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DORIŢI SÃ NE CONTACTAŢI? 
Dacã aveţi  orice întrebãri despre poliţa dvs., sau dacã aveţi nevoie sã obtineţi aprobare pentru tratament, sau pentru orice alt motiv, 
vã rugãm sã contactaţi echipa noastrã de Customer Care 24 ore pe zi, 7 zile pe sãptãmânã, 365 zile pe an. 

Folosiţi zona dvs. a 
Clientului 
> Discutaţi live cu noi 

> Ne puteţi trimite mesaj 

> Putem stabili sã revenim noi cu 

un telefon  

Ne puteţi suna 
Internaţional: +44 (0) 1475 
788 182 
SUA: 800 835 7677 (gratuit) 
Hong Kong: 2297 5210 
(gratuit) 

800 186 5047 

Ca alternativã, ne puteţi trimite un e-mail la:   cignaglobal_customer.care@cigna.com 



 

BINE AŢI VENIT LA CIGNA GLOBAL

MISIUNEA NOASTRÃ  

Vã mulţumim cã aţi ales planul Cigna Opţiuni Globale de Sãnãtate pentru a vã proteja pe 
dvs. şi familia dvs.. Misiunea noastrã este de a vã ajuta sã vã îmbunãtãţiţi sãnãtatea, 
bunãstarea şi liniştea sufleteascã – şi tot ce facem este conceput pentru a realiza aceste 
lucruri. 

CU CE NE OCUPÃM 

La Cigna Global suntem specializaţi în susţinerea dvs. şi a familiei dvs. în cãlãtoria dvs. la 
nivel global în calitate de partener pentru obţinerea bunãstãrii permiţându-vã accesul la 
îngrijire medicalã de top. Suntem experţi cu cunoştinţe şi abilitãţi consacrate pentru a vã 
susţine si vã vom oferi servicii excepţionale de asistenţã prin poziţionarea oamenilor în 
centrul activitãţii noastre. 

                    Vã poziţionãm în centrul activitãţii noastre. 

Vã rugãm sã parcurgeţi acest Ghid al Clientului, împreunã cu Regulile poliţei dvs. şi cu Certificatul dvs. de asigurare întrucât 
acestea constituie parte integrantã a contractului dintre dvs. şi noi pentru aceastã perioadã de acoperire. Dacã poliţa dvs. este 
asiguratã de cãtre Cigna Worldwide General Insurance Company Limited sau Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V. 
Singapore Branch, cererea dvs. constituie de asemenea parte integrantã a contractului încheiat între dvs. şi noi. 

Dvs. aţi ales un plan care sã rãspundã nevoilor dvs. şi în momentul în care parcurgeţi Ghidul Clientului şi descoperiţi 
dimensiunea acoperirii pe care o oferim, vã rugãm sã vã amintiţi sã parcurgeţi şi Certificatul dvs. de Asigurare uitându-vã la 
ce beneficii opţionale aţi ales sã adãugaţi la acoperirea dvs. de bazã – Asigurare Medicalã Internaţionalã. 

Dvs. puteţi vedea unii termeni care sunt menţionaţi în stil italic. Aceşti termeni sunt definiţi clar în Regulile Poliţei dvs. astfel 
încât sã puteţi evita orice confuzie. 

Între timp, sperãm cã vã bucuraţi de linişte ştiind cã dvs. şi familia dvs. aveţi acces rapid la tratamentul de care aveţi nevoie, 
ori de câte ori şi oriunde aveţi nevoie de el. 
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 ÎNTREAGA NOASTRÃ GAMÃ DE SERVICII DE 
SÃNÃTATE 

 
  Noi suntem PARTENERUL DVS. PRIVIND SERVICIILE DE SÃNÃTATE şi suntem aici 

pentru a vã susţine în cãlãtoria dvs. pentru obţinerea bunãstãrii.  
 

Accesul la Reţeaua noastrã globalã  
Noi deţinem o reţea medicalã vastã de peste 1,65 milioane de  
parteneriate. Reţeaua noastrã include spitale, 
clinici şi practicanţi medicali de încredere în jurul lumii. 

  

Reţeaua noastrã globalã de spitale, 
clinici şi medici include: 

>     Peste 1,65 milioane de parteneriate medicale în jurul lumii; 

> Peste 122,000 profesionişti din domeniul medicinei; 

> Peste 14,000 unitãţi şi clinici. 

 

  

Puteţi cãuta unitãţi de îngrijire la nivel local şi 
profesionişti prin Zona dvs. securizatã online 
a clientului sau contactând echipa noastrã de 
Customer Care. 

Programul nostru de Management al Cazului 
Clinic poate fi accesat prin contactarea 
echipei noastre de Customer Care. 

Accesul la echipa noastrã clinicã  
Aveţi acces la programul nostru de Management al cazului clinic care 
este desfãşurat de echipa noastrã dedicatã de doctori şi asistente. 
Aceştia vã vor oferi asistenţã dacã sunteţi diagnosticat cu o afecţiune 
de sãnãtate gravã sau complexã  pentru a vã oferi întregul suport 
medical pe care îl meritaţi. 

Programul vã poate susţine prin: 
> coordonarea planului dvs. de sãnãtate şi tratament; 
> accesarea unor experţi medicali la nivel global pentru consiliere 
şi tratament; 
> furnizarea de opinii medicale secundare sau rapoarte medicale 

dacã este necesar acest lucru. 
Mai multe detalii despre programul nostru de Management al 
Cazurilor Clinice pot fi gãsite la pagina 8 din acest Ghid al Clientului. 

Accesul la Aplicaţia noastrã Cigna Wellbeing™  
Aplicaţia Cigna Wellbeing™ vã oferã un acces facil  
la o varietate de instrumente medicale. 

Aplicaţia noastrã interactivã vã permite: 

> Accesul la îngrijire: Consultaţii video şi 
telefonice cu medici şi specialişti; 

> Controlul sãnãtãţii: Evaluãri ale riscului pentru 
sãnãtate şi managementul afecţiunilor cronice; 

> Schimbare comportamentalã: Urmãrirea 
elementelor biometrice şi accesul la programe 
online de coaching şi o  întreagã bibliotecã de 
cãrţi pentru sãnãtate. 

 
Mai multe detalii despre aplicaţia de Wellbeing™ pot fi 
gãsite la pagina 9 din acest Ghid al Clientului.   

Dvs. puteţi descãrca 
aplicaţia gratuit din 
Google Play şi Apple 
Store. 
 
Începeţi azi: 
> Cãutaţi “Cigna 

Wellbeing” în App 
Store 

> Descãrcaţi 
aplicaţia 

> Logaţi-vã cu 
datele dvs. de 
identificare din 
Zona Clientului. 
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ANGAJAMENTUL NOSTRU DE CUSTOMER CARE 

Noi punem OAMENII PE PRIMUL LOC şi echipele noastre sunt 
dedicate sã vã ofere serviciu şi îngrijire la cel mai înalt nivel. 

> Dvs. puteţi discuta cu echipa noastrã foarte experimentatã   
de Customer Care 24 ore pe zi. 

> Centrele noastre de servicii multilingvistice vor putea sã 
rãspundã apelului dvs. în 20 de secunde. 

> Ne dorim sã procesãm garanţia dvs. de platã într-o orã dupã 
ce am primit toatã documentaţia necesarã pentru a elimina 
orice întârziere a tratamentului dvs.. 

> Ne dorim procesarea solicitãrilor dvs. de despãgubire pe 
care dvs. le depuneţi în cinci zile lucrãtoare dupã ce am 
primit toatã documentaţia necesarã. 

Aveţi acces la instrumente facile 
online pentru administrarea poliţei 
dvs. şi pentru depunerea solicitãrilor 
dvs. de despãgubire. 

Mai multe detalii despre Zona dvs. 
securizatã online a clientului pot fi 
gãsite la pagina 13 din acest Ghid al 
Clientului. 

Dvs. aveţi la dispoziţie câteva 
modalitãţi de a ne contacta, pentru a 
obţine ajutorul de care aveţi nevoie 
într-un mod care este adecvat pentru 
dvs.. 

Live chat         Ne puteţi suna sau trimite e-
mail iar noi vom reveni cu 
apel cãtre dvs..   

Mai multe detalii despre modul în 
care ne puteţi contacta pot fi gãsite la 
pagina 3 din Ghidul Clientului. 

 

Ne strãduim sã creştem    
continuu planurile şi 
serviciile noastre de sãnãtate 
mulţumitã feedback-ului dvs.. 

 Noi am putea sã vã invitãm 
sã ne anunţaţi dacã rãspundem  

aşteptãrilor dvs. prin sondajele Net 
Promoter Score. 

 Noi am putea sã vã invitãm sã vã alãturaţi  
Comunitãţii Online exclusiv  
pentru a începe un dialog cu dvs.  
cu privire la lucrurile care conteazã pentru dvs.  
(în funcţie de locaţia dvs..) 
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                       Noi deţinem EXPERTIZÃ GLOBALÃ şi înţelegem provocãrile cu care vã puteţi  
confrunta  în calitate de persoanã care cãlãtoreşte la nivel global.  

Echipele noastre sunt localizate la nivel global iar scopul lor este de a vã înţelege şi susţine ori de câte ori aveţi 
nevoie de ajutor. 

Înţelegem cã relocarea într-o nouã ţarã poate fi un lucru palpitant, dar şi solicitant şi deţinem resursele care vã 
pot ajuta în cãlãtoria dvs.. Resursele centrului pentru expaţi de pe pagina noastrã includ multe informaţii utile 
precum ghiduri ale ţãrilor, informaţii privind sistemele de sãnãtate şi sfaturi despre cum puteţi utiliza într-un mod 
cât mai eficace locaţia dvs.. 

Noi suntem specializaţi în livrarea de servicii de sãnãtate la nivel internaţional cu furnizori de servicii medicale de 
top pentru ca dvs. sã vã bucuraţi de linişte sufleteascã. 

Disponibil dacã dvs. aţi selectat modulul opţional 

de Sãnãtate şi Bunãstare Internaţional. Dacã doriţi 

sã folosiţi acest serviciu, vã rugãm sã ne sunaţi şi 

noi vã vom transfera cãtre furnizorul nostru de 

servicii. 

Programul de asistenţã Life Management  

Este oferit doar ca parte a modulului opţional Sãnãtate şi 
Bunãstare Internaţional. 

Acest serviciu oferã asistenţã confidenţialã cu privire la orice problemã legatã de 

serviciu, viaţã personalã sau problemã de familie care conteazã pentru dvs. prin 

intermediul programelor de consiliere, de asistenţã telefonicã şi al celor online. 

Programul va oferã acces la: 
 
> Consiliere telefonicã sau faţã în faţã; 

> Asistenţã telefonicã pentru asistenţã live; 
> Informaţii despre resursele locale şi transferãri cãtre servicii legale, 

financiare şi altele; 
> Programe care susţin o varietate de probleme de sãnãtate mintalã. 

Mai multe detalii pot fi întâlnite la pagina 34 din acest Ghid al Clientului. 

 

Asistenţa crizelor Plus™ 
Este oferit doar ca parte a modulului opţional 
Evacuare Internaţionalã şi Asistenţa crizelor Plus™. 

Pentru a susţine clienţii noştri mobili la nivel global, 
Cigna oferã cu mândrie Asistenţa crizelor Plus™ (CAP), 
un program cuprinzãtor de asistenţã în situaţii de crizã la 
nivel mondial oferit de cãtre FocusPoint International®. 

Programul CAP oferã 
consiliere celor care sunt sensibili la factorul timp 
şi asistenţã coordonatã în interiorul ţãrii în situaţii 
de crizã privind riscuri care ar putea sã vã 
impacteze când cãlãtoriţi riscuri care variazã de 
la dezastre naturale la ameninţãri de ordin politic. 
 
Mai multe detalii despre acest program pot fi 
gãsite la pagina 32 din acest Ghid al 
Clientului. 

 

 

Disponibil dacã aveţi selectat modulul opţional de 
Evacuare Internaţionalã şi Asistenţa crizelor Plus™. 
 
În eventualitatea unei situaţii de crizã, vã rugãm 
sã ne sunaţi şi noi vã vom transfera la FocusPoint 
International® care oferã asistenţã la nivel global. 
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EXPERTIZA NOASTRÃ GLOBALÃ  



  ADMINISTRAREA CAZULUI CLINIC 
Noi suntem dedicaţi pentru a vã ajuta pe dvs. şi familia dvs. sã aveţi o viaţã mai fericitã, mai sãnãtoasã datoritã 
expertizei noastre clinice. Acest program oferã tuturor beneficiarilor acces la servicii clinice prin contactarea echipei 
noastre de Customer Care. 

 
ACCESUL LA ÎNGRIJIRE MEDICALÃ, ORICÂND, ORIUNDE 
 
Serviciul nostru Global Telehealth vã oferã acces la o reţea de doctori autorizaţi în jurul 
lumii pentru cazuri medicale care nu sunt urgente. Noi putem stabili pentru dvs. o 
programare pentru a vã suna înapoi adesea în aceeaşi zi, sau puteţi stabili o consultaţie 
telefonicã sau consultaţie video din aplicaţia Cigna Wellbeing™. 

> Puteţi primi un diagnostic pentru afecţiuni de sãnãtate care nu sunt urgente; 

> Vã poate ajuta sã vã pregãtiţi pentru o consultaţie sau internare viitoare; 

> Dvs. puteţi discuta despre o medicaţie sau plan de tratament şi efecte secundare 

posibile. 

 
SUNTEŢI SUSŢINUT ÎN CÃLÃTORIA DVS. MEDICALÃ   

Programul nostru pentru Afecţiuni 
cronice vã oferã suport dacã suferiţi de o 
afecţiune cronicã. Dacã afecţiunea este o 
excludere specialã aşa cum apare 
detaliat pe Certificatul dvs. de Asigurare, 
noi încã vã putem ajuta sã vã administraţi 
afecţiunea dvs. deşi excluderea dvs. încã 
se va aplica pentru orice tratament. 
 
> Un manager de caz va programa 

convorbiri regulate pentru a 
monitoriza şi evalua afecţiunea dvs. 
şi planul de tratament; 

>  Managerul de caz alocat dvs. va 
stabili scopuri specifice şi realizabile 
împreunã cu dvs. pentru a vã ajuta 
mai bine sã vã administraţi şi 
menţineţi starea dvs.. 

Serviciul nostru de Management de 
Caz va aloca un manager de caz 
atunci când sunteţi diagnosticat cu o 
afecţiune complexã care impune 
asistenţã specialã. Aceştia vor fi 
singurul dvs. punct de contact, 
oferindu-vã asistenţã prin coordonarea 
planului dvs. de sãnãtate şi tratament. 

> Dvs. veţi primi consultanţã şi 
asistenţã personalizatã din partea 
managerului de caz alocat pentru 
dvs.; 

> Noi vom crea planuri de tratament 
customizate pentru a se potrivi cel 
mai bine nevoilor dvs. individuale. 

> Noi vom încerca sã reducem 
numãrul de internãri suplimentar 
sau nenecesar în spital. 

 
 FIŢI ÎNCREZÃTORI DATORITÃ CELEI DE-A DOUA OPINII MEDICALE  

Programul nostru Decision Support vã oferã acces la experţi medicali de 
top care sã vã ofere suport şi recomandãri privind diagnosticul dvs. individual 
şi planul de tratament. 

Acest serviciu este oferit prin partenerul nostru, Advance Medical, 
care lucreazã cu experţi medicali la nivel global pentru a oferi suport şi 
recomandãri pentru cazurile individuale şi pentru planurile de tratament. 

> Veţi fi contactaţi din partea Advance Medical în 48 ore pentru 
confirmarea recepţionãrii istoricului dvs. medical; 

> Raportul medical va conţine opinia medicalã a expertului pentru 
diagnosticul dvs. şi pentru planul de tratament; 

> Dvs. puteţi de asemenea trimite întrebãrile dvs. cu privire la diagnosticul 
dvs. şi la planul de tratament la care veţi primi rãspuns în raport. 
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APLICAŢIA CIGNA WELLBEING™
Aplicaţia noastrã Cigna Wellbeing™ vã oferã o mulţime de instrumente şi caracteristici pentru a vã ajuta sã vã 
administraţi sãnãtatea şi bunãstarea. 

             
             ACCESUL LA ÎNGRIJIRE, ORICÂND, ORIUNDE 

Aplicaţia Cigna Wellbeing™ este cel mai uşor mod de a accesa Global Telehealth. 

Solicitaţi o 
programare 
appointment 

 Discutaţi cu un doctor

 

Vã simţiţi mai bine 

Utilizaţi aplicaţia Cigna Wellbeing™ 

pentru a face o programare cu un 

doctor oricând, oriunde. 

a doctor anytime, anywhere. 

Consultaţia iniţialã va fi cu un medic 

generalist (GP) – telefonic sau 

video. 

     Veţi fi mai liniştit dupã ce   

aţi discutat cu un doctor. 

De ce sã utilizaţi Global Telehealth? 

> Este convenabil. Nu este nevoie sã vã deplasaţi de 
acasã sau de la lucru. 

> Este disponibil 24/7. Acest lucru înseamnã acces la 
doctori în orice moment, de obicei în 24 ore (în funcţie de 
preferinţã, de limbã). 

> Este accesibil. Este o alternativã la biroul unui doctor  
sau vizite la clinicã – fãrã plãţi ale franşizelor sau 
coplãţilor. 

             
           ADMINISTRAŢI-VÃ  SÃNÃTATEA 

Evaluãri ale Sãnãtãţii  

Evaluarea Riscurilor de Sãnãtate este 
confidenţialã, online şi vã permite sã vã 
creaţi raportul dvs. unic. Privirea de 
ansamblu de 360° asupra sãnãtãţii dvs. vã 
va oferi: 

> Un punctaj al sãnãtãţii  

> Ce nevoi trebuie acoperite 

> Orice zone de risc 

 
         SCHIMBÃRI DE  COMPORTAMENT 

Managementul afecţiunilor cronice  

Acest program, condus de cãtre cele mai experimentate asistente ale 
noastre, vã va ajuta sã preluaţi controlul asupra afecţiunii dvs. 
cronice, incluzând dar fãrã a se limita la: 

> Diabet 

> Tensiune arterialã ridicatã  

> Probleme cu inima  

Vã rugãm sã completaţi Evaluarea Cigna privind riscurile asupra 
sãnãtãţii şi anunţaţi-ne dacã doriţi sã vã contactãm. 

Monitorizare elementele 
biometrice   
Aplicaţia Cigna Wellbeing™ vã permite sã 
monitorizaţi continuu: 

> Somnul 

> Înãlţimea/Greutatea 

> Glicemia 

> Tensiunea arterialã 

> Colesterolul 

> Notiţele dvs. privind sãnãtatea 

Programe de Coaching & Sãnãtate

Descoperiţi articole, programe online de coaching şi 
video-uri concepute pentru a vã ajuta sã luaţi decizii 
mai bune cu privire la somn, stres, nutriţie şi 
exerciţii. 

> Stil de viaţã 

> Sãnãtate generalã 

> Nutriţie / greutate 

> Reţete sãnãtoase  

> Activitate fizicã 

> Stres 
 

www.cignagiobai.com | 9



 

GHIDUL DVS. PENTRU OBŢINEREA  
TRATAMENTULUI 
Noi dorim sã ne asigurãm cã obţinerea tratamentului este un proces cât mai uşor posibil pentru dvs. sau 
familia dvs.. 

 ÎNAINTEA TRATAMENTULUI  

 

Contactaţi echipa noastrã de Customer Care înainte de obţinerea tratamentului. Ne puteţi contacta 24 ore pe zi  
prin live chat din Zona securizatã online a clientului, telefon sau e-mail (Vezi pagina 3 pentru detalii). 

> Noi vã putem ajuta sã vã organizaţi planul >   Noi putem intermedia direct cu furnizorul dvs.             > 
   Noi putem intermedia direct cu 
  

dvs. de tratament şi sã vã îndrumãm în 
 

    de tratament pentru a se asigura cã tratamentul      furnizorul dvs. de tratament 
          direcţia potrivitã  economisind timp şi  

 
     care vã va fi administrat este acoperit în baza 
      

 prin  stabilirea facturãrii directe 
         oboseala de a cãuta un spital, clinicã sau        
         medic de unul singur.      poliţei dvs. şi vom emite o autorizaţie anterioarã    prin emiterea unei garanţii de platã. 

  

 

            

 ___  

 
Dacã existã o urgenţã şi dvs. nu ne 
puteţi suna înainte, contactaţi-ne în 
urmãtoarele 48 de ore. 

  
PRIMIREA TRATAMENTULUI  

Vã rugãm sã vã amintiţi sã aveţi la dvs. cardul Cigna.  O copie a cardului dvs. Cigna este disponibilã în Zona 
Securizatã online a Clientului. 

 
>

 
DUPÃ TRATAMENT  

În majoritatea cazurilor noi vom plãti pentru 
cheltuielile cu spitalul, clinica sau doctorul în mod 
direct. 

> Noi vom plãti anumite pãrţi din costurile tratamentului 
apãrute care sunt acoperite. 

> Toţi beneficiarii sunt responsabili pentru plata 
oricãrei franşize sau coplãţi direct cãtre spital, doctor 
sau clinicã în momentul tratamentului. 

O listã cu reţeaua Cigna de spitale, clinici 
şi doctori este disponibilã în Zona securizatã 
online a Clientului sau puteţi contacta echipa 
noastrã de Customer Care pentru mai multe 

informaţii. 
more information. 

Dacã aţi plãtit dvs. înşivã cheltuielile cu spitalul, clinica 
sau doctorul. 

> Trimiteţi-ne factura dvs. şi solicitãrile de despãgubire: 
- Online prin Zona Securizatã online a Clientului; 
- Sau prin e-mail, fax, sau poştã (vezi pagina 12). 

> Noi vã vom restitui (mai puţin franşiza dvs. aplicabilã 
şi/sau opţiunea de coplatã). 

> Noi ne dorim sã procesãm solicitarea dvs. în 5 zile 
lucrãtoare dupã primirea întregii documentaţii 
necesare. 

Dvs. puteţi descãrca formularele pentru 
solicitãrile dvs. de despãgubire din Zona 
dvs. securizatã online a Clientului sau 
www.cignaglobal.com/help/claims 

 

Vã rugãm sã reţineti cã pot exista anumite ţãri în care nu putem plãti un furnizor în mod direct. În acest 
caz, dvs. veţi fi responsabil pentru plata oricãror costuri cu tratamentul cãtre furnizorul dvs. şi Cigna vã 
va restitui aceste costuri. 
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Înainte de obţinerea tratamentului, vã rugãm sã parcurgeţi informaţiile urmãtoare cu privire la o 
autorizare anterioarã, la tratament de urgenţã şi la obţinerea tratamentului în SUA. 

AUTORIZARE ANTERIOARÃ  

       Vã rugãm sã ne sunaţi cât mai curând posibil înainte sã primiţi tratament în baza planului de Asigurare Medicalã Internaţionalã şi 
al oricãror module suplimentare pe care le-aţi selectat (dacã este cazul). 

       Autorizarea anterioarã este necesarã pentru toate tratamentele pentru Spitalizare şi Spitalizare de zi. Aceasta nu este necesarã 
pentru tratamentele în Ambulatoriu cu excepţia tratamentelor enumerate la pagina 24. 

      Noi putem solicita alte informaţii, precum un raport medical astfel încât noi sã putem aproba tratamentul. Noi vã vom confirma 
autorizarea şi acolo unde este cazul, numãrul de tratamente aprobate. 

      Dacã dvs. nu primiţi autorizarea anterioarã de la noi, pot exista întârzieri privind procesarea solicitãrilor de despãgubire sau noi 
putem refuza plata întregii solicitãri sau plata parţialã a acesteia. Noi vom reduce suma pe care noi o vom plãti cu: 

> 50% dacã dvs. nu ne-aţi sunat pentru o autorizare anterioarã când a fost necesarã pentru tratament în interiorul SUA; 

> 20% dacã dvs. nu aţi obţinut o autorizare anterioarã pentru tratament în afara SUA. 
      În majoritatea circumstanţelor, noi vom acorda unui beneficiar sau unui spital, doctor sau clinicã o garanţie de platã. Acest lucru 
înseamnã cã noi suntem de acord în avans sã plãtim pentru o parte sau pentru tot costul unui tratament specific. Atunci când noi am 
acordat o garanţie de platã noi vom plãti beneficiarului sau spitalului, doctorului sau clinicii suma agreatã la primirea unei cereri 
adecvate şi o copie a facturii relevante, dupã ce tratamentul a fost administrat. 

   
TRATAMENT DE URGENŢÃ 

      Noi apreciem cã vor exista momente când nu va fi practic sau posibil sã ne contactaţi înainte de tratament într-un caz de urgenţã şi 
prioritatea este obţinerea tratamentului cât mai curând posibil. În circumstanţe ca acestea, noi solicitãm ca dvs. sau beneficiarul afectat 
sã ne sune în 48 de ore de la primirea tratamentului. Acest lucru ne va permite sã confirmãm dacã tratamentul dvs. este acoperit şi sã 
stabilim acordarea acestuia împreunã cu furnizorul tratamentului dvs.. 

      Noi putem solicita alte informaţii, precum un raport medical astfel încât noi sã putem aproba tratamentul. Noi vom confirma 
aprobarea şi acolo unde este cazul, numãrul de tratamente aprobate. 

      Dacã un beneficiar  a fost transportat la spital, doctor sau clinicã care nu face parte din reţeaua noastrã, atunci noi putem face 
aranjamente (cu acordul beneficiarului) de a transporta beneficiarul la o reţea de spital, doctor sau clinicã Cigna, pentru a continua 
tratamentul, odatã ce este indicat din punct de vedere medical. 

 

 
OBŢINEREA TRATAMENTULUI ÎN SUA 

       Dacã o autorizare anterioarã este obţinutã, însã beneficiarul decide sã primeascã tratament la un spital, doctor sau clinicã care nu 
face parte din reţeaua Cigna, noi vom reduce orice sumã pe care noi o vom plãti cu 20%. 

Noi realizãm cã pot exista ocazii când nu este posibil ca tratamentul sã fie oferit de ca cãtre un spital, doctor sau clinicã din reţeaua 
Cigna. În aceste cazuri, noi nu vom aplica nicio reducere la plãţile pe care noi le vom efectua. Exemplele includ, dar nu se limiteazã la: 

> Atunci când nu existã nicio reţea Cigna de spitale, doctori sau clinici în intervalul de 30 mile/50 kilometri de la adresa domiciliului 
beneficiarului; sau 

> Atunci când tratamentul de care are nevoie beneficiarul nu este disponibil din partea unei reţele locale Cigna de spitale, doctori 
sau clinici; sau 

> când tratamentul este tratament de urgenţã. 
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CUM PUTEŢI DEPUNE SOLICITÃRI DE 
DESPÃGUBIRE 

Dacã aţi plãtit pentru tratamentul dvs., ne puteţi trimite factura dvs. şi solicitarea de despãgubire. Cea mai uşoarã modalitate 
de a face acest lucru este prin intermediul Zonei Securizatã online a Clientului. 

DVS. VEŢI AVEA NEVOIE DE:

Chitanţa din care 
rezultã plata dvs. 

Factura de la furnizorul
dvs. medical  

 Un formular completat care 
conţine solicitarea de despãgubire 

Vã rugãm sã menţionaţi clar numãrul poliţei dvs. pe orice fel de documentaţie pe care ne-o transmiteţi. 

Dvs. puteţi descãrca formularele cuprinzând solicitãrile dvs. din Zona Securizatã  
online a Clientului sau de la www.cignaglobal.com/help/claims 

PUTEŢI DEPUNE SOLICITÃRILE DVS. DE DESPÃGUBIRE PRIN: 

> Zona Securizatã online a Clientului (vezi pagina 13) > Fax: +44 (0) 1475 492 113 (În afara SUA); 

> E-mail: cghoclaims@cigna.com 855 358 6457 (În interiorul SUA) 

> Poştã: Pentru Tratament obţinut: 

În afara SUA, 
Hong Kong sau Singapore 

În SUA  În Hong Kong 

Cigna Global Cigna International Cigna Worldwide General 
Health Options PO Box 15964 Insurance Company Ltd 

Customer Service Wilmington Cigna Global 
1 Knonoi Road Delaware 19850 Health Options 

Greenock USA Customer Service 
Scotland PA15 4RJ  16/F, International 

Trade Tonoir 
348 Kwun Tong Road 
Kwun Tong 
Kowloon 
Hong Kong SAR 

În Singapore

Business Services Team 
Cigna Europe Insurance 
Company S.A.-N.V. - 
Singapore Branch Cigna 
Global Health Singapore 
152 Beach Road #33-05/06 
The Gateway East 
Singapore 189721 

 

INFORMAŢII IMPORTANTE  
>   Dvs. şi toţi beneficiarii trebuie sã respectaţi procedura de depunere a solicitãrilor de despãgubire stabilitã în acest Ghid 

al clientului. 
>  Noi vã putem restitui sumele folosind transfer bancar sau cec. 
>  Noi am putea sã vã solicitãm informaţii suplimentare care sã ne ajute sã procesãm solicitarea dvs. , de exemplu: 

rapoarte medicale sau alte informaţii despre afecţiunea beneficiarului sau rezultatele oricãrei examinãri medicale 
pe care noi am putea sã o solicitãm şi pentru care ar trebui sã plãtiţi. 

>  Beneficiarii ar trebui sã depunã solicitãri de despãgubire şi facturi cât mai curând posibil dupã fiecare tratament. 
Dacã solicitarea de despãgubire şi factura nu sunt trimise cãtre noi în 12 luni de la data tratamentului,  
solicitarea de despãgubire nu se va califica pentru platã sau pentru restituire de cãtre noi. 

Sub rezerva termenilor din aceastã poliţã, noi vom plãti pentru costurile urmãtoare cu privire la solicitarea dvs. de 
despãgubire: 
> Costurile cum apar descrise în lista de beneficii din acest Ghid al Clientului aşa cum se aplicã de la data (ele)   

tratamentului beneficiarului. 
>  Costurile pentru tratament care au fost plãtite, cu toate acestea, noi nu vom acoperi costuri viitoare cu tratamentul 

care impun depozite de platã sau plata în avans. 
> Tratamentul care este necesar din punct de vedere medical şi potrivit din punct de vedere clinic pentru beneficiar. 
>  Costuri rezonabile şi uzuale pentru tratament şi servicii cu privire la tratamente care apar în lista de beneficii. Noi 

vom plãti pentru astfel de costuri cu tratamentul conform taxelor adecvate din locaţia în care s-a administrat 
tratamentul şi conform practicii medicale şi clinice stabilite. 

>  Dacã dvs. depãşiţi orice sublimitã de beneficii individuale sau limita beneficiului anual total, noi vom solicita 
restituire de la dvs. pentru a acoperi costurile acolo unde dvs. aţi depãşit limita dvs.. 
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ZONA ONLINE A CLIENTULUI 
În calitate de client al Opţiunilor Globale de Sãnãtate Cigna, dvs. aveţi acces la o mare varietate de informaţii oriunde vã gãsiţi în lume prin Zona 

Securizatã online a Clientului. 

Pentru a accesa Zona Securizatã online a Clientului, vã rugãm sã mergeţi la www.cignaglobal.com şi apoi: 

Faceţi click pe butonul de 
‘Logare client’ în partea 
dreaptã sus a paginii  

right of the page. 
 

   Introduceţi adresa de e-mail  
pe care ne-aţi transmis-o  

     şi apoi parola dvs.  

Dacã întâmpinaţi probleme în accesarea Zonei Clientului, vã rugãm sã contactaţi echipa noastrã de Customer Care.

ADMINISTRAREA POLIŢEI DVS.  
 Zona securizatã online a Clientului este cea mai uşoarã modalitate pentru ca 
dvs. sã vã administraţi poliţa dvs. şi sã accesaţi toate informaţiile cu privire la 
planul dvs. Aici dvs. puteţi: 

> Vizualiza documentele poliţei dvs., inclusiv Certificatul dvs. de Asigurare 
şi cardurile Cigna pentru toţi beneficiarii; 

> Vizualiza orice excluderi speciale care sunt aplicate poliţei dvs.; 

> Vizualiza beneficiile pe care le include planul dvs.; 

> Vizualiza un rezumat al plãţilor primelor dvs.; 

> Vizualiza toatã corespondenţa cu noi; 

> Depune şi monitoriza cu uşurinţã statusul solicitãrilor dvs. de 

despãgubire; 

> Actualizaţi detaliile dvs. dacã este nevoie. 

ACCESUL LA ÎNGRIJIRE 
Intrumentul nostru de cãutare vã oferã o modalitate uşoarã de a gãsi furnizori de servicii medicale în locaţia dvs.. Dvs. puteţi 
îmbunãtãţi cãutarea dvs. în funcţie de specialitatea medicalã, tipul de unitate de îngrijire sau profesionistul de îngrijiri medicale. 

O hartã clarã care vã 
arãta  

unde vã 
poziţionaţi dvs. în relaţie 

cu furnizorii. 

CONTACTAŢI-NE 
Zona securizatã online a Clientului vã oferã de asemenea metode convenabile de a ne contacta care includ live chat, trimiterea unui mesaj 
direct cãtre  noi, sau prin a ne informa cu privire la momentul potrivit în care noi putem reveni înapoi cu un apel la dvs.. 

 

Live chat Solicitaţi o revenire cu un apel Trimiteţi-ne un mesaj
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CUM FUNCŢIONEAZÃ FRANŞIZA ŞI COPLATA 

Opţiunile noastre variate de franşizã şi coplatã vã permit personalizarea planului dvs. în funcţie de bugetul dvs.. Dvs. 
puteţi alege sã aveţi o franşizã şi/sau o coplatã la modulul opţional de Asigurare Medicalã Internaţionalã şi/sau la Ambulatoriu 
Internaţional. 
Dacã alegeţi o franşizã şi/sau coplatã, prima dvs. va fi mai micã decât ar fi în mod normal. 

> Franşiza – aceasta este suma pe care dvs. trebuie sã o plãtiţi pentru costul cu tratamentul dvs. pânã când se ajunge la 
valoarea franşizei pentru perioada de acoperire. 

> Coplata – acesta este procentul de coplatã pe care dvs. trebuie sã îl plãtiţi pentru costul cu tratamentul dvs.. Aceasta se aplicã  
odatã ce a fost calculatã valoarea franşizei (dacã s-a selectat). 

> Suma maximã plãtitã din buzunar – aceasta este valoarea maximã a coplãţii pe care dvs. trebuie sã o plãtiţi per 
perioadã de acoperire. Doar sumele pe care le plãtiţi dvs. cu privire la coplatã se supun efectului de plafonare al sumei 
maxime plãtitã din buzunar. 

Dacã aţi selectat o franşizã şi/sau o coplatã, exemplele de mai jos demonstreazã cum funcţioneazã acestea. 

Examplul 1: 
CUM FUNCŢIONEAZÃ FRANŞIZA  

Valoarea solicitãrii de despãgubire: 1,200$ 
Franşiza: 375$ 

    Odatã ce valoarea franşizei a fost 
atinsã, noi plãtim pentru toate costurile 
suplimentare de tratament pentru acea 
perioadã de acoperire. 
    În acest exemplu, valoarea franşizei a 
fost atinsã pentru aceastã perioadã de 
acoperire. 

Dvs. plãtiţi  
375$                               

franşiza                                                                                                                                                                                                                                                    
 
           

   Noi plãtim 
825$ 

Exemplul 2: 
CUM FUNCŢIONEAZÃ COPLATA 

Valoarea solicitãrii de despãgubire: 5,000$ 
Franşiza: 0$ 
Coplata: 20% = 1,000$ 
Suma maximã plãtitã din buzunar: 2,000$ 

    Valoarea coplãţii se supune 
efectului de plafonare al sumei 
maxime plãtite din buzunar. 
   În acest exemplu, 1,000$ au fost 
plãtiţi pentru suma maximã de 2,000 $ 
plãtitã din buzunar pentru aceastã 
perioadã de acoperire. 

 

Dvs. plãtiţi 
1,000$ coplatã 

                 Valoarea solicitãrii de despãgubire: 5,000$ 

  

1,000$ 4,000$ 

         
     Noi plãtim 

                 4,000$ 

  

  

20% din 5,000$ înseamnã 1,000$
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Exemplul 3: 
CUM FUNCŢIONEAZÃ COPLATA ŞI SUMA MAXIMÃ 
PLÃTITÃ DIN BUZUNAR  

Valoarea solicitãrii de despãgubire: 20,000$ 
Franşiza: 0 $ 
Coplata: 20% = 4,000 $ 
Suma maximã plãtitã din buzunar: 2,000$ 

    Suma maximã plãtitã din buzunar vã protejeazã 
de valori mari de coplatã. 
    În acest exemplu, dvs. v-aţi îndeplinit suma dvs. 
maximã plãtitã din buzunar şi noi vom acoperi restul 
sumei pentru aceastã perioadã de acoperire.   

Valoarea solicitãrii de despãgubire: 20,000$ 

Dvs. plãtiţi 2,000$ 
coplatã 

18,000$
Noi plãtim
18,000$ 

20% din 20,000$ este 4,000$, cu toate acestea 
suma maximã plãtitã din buzunar limiteazã costurile 

dvs. la 2,000$ 

Exemplul 4: 
CUM FUNCŢIONEAZÃ FRANŞIZA ŞI COPLATA DACÃ LE-AŢI SELECTAT PE AMÂNDOUÃ  

Valoarea solicitãrii de despãgubire: 20,000$ 
Franşiza: 375$ 
Coplata: 20% = 3,925$ 
Suma maximã plãtitã din buzunar: $5,000 

 

    Franşiza trebuie plãtitã înainte de a fi calculatã 
coplata. 
    În acest exemplu, franşiza dvs. de 375$ este mai întâi 
scãzutã din costul tratamentului şi apoi este calculatã coplata 
de 20%. 3,925$ au fost plãtiţi pentru 5,000$ reprezentând suma 
maximã plãtitã pentru aceastã perioadã de acoperire. 

 

Dvs. plãtiţi 375$ 
franşiza şi 

3,925$ coplata 

Valoarea solicitãrii de despãgubire: 20,000$ 

 
 

375$                 3,925$ 15,700$ 

 

20% din 19,625$ înseamnã 3,925$

Noi plãtim
15,700$ 

INFORMAŢII IMPORTANTE  
> Dvs. veţi fi responsabil pentru plata sumei oricãrei franşize şi coplatã direct cãtre spital, clinicã sau practicant medical. 

> Franşiza, coplata şi suma maximã plãtitã din buzunar este stabilitã separat pentru fiecare beneficiar şi fiecare perioadã de 
acoperire. 

> Dacã dvs. selectaţi atât franşiza cât şi coplata, suma pe care dvs. ar trebui sã o plãtiţi datoritã franşizei se calculeazã înainte de 
suma pe care dvs. va trebui sã o plãtiţi datoritã coplãţii. 

> Dvs. puteţi solicita o schimbare a franşizei şi/sau a coplãţii şi a sumei maxime plãtite din buzunar cu aplicare de la data reînnoirii 
dvs. anuale în fiecare an. Dacã doriţi sã eliminaţi sau  sã reduceţi franşiza dvs., coplata sau sã reduceţi suma maximã plãtitã din 
buzunarul dvs. la acoperirea dvs., noi am putea sã vã solicitãm sã ne oferiţi mai multe informaţii medicale (inclusiv informaţii 
medicale ale oricãror beneficiari dacã acest lucru este relevant) şi noi putem aplica noi restricţii speciale sau excluderi pe baza 
informaţiilor pe care dvs. ni le oferiţi. 

> Vã puteţi aminti ce franşizã sau coplatã aţi selectat prin verificarea Certificatului dvs. de Asigurare care este disponibil în Zona 
Securizatã online a Clientului. 
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ASIGURARE MEDICALÃ INTERNAŢIONALÃ 

Planurile noastre includ 3 nivele distincte de acoperire: Argint, Aur şi Platinã. 

Asigurarea Medicalã Internaţionalã este acoperirea dvs. esenţialã pentru spitalizare, spitalizare de zi şi 
costuri de cazare, precum şi acoperirea pentru cancer, sãnãtate mentalã şi altele. 

Beneficiu total anual maxim - per 
beneficiar per perioadã de acoperire  
Acesta include solicitãri de despãgubire plãtite la toate 
secţiunile  din Asigurarea Medicalã Internaţionalã. 

Argint Aur Platinã 

1,000,000$ 
800,000€ 
650,000£ 

2,000,000$ 
1,600,000€ 
1,300,000£ 

Plãtit în întregime 

Cheltuieli spitaliceşti 
Pânã la valoarea maximã a beneficiului total anual pentru planul dvs. selectat  
per beneficiar per perioadã de acoperire. 

Platinã

Plãtit în întregime 

Camerã privatã  

> Îngrijire & cazare pentru tratament spitalizare & spitalizare de zi şi camerã de recuperare  
> Sala de operaţie 
> Medicamente prescrise şi pansamente doar pentru tratament spitalizare sau spitalizare de zi  
> Teste pentru patologie, radiologie şi diagnosticare (excluzând Imagistica medicalã avansatã) 
> Sala de tratament şi cheltuielile cu asistentele pentru chirurgie în ambulatoriu (noi vom oferi doar taxele de îngrijire în 

timp ce un beneficiar trece printr-o operaţie) 
> Terapie intensivã: terapie intensivã, îngrijire cardiacã şi unitate de îngrijire a pacienţilor imobilizaţi  
> Onorariile chirurgilor şi ale anesteziştilor  
> Cheltuielile cu consultaţia pentru spitalizare şi spitalizare de zi 
> Tratament dentar de urgenţã în cazul unei spitalizãri  

Noi vom încheia un parteneriat cu dvs. şi cu practicantul dvs. medical pentru a ne asigura cã dvs. primiţi îngrijirea şi 
tratamentul adecvat în unitatea medicalã potrivitã. 

Notã importantã: 
Noi vom plãti doar pentru tratamentele în ambulatoriu administrate înainte sau dupã operaţie dacã beneficiarul are acoperire 
în baza opţiunii de Ambulatoriu Internaţional (dacã tratamentul nu este administrat ca parte a unui tratament de cancer). 

Cazarea în spital pentru un pãrinte sau tutore legal   
Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire sau acolo unde apare "plãtit în 
întregime”, aceasta este pânã la beneficiul total anual maxim pentru 
planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint Aur Platinã 

1,000$ 
740€ 
665£ 

1,000$ 
740€ 
665£ 

Plãtit în întregime 

   Dacã un beneficiar care are vârsta mai micã de 18 ani are nevoie şi solicitã tratament pentru spitalizare şi trebuie sã rãmânã 
în spital peste noapte, noi vom plãti de asemenea pentru cazarea în spital pentru un pãrinte sau un tutore legal, dacã cazarea 
este disponibilã în acelaşi spital şi costul este unul rezonabil. 

Noi vom plãti pentru cazarea în spital pentru un pãrinte sau un tutore legal doar dacã tratamentul pe care îl primeşte 
beneficiarul în timpul şederii sale în spital este acoperit în baza acestei poliţe. 
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Plata în numerar pentru spitalizare 

Argint 
 

Aur 
 

Platinã 

     

100$  100$  200$ 

Per noapte pânã la 30 de zile per beneficiar per perioadã de acoperire. 75€  75€  150€ 
 65£  65£  130£ 

   Noi vom efectua o platã în numerar direct cãtre un beneficiar atunci când acesta: 

> Primeşte un tratament în spital care este acoperit în baza acestui plan; 

> Rãmâne în spital peste noapte; şi 
> Spitalul nu percepe alte taxe pentru camerã, cazare şi costuri cu tratamentul fie beneficiarului, sau oricãrei companii de 

asigurãri şi/sau autoritate guvernamentalã sau autoritate localã. 

Tratament în caz de accident şi Salã de urgenţã

 
        Argint 

 
            Aur 

 
           Platinã 

Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

500$ 
370€ 
335£ 

1,000$ 
740€ 
665£ 

1,200$ 
1,000€ 
800£ 

  Noi vom plãti pentru tratamentul de urgenţã necesar în caz de ambulatoriu într-un departament care se ocupã de 
Accidente şi Urgenţe într-un spital ca urmare a unui accident, boalã subitã, şi/sau situaţii care ameninţã viaţa, şi unde 
beneficiarul nu ocupã un pat peste noapte din motive medicale. 

Note importante: 
> Dacã dvs. aţi selectat opţiunea de Ambulatoriu Internaţional; mai întâi sunt satisfãcute acest beneficiu cât şi limitele sale 

şi apoi pot fi folosite beneficiile aplicabile pentru Ambulatoriu Internaţional. 
> Franşiza şi coplata aplicabile pentru Ambulatoriu Internaţional (dacã sunt selectate) se vor aplica acestui beneficiu. 

Servicii de transplant 
Argint 

    Pânã la beneficiul anual total maxim per beneficiar al planului dvs. 
selectat per perioadã de acoperire. 

Plãtit în întregime 

 
 
Plãtit în întregime 

 
        Platinã 

 
 
Plãtit în întregime 

    Noi vom plãti pentru tratamentul pentru spitalizare şi spitalizare de zi direct asociat unui organism de transplant pentru un 
beneficiar dacã un transplant este necesar din punct de vedere medical şi organul care urmeazã sã fie transplantat a fost 
donat de cãtre o sursã verificatã şi legitimã. Noi vom plãti de asemenea pentru medicamente împotriva respingerii organului 
ca urmare a transplantului. 

   Dacã un beneficiar solicitã un transplant de organ (indiferent dacã donatorul este acoperit sau nu pentru aceastã poliţã) 
noi vom plãti pentru: 

> Colectarea organului sau a mãduvei; 

> Orice ţesut necesar din punct de vedere medical care sã se potriveascã testelor şi procedurilor; 

> Costurile din spital ale donatorului; şi 

> Orice costuri care apar dacã donatorul experimenteazã complicaţii pentru o perioadã de 30 zile dupã aceastã 

procedurã. 

 
            Aur 

Imagisticã Medicală Avansată (scanãri RMN, CT şi 
PET) 
 
    Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire sau, acolo unde apare "plãtit în 
întregime”, pânã la beneficiul anual total maxim pentru planul dvs. 
selectat per beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint 
               
             Aur 

 
Platinã 

10,000$ 
7,400€ 
6,650£ 

15,000$ 
12,000€ 
9,650£ 

Plãtit în întregime 

  Noi vom plãti pentru imagistica medicalã avansatã dacã este recomandatã de cãtre un practicant medical ca parte a 
tratamentului unui beneficiar pentru spitalizare, spitalizare de zi sau ambulatoriu. 
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Reabilitare 
 

    Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per beneficiar 
per perioadã de acoperire sau acolo unde apare "plãtit în întregime”,  
aceasta va fi pânã la beneficiul anual total maxim pentru planul dvs. selectat 
 per beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint 
 

Aur 
 

5,000$ 
 

10,000$ 
 

3,700€  7,400€  

3,325£  6,650£  

Pânã la 30 zile       Pânã la 60 zile  

Platinã

Plãtit în întregime     
 

Pânã la 90 zile 

    Noi vom plãti pentru tratamentele de reabilitare incluzând fizioterapie şi terapii ocupaţionale, cardiace, pulmonare, cognitive 
şi terapia vorbirii. 

   Noi vom plãti pentru tratamentul de reabilitare imediat dupã operaţie şi/sau dupã un eveniment traumatic. Dacã se impune 
tratamentul de  reabilitare într-un centru rezidenţial de reabilitare, noi vom plãti pentru cazare şi masã. 

    În stabilirea momentului în care s-a ajuns la limita per zi, noi vom calcula fiecare şedere în timpul cãreia un beneficiar 
primeşte tratament pentru spitalizare şi/sau spitalizare de zi ca fiind o zi. 

    În cazul în care s-a obţinut o aprobare anterioarã, înainte de începerea oricãrui tratament, noi vom plãti pentru tratament de 
reabilitare pentru mai mult de numãrul de zile specificat, dacã un tratament continuu este necesar din punct de vedere medical 
şi este recomandat de cãtre un specialist care trateazã pacientul. 

Notã importantã: 
   Noi vom aproba pentru un tratament de reabilitare dacã specialistul care trateazã pacientul ne transmite un raport, 
explicându-ne cât timp un beneficiar va avea nevoie sã rãmânã într-un spital, diagnosticul şi tratamentul pe care l-a primit 
beneficiarul sau pe care are nevoie sã-l primeascã. 

Îngrijire la domiciliu 
   Pânã la limita totalã menţionatã pe planul dvs. selectat per  
beneficiar per perioadã de acoperire sau, acolo unde apare "plãtit  
în întregime”, aceasta va fi pânã la beneficiul anual total maxim  
pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de  
acoperire. 

Argint 
 

Aur 
 

2,500$ 
 

5,000$ 
 

1,850€  3,700€  

1,650£  3,325£  

Pânã la 30 zile      Pânã la 60 zile  

Platinã

Plãtit în întregime 

 Pânã la 120 zile 

   Noi vom plãti doar pentru îngrijire la domiciliu dacã este acordatã la domiciliul beneficiarului de cãtre o asistentã calificatã 
şi include îngrijirea care este necesarã din punct de vedere medical care în mod normal ar fi oferitã într-un spital. Noi nu vom 
plãti pentru îngrijire la domiciliu care nu este medicalã sau asistenţã personalã. 

   Noi vom plãti pentru ca un beneficiar sã aibã parte de îngrijire la domiciliu dacã: 

> Este recomandat de cãtre un specialist ca urmare a unui tratament acordat în timpul spitalizãrii sau spitalizãrii de zi care 

este acoperit de cãtre aceastã poliţã; 

> Începe imediat dupã ce beneficiarul pãrãseşte spitalul; şi 

> Reduce perioada de timp pentru care beneficiarul are nevoie sã fie internat într-un spital. 

Acupuncturã şi Medicinã chinezeascã  

    Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire sau,  acolo unde apare  "plãtit 
în întregime”,  aceasta se va întinde pânã la beneficiul anual total  
maxim pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de 
acoperire. 

Argint Aur Platinã 

1,500$ 
1,100€ 
1,000£ 

2,500$ 
1,850€ 
1,650£ 

Plãtit în întregime 

   Noi vom plãti doar pentru acupuncturã si Medicinã chinezeascã dacã acesta nu este tratamentul primar pentru care un 
beneficiar se gãseşte în spital pentru a-l primi. 

   Acupuncturistul şi practicantul de Medicinã chinezeascã trebuie sã fie un practicant calificat care deţine o licenţã adecvatã 
în ţara în care este primit tratamentul. 
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Îngrijire paliativã 
   Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per  
beneficiar per perioadã de acoperire sau, acolo unde apare "plãtit în 
 întregime”, aceasta se va întinde pânã la beneficiul anual total maxim 
 pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de acoperire. 

 
Argint Aur 

 
Platinã 

35,000$ 
25,900€ 
23,275£ 

60,000$ 
44,400€ 
38,400£ 

Plãtit în  
întregime 

   Noi vom plãti pentru îngrijire paliativã dacã un beneficiar care a primit un diagnostic terminal şi speranţa sa de viaţã este 
mai micã de şase luni şi nu existã niciun tratament care sã fie eficient în a ajuta la recuperare. 

   Noi vom plãti pentru: 

> Îngrijire la domiciliu; 

> Îngrijire şi cazare într-un azil sau pentru Spitalizare şi spitalizare de zi într-un spital; 

> Medicamente prescrise; şi 

> Îngrijire fizicã şi asistenţã psihologicã. 

Dispozitive protetice 
   Pânã la beneficiul total anual maxim pentru planul dvs. selectat 
per beneficiar per perioadã de acoperire. 

Plãtit în întregime Plãtit în întregime 

Platinã

Plãtit în întregime

    Noi vom plãti pentru dispozitive protetice interne şi externe care sunt necesare ca parte din tratamentul unui beneficiar, în 
funcţie de limitãrile expuse mai jos. 

    Noi vom plãti pentru: 
>   un dispozitiv protetic care este o parte necesarã dintr-un tratament care urmeazã unei operaţii atâta timp cât este 

necesar din punct de vedere medical şi/sau face parte dintr-un proces de recuperare pe termen scurt; 

>   un dispozitiv protetic iniţial extern (dar nu orice dispozitive de înlocuire) pentru beneficiari în vârstã de 18 ani cãt şi 
peste aceastã vârstã per perioadã de acoperire. 

   Noi vom plãti pentru un dispozitiv protetic iniţial extern şi pânã la douã înlocuiri pentru beneficiari în vârstã de 17 ani sau 
mai mult per perioadã de acoperire. 

   Dacã un beneficiar necesitã înlocuirea unui dispozitiv protetic în timpul perioadei de acoperire, noi vom solicita un raport 
medical adecvat. 

Argint Aur

Servicii de ambulanţã localã & aerianã
Argint Aur Platinã

   Pânã la beneficiul total anual maxim pentru planul dvs. selectat 
per beneficiar per perioadã de acoperire. 

Plãtit în întregime Plãtit în întregime Plãtit în întregime 

     Acolo unde este necesar din punct de vedere medical şi cu privire la o afecţiune acoperitã, noi vom plãti pentru o 
ambulanţã localã sau aerianã pentru transportarea unui beneficiar: 

> de la locul accidentului sau al leziunii la un spital; 

> de la un spital la altul; sau 

> de la domiciliul beneficiarului la un spital. 
    Noi vom plãti pentru o ambulanţã aerianã atunci când este cazul, precum un elicopter, pentru a transporta un beneficiar 
pentru distanţe de pânã la 100 mile (160 kilometri) atunci când se impune din punct de vedere medical. 

    Acoperirea pentru evacuarea medicalã sau pentru repatriere este disponibilã doar dacã dvs. aveţi acoperire în baza 
opţiunii Evacuare Medicală Internațională și Asistenţa Crizelor Plus™. Vã rugãm sã consultaţi pagina 29 din acest Ghid al 
Clientului pentru detalii privind acea opţiune. 
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Argint 
 

Aur 
 

Platinã 

Îngrijirea Sãnãtãţii Mintale şi Comportamentale 

    Pânã la valoarea maximã indicatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire sau, acolo unde apare "plãtit în 
întregime”, aceasta se întinde pânã la beneficiul total anual maxim 
pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de acoperire. 

5,000$ 
3,700€ 
3,325£ 

Pânã la 30 zile 
(Tratament pentru  

Spitalizare şi 
Spitalizare de zi) 

 

10,000$ 
7,400€ 
6,650£ 

Pânã la 60 zile  
(Tratament pentru  

Spitalizare şi 
Spitalizare de zi) 

 

Plãtit în 
întregime 

Pânã la 90 zile  
(Tratament pentru 

Spitalizare şi 
Spitalizare de zi) 

   Noi vom plãti pentru: 
> Un tratament pe bazã de dovezi şi care este necesar din punct de vedere medical care este recomandat de cãtre un 
practicant medical. 

> Tratament pentru Spitalizare, spitalizare de zi sau ambulatoriu administrat de cãtre un Psiholog şi/sau Psihiatru care 
este autorizat de cãtre legile din ţara respectivã. 

Sindromul de  Autism, Hiperactivitate şi Deficit de Atenţie (ADHD) 
   Noi vom plãti pentru: 

> Costuri medicale, incluzând vizite la un doctor şi pediatru în cazul Sindromului de Autism, Hiperactivitate şi Deficit de 
Atenţie (ADHD) în caz de ambulatoriu doar dacã existã un tratament pe bazã de dovezi şi care este necesar din punct 
de vedere medical. 

> Evaluare şi testarea unui diagnostic pentru Sindromul de Autism, Hiperactivitate şi Deficit de Atenţie (ADHD) 
atunci când simptomele sunt prezente. 

> Terapie comportamentalã când este necesarã din punct de vedere medical conform unui tratament pe bazã de dovezi. 
Note importante: 
   Noi nu vom plãti pentru: 
> Intervenţie educaţionalã, terapia vorbirii şi orice dispozitive pentru a ajuta vorbirea. 
> Prescrierea medicamentelor sau medicaţia prescrisã în caz de ambulatoriu pentru oricare dintre aceste afecţiuni, dacã 

dvs. nu aţi achiziţionat opţiunea de Ambulatoriu Internaţional. 
O autorizare anterioarã este necesarã pentru tratamentul în caz de spitalizare, spitalizare de zi şi ambulatoriu. 

Tratament pentru Obezitate 

Argint 
 

Aur 
 

Platinã 

     

    Pânã la valoarea maximã indicatã pentru planul dvs. selectat  per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

    Disponibil dupã ce beneficiarul a fost acoperit 24 de luni sau mai 
mult. 

Neacoperit 

 70% restituire 
pãnã la:  
20,000$    
 14,800 € 
13,300£ 

 80% restituire 
pãnã la:  
25,000$  
18,500€ 
 16,500£ 

   Noi vom plãti pentru chirurgie pentru obezitate pentru beneficiari cu vârsta peste 18 ani în condiţiile în care existã dovezi 
documentate cã toate celelalte metode de pierdere în greutate, incluzând dar fãrã a se limita la cursuri de slãbit, programe 
de nutriţie, adjuvante sau medicamente au fost testate în ultimele 24 de luni. 

Note importante: 
> Beneficiarul trebuie sã aibã un index al masei corporale (BMI) de 40 sau peste şi sã fi fost diagnosticat cu obezitate 

morbidã şi; 

> Poate oferi dovezi documentate ale altor metode de pierdere în greutate care au fost testate în ultimele 24 de luni şi; 

> Beneficiarul a trecut printr-o evaluare psihologicã care a confirmat cã este adecvat ca acesta sã parcurgã aceastã 
procedurã. 

Chirurgie de prevenţie a cancerului  

   Pânã la valoarea maximã indicatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint Aur Platinã 

70% restituire 
pãnã la:  
10,000$  
7,400€  
6,650£ 

80% restituire 
 pãnã la:  
18,000$ 
13,300€  
12,000£ 

90% restituire 
pãnã la:  
18,000$ 
13,300 € 
12,000£ 

   Noi vom plãti pentru chirurgie de prevenţie atunci când un beneficiar are un istoric familial semnificativ al unei boli care 
face parte dintr-un sindrom ereditar al cancerului (precum cancerul ovarian) şi a fost supus unei testãri genetice care a 
stabilit prezenţa unui sindrom ereditar al cancerului. 

   Noi vom plãti doar pentru un test genetic dacã beneficiarul are acoperire în baza opţiunii de Ambulatoriu Internaţional la  
pachetul Aur sau Platinã. 
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Îngrijire cancer 

    Pânã la valoarea maximã indicatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint Aur Platinã 

Plãtit în întregime Plãtit în întregime Plãtit în întregime 

        Ca urmare a unui diagnostic de cancer, noi vom plãti pentru costurile cu tratamentul pentru cancer dacã tratamentul este 
considerat de cãtre noi a fi un tratament activ şi pe bazã de dovezi, indiferent dacã beneficiarul rãmâne în spital peste noapte 
sau primeşte tratament în caz de spitalizare de zi sau ambulatoriu. 

    Noi vom plãti doar pentru un test genetic dacã beneficiarul are acoperire în baza opţiunii de Ambulatoriu Internaţional la 
pachetul Aur sau Platinã. 

Afecţiuni congenitale  
   Pânã la valoarea maximã indicatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

5,000$ 
3,700€ 
3,325£ 

20,000$ 
14,800€ 
13,300£ 

 
     Platinã 

39,000$ 
30,500€ 
25,000£ 

    Noi vom plãti pentru tratament pentru afecţiunile congenitale în caz de spitalizare sau spitalizare de zi care s-a manifestat 
înainte de cea de-a 18-a aniversare a unui beneficiar, indiferent de vârsta beneficiarului în momentul tratamentului. 
Note importante: 
> Noi nu vom plãti pentru tratament pentru afecţiunile congenitale din cadrul celorlalte beneficii din lista de beneficii, cu 

excepţia cazului în care; 

> O afecţiune congenitalã este diagnosticatã dupã cea de-a 18-a aniversare a unui beneficiar. Tratamentul se va 
administra în limitele aplicabile în cazul spitalizãrii şi spitalizãrii de zi. 

     
     Argint 

          
       Aur 

Acoperirea pentru Spitalizare în afara Zonei  
de Urgenţã 
   Pentru beneficiarii care nu au acoperire Global inclusiv SUA. 

   Pânã la valoarea maximã indicatã pentru planul dvs. selectat per  
beneficiar per perioadã de acoperire sau, acolo unde apare  
"plãtit în întregime”, aceasta se întinde pânã la valoarea anualã 
 totalã maxim pentru planul dvs. per beneficiar per perioadã de 
 acoperire. 

Argint Aur Platinã 

100,000$ 
75,000€ 
65,000£ 

  (Tratament pentru  
Spitalizare şi 
Spitalizare de zi) 

250,000$ 
200,000€ 
162,500£ 

(Tratament pentru  
Spitalizare şi 
Spitalizare de zi) 

Plãtit în întregime 

(Tratament pentru  
Spitalizare şi 
Spitalizare de zi) 

    Noi vom plãti pentru Tratamentul de urgenţã pentru Spitalizare şi Spitalizare de zi în timpul unei cãlãtorii temporare de 
business de scurtã duratã sau cãlãtorii în scop de relaxare în afara zonei dvs. de acoperire, în circumstanţe care ameninţã 
viaţa. 

Note importante: 
    Beneficiarul trebuie sã nu fi avut administrat niciun tratament, simptom şi nici sã fi primit consultanţã medicalã pentru o 
afecţiune care impune tratament de urgenţã, înainte de iniţierea cãlãtoriei. 

   Acoperirea este limitatã la: 

• O duratã care nu depãşeşte 21 zile per cãlãtorie; şi 

• Un maxim de 60 de zile cumulate per perioadã de acoperire pentru toate cãlãtoriile combinate. 
> Dacã opţiunea de Ambulatoriu Internaţional a fost achiziţionatã în cadrul poliţei, beneficiarii vor fi acoperiţi doar  

> pentru tratament de urgenţã în ambulatoriu. Acoperirea se va supune limitei beneficiului anual şi limitelor beneficiului  

> de Ambulatoriu Internaţional. 

> Costurile legate de maternitate, sarcinã, naşterea unui copil sau orice complicaţii cu privire la sarcinã sau naştere sunt 
excluse din Acoperirea Spitalizãrii în Afara Zonei de Urgenţã. 

> Acest beneficiu nu se aplicã dacã dvs. aveţi selectat opţiunea de acoperire Global incluzând SUA. 

> Noi vom solicita dovezi ale intrãrii şi ieşirii dvs. din SUA. 

> Aceastã opţiune nu este disponibilã dacã ţara dvs. de reşedinţã este SUA. 

> Administrarea tratamentului medical nu trebuie sã fi fost unul dintre obiectivele acestei cãlãtorii. 
> Tratamentul de urgenţã se aplicã doar dacã dvs. nu puteţi beneficia de beneficiul oferit în cadrul îngrijirii oferitã de cãtre 

stat în acea ţarã. 
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INGRIJIRE MAMÃ ŞI COPIL  

Îngrijire de rutină în maternitate Argint 
 

Aur 
 

Platinã 

(Doar pentru planurile Aur şi  Platinã)      

    Până la valoarea maximă indicată pentru planul dvs. selectat 

 per beneficiar per perioadã de acoperire. 

    Disponibil odatã ce mama a fost acoperitã de cãtre poliţã timp de 
12 luni sau mai mult. 

   Fãrã acoperire 

 7,000$ 
5,500€ 
4,500£ 

 14,000$ 
11,000€ 
9,000£ 

   Noi vom plãti pentru tratament, spitalizare sau spitalizare de zi după caz, dacă mama a beneficiat de prezenta poliță de 
asigurare pentru o perioadă continuă de cel puțin doisprezece (12) luni sau mai mult: 

>  Tarifele spitalicești pentru obstetrician și pentru moașe la naștere; și 

> Orice tarife pentru îngrijirea post-natală necesară mamei imediat după naștere. 

   Noi nu vom plăti pentru surogați sau orice tratamente aferente. Nu vom plăti pentru îngrijire în maternitate sau tratament 
pentru un beneficiar cu rol de surogat sau orice altă persoană cu rol de surogat pentru beneficiar. 

Complicaţii rezultate din maternitate 
Argint 

(Doar pentru planurile Aur şi  Platinã)  

Până la valoarea maximă indicată pentru planul dvs. per beneficiar per 
perioadã de acoperire. No coverage 
Disponibilă odată ce mama a fost acoperită de poliță timp de doisprezece (12) 
luni sau mai mult. 

 

$14,000 
€11,000 
£9,000 

28,000$ 
22,000€ 
18,000£ 

   Noi plătim pentru tratamente acordate pacienților internați sau în ambulatoriu aferente complicațiilor rezultate din sarcină 
sau naștere dacă mama a fost beneficiar al prezentei polițe pentru o perioadă continuă de cel puțin doisprezece (12) luni sau 
mai mult. Acest lucru este limitat la afecţiunile ce apar doar ca rezultat direct al sarcinii sau nașterii, inclusiv pierderea sarcinii 
sau sarcină extrauterină. 

> Această parte a poliței nu acordă acoperire pentru nașterile la domiciliu. 

> Vom plăti pentru o operaţie cezariană doar dacă este necesară din punct de vedere medical. Dacă nu putem confirma 
că a fost o necesitate medicală, vom plăti numai pânã la limita acoperirii beneficiului pentru îngrijire de rutină în 
maternitate. 

   Nu vom plăti pentru surogați sau orice tratamente aferente. Nu vom plãti pentru beneficiul pentru îngrijire în maternitate 
sau tratament pentru un beneficiar cu rol de surogat sau orice altă persoană cu rol de surogat pentru beneficiar. 

Aur

Naşterile la domiciliu 

(Doar pentru planurile Aur şi  Platinã) 

   Până la valoarea maximă indicată pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

   Disponibilă odată ce mama a fost acoperită de poliță timp de 
doisprezece (12) luni sau mai mult. 

Argint 
 

Aur Platinã 

Neacoperit 
500$ 
370€ 
335£ 

1,100$ 
850€ 
700£ 

Noi vom plăti taxele pentru moașe și specialiști aferente nașterii de rutină la domiciliu, dacă mama a beneficiat de prezenta 
poliță pentru o perioadă continuă de cel puțin doisprezece (12) luni sau mai mult. 

>  A se reține că acoperirea pentru complicațiile din maternitate specificată mai sus nu se aplică și nașterilor la domiciliu. 
Acest lucru înseamnã cã orice costuri cu privire la complicaţii rezultate dintr-o naștere la domiciliu vor fi plătite doar în 
conformitate cu limitele pentru nașterile la domiciliu, precum se menționează în lista de beneficii.  
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Platinã 

Aur



 

Argint Aur Platinã
Îngrijirea nou-nãscutului  
  Până la valoarea maximă indicată pentru planul dvs. selectat per 
perioadã de acoperire în termen de primele 90 de zile care 
urmeazã nașterii. 

  Disponibilă odată ce mama a fost acoperită de poliță timp de 
doisprezece (12) luni sau mai mult.* 

Cu condiția ca nou-născutul să fie inclus în polița de asigurare, vom plăti pentru: 
 

> pânã la 10 zile de îngrijire de rutină după naștere; și 

> toate tratamentele necesare nou-născutului în primele 90 de zile de la naștere în loc de orice alt beneficiu. 

Note importante: 

Adãugarea nou-nãscutului la poliţã: 
> Dacã cel puţin un (1) pãrinte a beneficiat de acoperire de cãtre poliţã pentru o perioadã continuã de (12) luni sau mai 

mult înainte de naşterea nou-nãscutului, noi un vom solicita informaţii despre starea de sãnãtate a nou-nãscutului sau o 
examinare medicalã dacã o cerere este primitã de cãtre noi pentru adãugarea nou-nãscutului la poliţã în termen de (30) 
zile de la data naşterii nou-nãscutului. Cu toate acestea, dacã o cerere este primitã de cãtre noi dupã mai mult de (30) 
zile dupã naşterea nou-nãscutului, nou-nãscutul se va supune subscrierii medicale. 

> *Dacã niciunul dintre pãrinţi nu a fost acoperit de cãtre poliţã pentru o perioadã de (12) luni consecutive sau mai mult 
înainte de naşterea nou-nãscutului, nou-nãscutul se va supune subscrierii medicale şi dvs. puteţi depune o cerere pentru 
adãugarea nou-nãscutului. Dacã subscrierea medicalã este necesarã pentru nou-nãscut, noi vã vom informa dacã vã 
vom oferi acoperire pentru nou-nãscut şi, dacã este cazul, orice condiţii şi excluderi speciale care s-ar aplica. Acoperirea 
va începe nu mai devreme decât data la care dvs. acceptaţi termenii noştri oferiţi. 

> Copiii care au fost nãscuţi de cãtre o mamã surogat sau care au fost adoptaţi, pot beneficia de acoperire de cãtre poliţã 
în momentul în care au 90 zile de viaţã. Acoperirea pentru nou-nãscut va consta în completarea unui chestionar medical 
privind sãnãtatea, prin care noi putem aplica restricţii sau excluderi speciale. 

     Orice tratament impus pentru afecţiuni congenitale pentru nou-nãscut este acoperit în baza beneficiului de ‘Afecţiuni 
congenitale’, de la pagina 21 si se supune termenilor adãugãrii nou-nãscutului la poliţã aşa cum apare detaliat mai sus. 

OPŢIUNILE DVS. PENTRU FRANŞIZÃ ŞI COPLÃŢI 

 

0$ 0€ 0£ 
 375$ 275€ 250£ 
  Franşiza 750$ 550€ 500£ 
O franşizã este suma pe care trebuie s-o plătiți înainte de orice  
 

1,500$ 1,100€ 1,000£ 

despãgubire acoperitã de planul dvs.  
 

3,000$ 2,200€ 2,000£ 
7,500$ 5,500€ 5,000£ 

 10,000$ 7,400€ 6,650£ 

Coplata dupã aplicarea franşizei 

Coplata reprezintă procentul fiecărei despãgubiri care nu este 
acoperită de planul dvs.. 

Alegeţi mai întâi procentul dvs. de coplatã: 0% / 10% / 20% 
/ 30% 

 

Suma maximã plãtitã din buzunar 

Suma maximă plãtitã din propriul buzunar reprezintă valoarea 
maximã de coplatã pe care dvs. ar trebui sã o plãtiţi într-o perioadã 
de acoperire. 

Valoarea procentului de coplatã este calculată după ce franșiza a 
fost luată în calcul. Doar sumele pe care le plătiți aferente 
procentului de coplatã contribuie la suma maximă  plãtitã  din 
propriul buzunar. 

Apoi, alegeţi valoarea sumei maxime plãtitã din 
propriul buzunar: 

      2,000$               sau              5,000$ 

      1,480€                                   3,700€ 

      1,330£                                    3,325£ 
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25,000$ 
18,500€ 
16,500£ 

75,000$ 
55,500€ 
48,000£ 

156,000$ 
122,000€ 
100,000£ 



 

PAGINILE URMÃTOARE PREZINTÃ BENEFICIILE 
OPŢIONALE PE CARE LE PUTEŢI ADÃUGA LA 
ACOPERIREA DVS. DE BAZÃ – ASIGURAREA 
MEDICALÃ INTERNAŢIONALÃ. 

CONSULTAȚI CERTIFICATUL DVS. DE 
ASIGURARE PENTRU A VĂ AMINTI 
EXACT DE CE ACOPERIRE 
BENEFICIAȚI   

AMBULATORIU INTERNAŢIONAL 

     Modulul opţional de Ambulatoriu Internaţional vă acordă o acoperire mai consistentă pentru îngrijire în ambulatoriu acolo 

unde o internare în spital sau spitalizarea de o zi nu sunt necesare, inclusiv consultaţii la specialiști, medicamente și 

pansamanente prescrise pentru pacienți în ambulatoriu, reabilitare, testarea cancerului genetic şi mult mai mult. 

Dvs. nu trebuie sã solicitaţi o autorizare anterioarã pentru tratament în ambulatoriu cu excepţia urmãtoarelor: 

> Teste pentru cancer genetic 

> Sãnãtate Mintalã şi Comportamentalã (acordatã în ambulatoriu) 

> Investigaţii pentru infertilitate şi tratament 

> Medicamente şi pansamente prescrise pentru mai mult de 3 luni 

> Tratamente pentru fizioterapie, chiropracticã şi osteopatie când dvs. aţi depãşit 10 sesiuni. 

    Pentru orice alt tratament în baza modulului de Ambulatoriu Internaţional, dvs. nu trebuie sã ne contactaţi pentru a obţine o 

autorizare anterioarã. 

Beneficiu anual total – maxim - per 
beneficiar per perioadã de acoperire 
  Include solicitãri de despăgubire plătite pentru toate 
secțiunile din Ambulatoriu Internațional. 

Argint 
 

Aur Platinã 

15,000$ 
12,000€ 
9,650£ 

35,000$ 
25,900€ 
23,275£ 

Plãtit în întregime 
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Consultaţii la medic şi specialist  
 
  Până la valoarea maximă indicată pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire sau, acolo unde apare "plãtit în 
întregime”, aceasta se întinde pânã la beneficiul anual total maxim 
pentru planul dvs. selectat  per beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint Aur Platinã 

2,500$ 
1,850€ 
1,650£ 

5,000$ 
3,700€ 
3,325£ 

Plãtit în întregime 

> Noi vom plăti pentru consultațiile sau vizitele la medic necesare pentru diagnosticarea unei afecțiuni sau pentru a 
discuta sau a primi tratament. 

> Noi vom plăti pentru tratament non-chirurgical pentru pacienți în ambulatoriu, recomandat de către un specialist ca fiind 
necesar din punct de vedere medical. 

Medicamente şi pansamente prescrise 

   Până la valoarea maximă indicată pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire sau acolo unde apare "plãtit în 
întregime”,  aceasta se întinde pânã la beneficiul anual total maxim 
pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint Aur 
 

Platinã 

1,500$ 
1,100€ 
1,000£ 

3,000$ 
2,200€ 
2,000£ 

Plãtit în întregime 

Noi vom plăti pentru medicamente și pansamente prescrise de un medic pentru pacienți în ambulatoriu. 

Patologie, Radiologie şi teste de diagnosticare  
Argint 

 

Aur 
 

Platinã 

(cu excepţia Imagisticii Medicale Avansate)      

   Până la valoarea maximă indicată pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire  sau acolo unde apare "plãtit în 
întregime”,  aceasta se întinde pânã la beneficiul anual total maxim 
pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de acoperire. 

2,500$ 
1,850€ 
1,650£ 

 

5,000$ 
3,700€ 
3,325£ 

 

Plãtit în 
întregime 

Reabilitare în Ambulatoriu  
   Până la valoarea maximă indicată pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire sau, acolo unde apare "plãtit 
în întregime”, aceasta se întinde pânã la beneficiul anual total 
maxim pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de 
acoperire. 

Argint 
Aur  

5,000$ 
3,700€ 
3,325£ 

10,000$ 
7,400€ 
6,650£ 

 

Platinã

 
 

 
Plãtit în     

întregime 

   Noi vom plãti pentru: 

> Fizioterapie în Ambulatoriu; 

> Terapie ocupaţionalã în Ambulatoriu; 

> Tratament pentru Osteopatie şi Chiropracticã; 

> Terapia vorbirii; şi 

> Reabilitare cardiacã şi pulmonarã. 

Note importante: 

Tratament în Ambulatoriu pentru Fizioterapie, Osteopatie şi Chiropracticã: 
   Noi vom plãti pentru acest tratament dacã este necesar din punct de vedere medical şi restaurativ astfel încât sã vã ajute 
sã vã desfãşuraţi activitãţile dvs. obişnuite din viaţa de zi cu zi. Tratamentul trebuie prescris de cãtre un medic calificat care 
deţine o licenţã adecvatã de practicã în ţara în care este administrat tratamentul. Acesta exclude orice tratament pentru 
medicina sportivã. 

Tratament pentru Terapia Vorbirii: 
   Noi vom plãti pentru terapia vorbirii dacã aceasta este necesarã imediat dupã un tratament care este acoperit în baza 
acestei poliţe (de exemplu, ca parte din îngrijirea unui beneficiar dupã ce acesta a suferit un atac cerebral) şi este confirmat 
de cãtre un specialist a fi necesar din punct de vedere medical pe o perioadã scurtã de timp.  
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Ingrijire prenatalã şi postnatalã Argint 
(Doar pentru planurile de Aur şi  Platinã)  

   Pânã la limita totalã menţionatã pe planul dvs. selectat per beneficiar 
per perioadã de acoperire. 

Neacoperit  
   Disponibil odatã ce mama a beneficiat de acoperire în cadrul  
poliţei timp de 12 luni sau mai mult. 

 

3,500$ 
2,750€ 
2,250£ 

Platinã

7,000$ 
5,500€ 
4,500£ 

Noi vom plãti pentru îngrijire prenatalã şi postnatalã necesarã din punct de vedere medical în caz de ambulatoriu dacã 
mama a fost beneficiar în baza opţiunii de Ambulatoriu Internaţional pentru o perioadã continuã de 12 luni sau mai mult. 

Example de tratament prenatal şi teste includ: 

• Cheltuieli spitaliceşti pentru vizite de rutinã la obstreticieni şi la moaşe; 

• Toate examinãrile programate cât şi cele care folosesc ultrasunete; 

• Medicamente şi pansamente prescrise; 

• Teste de sânge de rutinã în perioada prenatalã, dacã sunt necesare; 
• Procedura de amniocentezã (la care s-a mai fãcut referire ca fiind testul de fluid amniotic sau AFT) sau o analizã de 

ţesut corionic vilos (la care s-a fãcut referire ca fiind CVS); şi 
• Testare noninvazivã prenatalã (NIPT) pentru subiecţii cu un grad ridicat de risc. 
Îngrijire postnatalã: 
• Orice cheltuieli, inclusiv medicamente şi pansamente prescrise, ca rezultat al îngrijirii postnatale solicitate de cãtre 

mamã urmând imediat dupã rutina naşterii nou-nãscutului. 

Aur

>

>

Investigaţii si tratament pentru infertilitate 
Argint 

 

Aur 
 

Platinã 

    Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per durata vieţii. 

    Disponibil odatã ce beneficiarul a beneficiat de aceastã opţiune 24 
luni sau mai mult. 

Neacoperit 

 

Neacoperit 

 

10,000$ 
7,400€ 
6,650£ 

   Noi vom plãti pentru investigaţii într-un caz de infertilitate dacã un specialist stabileşte orice cauzã medicalã şi beneficiarul 
nu a fost conştient de existenţa oricãrei probleme de infertilitate şi nu a suferit niciun fel de simptome, în momentul în care a 
început acoperirea sa în baza acestei poliţe. 

    Dacã este necesar, noi vom plãti un maxim de 4 încercãri pentru un tratament de infertilitate pânã la limita totalã 
menţionatã cumulat, per durata de viaţã a poliţei. Acest beneficiu este disponibil pentru beneficiarii pânã la vârsta de 41 de 
ani. 

    O autorizare anterioarã este necesarã pentru toate investigaţiile şi tratamentul pentru infertilitate. 

Apnee   

  Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint Aur Platinã 

Neacoperit 
1,500$ 
1,100€ 
1,000£ 

2,000$ 
1,480€ 
1,330£ 

  Ca urmare a unei trimiteri de la practicantul dvs. medical, noi vom plãti pentru un studiu privind somnul sau pentru un test 
al somnului la domiciliu pentru a putea diagnostica dacã suferiţi de apnee în somn. 

   Dacã a rezultat în urma testului cã aveţi apnee în somn noi vom plãti pentru închirierea unui aparat pentru 
Presiune pozitivă continuă în căile respiratorii (CPAP) dacã alte aparate orale sunt adecvate. 
  Dacã este adecvat din punct de vedere medical, noi vom plãti pentru intervenţie chirurgicalã. 

Testare geneticã a cancerului  

    Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per durata vieţii. 

    Disponibilã odatã ce beneficiarul a fost acoperit de cãtre aceastã 
opţiune timp de 12 luni sau mai mult. 

Argint Aur Platinã 

Neacoperit 
2,000$ 
1,480€ 
1,330£ 

4,000$ 
2,950€ 
2,650£ 

   Noi vom plãti pentru o testare geneticã pentru beneficiari care prezintã un risc ridicat de cancer, când este necesar din 
punct de vedere medical şi în conformitate cu dovezile medicale. 
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Acupuncturã & Medicinã chinezeascã  

   Până la valoarea maximă indicată pentru planul dvs. selectat  per 
beneficiar per perioadã de acoperire  sau, acolo unde apare "plãtit în 
întregime”,  aceasta se întinde pânã la beneficiul anual total maxim 
pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint Aur Platinã 

2,500$ 
1,850€ 
1,650£ 

5,000$ 
3,700€ 
3,325£ 

Plãtit în întregime 

Noi vom plăti pentru maxim 15 consultații cumulate la un acupuncturist și practicant al medicinei chineze, dacă respectivele 
tratamente sunt recomandate de medic. Tratamentul trebuie administrat de către o persoană calificată cu licență 
corespunzătoare de practică în țara unde se acordă tratamentul. 

Echipament medical durabil
Argint Aur Platinã

    Până la valoarea maximă indicată pentru planul dvs. selectat 
per beneficiar per perioadã de acoperire. 

    Noi vom plăti pentru închirierea echipamentului cu utilizare îndelungată dacă utilizarea echipamentului respectiv este 
recomandată de un specialist în sprijinul tratamentului beneficiarului care nu este acoperit de cãtre aceastã poliţã. 

     Noi vom plãti pentru un echipament medical per perioadã de acoperire care: 
> nu este de unică folosință, poate fi utilizat de mai multe ori; 

> deservește scopului medical; 

> poate fi utilizat acasă; și  

> este utilizat numai de o persoană care suferă de o maladie, boală sau leziune. 

Vaccinarea adulţilor 

Până la valoarea maximă indicată pentru planul dvs. selectat  per 
beneficiar per perioadã de acoperire  sau, acolo unde apare "plãtit în 
întregime”,  aceasta se întinde pânã la beneficiul anual total maxim 
pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint Aur Platinã 

250$ 
185€ 
165£ 

Plãtit în întregime Plãtit în întregime 

    Noi vom plăti doar pentru anumite vaccinuri și imunizări corespunzătoare clinic. 

Accidente dentare 
Argint 

 

Aur 
 

Platinã 

   Până la valoarea maximă indicată pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire  sau, acolo unde apare  "plãtit 
în întregime”,  aceasta se întinde pânã la beneficiul anual total 
maxim pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de 
acoperire. 

1,000$ 
740€ 
665£ 

 

Plãtit în întregime 

 

Plãtit în 
întregime 

   Dacă un beneficiar are nevoie de tratament stomatologic ca urmare a leziunilor provocate de un accident, noi vom plăti 
pentru tratamentul acordat pacienților în ambulatoriu pentru orice dinte/dinți naturali sănătoși, deteriorați sau afectați în 
accident, cu condiția ca tratamentul să înceapă imediat după accident și să se finalizeze în termen de 30 de zile de la data 
accidentului. 

   Pentru a putea aproba acest tratament, noi vom solicita confirmarea doctorului stomatolog al beneficiarului cu privire la: 
> data accidentului; și 

> dintele/dinții supus/supuși tratamentului reprezintă dinte/dinți naturali sănătoși. 
   Noi  vom plăti pentru acest tratament în loc de orice alt tratament stomatologic la care beneficiarul are drept conform 
prezentei polițe, atunci când are nevoie de tratament în urma unui accident dentar la un dinte sau mai mulți. 

   Noi nu vom plăti pentru refacerea sau furnizarea de implanturi dentare, coronițe sau proteze în aceastã secţiune a 
prezentei polițe. 
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Plãtit în 

întregime 

 
Plãtit în 

întregime 

 
Plãtit în 

întregime 



 

Sãnãtatea şi Bunãstarea copiilor şi adolescenţilor   

Argint 
 

Aur 
 

Platinã 

     

 
     Pânã la beneficiul anual total maxim pentru planul dvs. selectat 
 per beneficiar per perioadã de acoperire. 

Plãtit în întregime 

 

Plãtit în întregime 

 

Plãtit în întregime 

    Noi vom plãti pentru testarea sãnãtãţii copiilor şi adolescenţilor la intervale adecvate de vârstã, efectuate de cãtre un
practicant medical pentru serviciile urmãtoare de îngrijire preventivã: 

> evaluarea istoricului medical; 

> examinãri fizice; 

> evaluare a dezvoltãrii copilului; 

> îndrumare anticipatã; şi 

> imunizãri adecvate şi teste de laborator. 

Note importante: 
    Consultaţii pentru sãnãtate mentalã cu un Psihiatru sau un Psiholog sunt acoperite în cadrul beneficiului de Sãnãtate 
Mintalã şi Îngrijire Comportamentalã în baza Asigurãrii Medicale Internaţionale. 

   În plus, noi vom plãti pentru: 
> Verificarea stãrii de sãnãtate la intrarea în sistemul şcolar pentru evaluarea dezvoltãrii, auzului şi vederii, pentru fiecare 
copil la data începerii anului scolar. 
> Screening pentru retinopatie diabeticã pentru copii care au diabet. 

Îngrijre persoane în vârstã de 60+  
 

Argint 
 

Aur 
 

Platinã 

     

     Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. Neacoperit 

 1,000$ 
740€ 
665£ 

 2,000$ 
1,480€ 
1,330£ 

     Dacã un beneficiar este în vârstã de 60 de ani sau peste, sau care împlineşte vârsta de 60 de ani în timpul perioadei de 
acoperire şi prezintã una dintre afecţiunile urmãtoare aşa cum a declarat în chestionarul sãu medical (şi este o excludere 
specialã aşa cum apare detaliatã pe Certificatul dvs. de Asigurare), noi vom plãti pentru costurile cu tratamentul necesare din 
punct de vedere medical apãrute în ambulatoriu asociate cu întreţinerea afecţiunii lor: Hipertensiune, Diabet Tip 2, Glaucom, 
Artritã, dureri de încheieturi sau de spate, Osteoporozã/ Osteopenia. 
 
Note importante: 

> Dacã, în timpul etapei de transmitere a cererii dvs. aţi selectat opţiunea de a avea acoperite unele dintre afecţiunile de mai 
sus pentru o primã suplimentarã, prin care afecţiunea este acoperitã în mod cuprinzãtor ca spitalizare şi ambulatoriu (dacã 
a fost selectatã opţiunea de Ambulatoriu Internaţional); acest beneficiu nu se va aplica. 

> Exemple de tratament şi teste necesare din punct de vedere medical includ dar nu se limiteazã la: consultaţii cu practicanţi 
medicali, medicamente şi pansamente prescrise, patologie şi radiologie, reabilitare în ambulatoriu şi acupuncturã şi 
medicinã chinezeascã. Vã rugãm sã reţineţi cã, acest beneficiu exclude Imagistica Medicalã Avansatã. 

> Dvs. sunteţi eligibil sã aveţi o afecţiune (i)  acoperitã (e) (dar nu afecţiuni, simptome sau complicaţii care rezultã din acele 
afecţiuni) în ambulatoriu, pânã la limitele totale menţionate per perioadã de acoperire. 

> Beneficiul se supune oricãror coplãţi sau franşize alese în poliţa dvs.. 

OPŢIUNILE DVS. DE FRANŞIZÃ ŞI COPLÃŢI

   Franşizã 
0$ 

150$ 
0€ 

110€ 
0£ 

100£ 

O franşizã este suma pe care dvs. trebuie sã o plãtiţi înainte ca orice 500$ 370€ 335£ 

solicitãri de despãgubire sã fie acoperite de planul dvs.. 1,000$ 700€ 600£ 
1,500$ 1,100€ 1,000£ 

Coplatã dupã franşizã 

   Coplata  este procentul din fiecare solicitare care nu este 
acoperitã de planul  dvs.. 

Mai întâi alegeţi procentul dvs. de coplatã: 
 0% / 10% / 20% / 30% 

Suma maximã plãtitã din buzunar 

    Suma maximã plãtitã din buzunar reprezintã suma maximã de 
coplatã pe care dvs. ar trebui sã o plãtiţi într-o perioadã de 
acoperire. 

   Valoarea coplãţii este calculatã dupã ce franşiza este luatã în 
considerare. Doar sumele pe care dvs. le plãtiţi cu privire la coplatã 
contribuie la suma maximã plãtitã din buzunar. 

Apoi, alegeţi suma maximã plãtitã din buzunarul 
dvs.: 

3,000$ 
2,200€ 
2,000£ 
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EVACUARE INTERNAŢIONALÃ   & 
ASISTENŢA CRIZELOR PLUS™  

Evacuarea Medicală Internațională oferă acoperire pentru costuri rezonabile de transport acceptabile către cel mai apropiat 

centru medical de excelență în situația în care tratamentul nu este disponibil la nivel local în caz de urgență. Aceastã opțiune 

include de asemenea acoperire pentru repatriere medicalã ca rezultat al unei boli grave sau dupã un eveniment traumatic sau 

intervenţie chirurgicalã şi vizite de compasiune din partea unui pãrinte, soţ, partener, sorã sau frate vitreg sau copil făcute 

beneficiarului în urma unui accident sau îmbolnăvire subită iar beneficiarul nu a fost evacuat sau repatriat. 

Liniştea dvs. şi a familiei dvs., în special în timp ce cãlãtoriţi global este foarte importantã pentru noi. Pe lângã faptul cã oferã 

acoperire pentru situaţii de evacuare medicalã, aceastã opţiune include de asemenea programul Asistenţa Crizelor Plus™ care 

oferã servicii de consultanţã 24/7 cât şi un rãspuns coordonat la crizele care pot apãrea în ţarã în eventualitatea unei cãlãtorii 

sau al unui risc de securitate care poate apãrea în timp ce dvs. şi familia dvs. cãlãtoriţi global. 

EVACUARE MEDICALÃ INTERNAŢIONALÃ  

Evacuare Medicalã Internaţionalã 
Beneficiu total anual maxim - 
per beneficiar per perioadã de acoperire 

 

Argint 
 

Aur 
 

Platinã 

Evacuare medicalã  

Plãtit în întregime 

 

Plãtit în întregime 

 

Plãtit în întregime 

   Transferul către cel mai apropiat centru medical de excelență dacă tratamentul de care are nevoie beneficiarul nu este 
disponibil la nivel local în caz de urgență. 

   Dacă un beneficiar necesită tratament de urgență, vom plăti pentru evacuarea medicală a acestuia: 

> pentru a fi transportat la cel mai apropiat spital unde tratamentul necesar este disponibil (chiar dacă acesta se află în 
altă parte a țării, sau în altă țară); și 
> pentru a fi transportat înapoi în locul de unde a fost preluat, cu condiția ca drumul de întoarcere să aibă loc nu mai târziu 

de 14 zile după terminarea tratamentului. 

    Cu privire la drumul de întoarcere, vom plăti: 
> biletul de avion la clasa economică; sau 

> costul acceptabil pentru o călătorie pe uscat sau pe mare; care dintre căi este mai ieftină. 

   Vom plăti pentru transportul cu taxi: 
> dacă este necesar din punct de vedere medical pentru beneficiar a se deplasa spre aeroport de preferabil cu taxi-ul 

decât cu ambulanța; și 
> se obține aprobare prealabilă din partea serviciului de asistență medicală. 

 
   Vom plăti pentru evacuare (dar nu și pentru repatriere) dacă beneficiarul are nevoie de teste pentru diagnosticare sau 
tratament pentru cancer (precum chimioterapie) dacă, în opinia serviciului nostru de asistență medicală, evacuarea este 
adecvată și necesară din punct de vedere medical în condițiile date.    
 

   Nu vom plăti alte costuri legate de evacuare (precum costuri de cazare). 

Notã importantã: 

   Dacă solicitați să reveniți la spitalul unde ați fost evacuat pentru urmărirea tratamentului, nu vom plăti pentru costurile de 
călătorie sau pentru cele de trai.  
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Argint Aur Platinã

Repatriere medicalã  Plãtit în întregime Plãtit în întregime Plãtit în întregime 

    Dacă beneficiarul solicită o repatriere medicală ca rezultat al unei boli grave sau dupã un eveniment traumatic sau 
intervenţie chirurgicalã, vom plãti: 

> ca acesta să revină în țara de reședință sau țara de naționalitate; și  
> pentru a fi transportat înapoi în locul de unde a fost preluat, cu condiția ca drumul de întoarcere să aibă loc nu mai târziu 

de 14 zile după terminarea tratamentului. 

    Călătoria menționată mai sus trebuie aprobată în avans de către serviciul nostru de asistență medicală și ca să nu existe 
niciun dubiu, toate costurile de transport trebuie să fie acceptabile și obișnuite. 

Cu privire la drumul de întoarcere, vom plăti: 
> biletul de avion la clasa economică; sau 

> costul acceptabil pentru o călătorie pe uscat sau pe mare; care dintre căi este mai ieftină. 

   Vom plăti pentru transportul cu taxi dacă: 
>  este necesar din punct de vedere medical pentru beneficiar a se deplasa spre aeroport de preferabil cu taxi-ul decât cu 
ambulanța; și 

> se obține aprobare în avans din partea serviciului de asistență medicală. 

Nu vom plăti alte costuri legate de repatriere (precum costuri de cazare). 

Note importante: 
    Dacă doriți să vă întoarceți la spitalul unde ați fost repatriat pentru tratament, nu vom plăti pentru costurile de transport sau 
de trai. 

    Dacă beneficiarul contactează serviciul de asistență medicală pentru aprobare prealabilă pentru repatriere, iar acest serviciu
nu consideră că repatrierea este necesară din punct de vedere medical, putem în schimb stabili ca beneficiarul să fie evacuat 
către cel mai apropiat spital unde tratamentul necesar este disponibil. Vom repatria apoi beneficiarul în țara sa de naționalitate 
sau de reședință în momentul în care starea sa este stabilă și se poate realiza acest lucru din punct de vedere medical.  

 

Argint 
 

Aur 
 

Platinã 

Repatrierea rãmãşiţelor pãmânteşti   

Plãtit în întregime 

 

Plãtit în întregime 

 

Plãtit în întregime 

    Dacă beneficiarul decedează în afara țării sale de reședință în perioadã de acoperire, serviciul de asistență medicală va 
aranja ca rămășițele sale pământești să fie returnate în țara sa de reședință sau țara sa de naționalitate cât de curând posibil, 
sub rezerva cerințelor și restricțiilor companiilor aeriene. 

    Nu vom plăti niciun cost pentru înmormântare sau incinerare sau costuri de transport pentru persoana care ar colecta sau ar 
însoți rămășițele beneficiarului decedat.   
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Argint Aur Platinã

Costuri de cãlãtorie pentru o persoanã însoţitoare Plãtit în întregime Plãtit în întregime Plãtit în întregime

    Dacă beneficiarul are nevoie de un părinte, frate/ sorã vitreg/ã, copil, soţie sau partener, care să-l însoțească în călătoria de 
evacuare medicală sau de repatriere, pentru că acesta: 

> are nevoie de ajutor la urcarea sau coborârea din avion sau alt vehicul; 
> călătorește mai mult de 1000 mile (sau 1600km) sau mai mult; 
>  este foarte îngrijorat și nu este însoțit de o asistentă medicală, paramedic sau altă escortă medicală și; sau 

> este foarte bolnav sau rănit; 
        Noi vom plăti pentru însoțirea sa de către o rudă sau partener. Călătoriile (pentru evitarea oricărui dubiu, acestea trebuie să se 

efectueze dus-întors) trebuie aprobate în prealabil de către serviciul de asistență medicală, iar drumul de întoarcere să aibă loc nu 
mai târziu de 14 zile după terminarea tratamentului. 

    Noi vom plăti: 
> biletul de avion la clasa economică; sau 

> costul acceptabil pentru o călătorie pe uscat sau pe mare; care dintre căi este mai ieftină;  
           Dacă este cazul, având în vedere cerințele medicale ale beneficiarului, membrul de familie sau partenerul care îl însoțește 

poate călători la altă clasă. 

    Dacă este necesar din punct de vedere medical ca beneficiarul să fie evacuat sau repatriat și va fi însoțit de către soț 

 sau partener, vom plăti de asemenea și costurile de transport acceptabile pentru orice copil cu vârsta de 17 ani și mai mică, dacă 
acest copil ar fi altfel lăsat fără un părinte sau tutore. 

   Note importante: 
> Noi nu vom plăti pentru o terță persoană care va însoți beneficiarul dacă scopul inițial al evacuãrii era de a acorda 

beneficiarului tratament în ambulatoriu. 

> Noi nu vom plăti pentru orice alte costuri legate de călătoria unei terțe persoane, precum cazare sau transport local.  

Dacã aţi achiziţionat aceastã opţiune, vã vom pune la dispoziţie clauza de mai jos pentru vizitele de compasiune 
efectuate de cãtre membrii de familie apropiaţi. 

Vizite de compasiune – cheltuieli de deplasare. 

     Până la maxim 5 călătorii pe perioadă de viață până la valoarea 
maximă indicată pentru planul dvs. selectat per beneficiar. 

Argint 
 

Aur Platinã 

1,200$ 
1,000€ 
800£ 

1,200$ 
1,000€ 
800£ 

1,200$ 
1,000€ 
800£ 

Vizite de compasiune – cheltuieli de trai  

   Până la limita totalã indicată pe zi pentru fiecare vizită cu un 
maxim de 10 zile pentru fiecare vizită. 

Argint 
 

Aur Platinã 

155$ 
125€ 
100£ 

155$ 
125€ 
100£ 

155$ 
125€ 
100£ 

   Pentru fiecare beneficiar vom plăti până la 5 vizite de compasiune de-a lungul unei perioade de acoperire pe viață. Vizitele 
de compasiune trebuie aprobate în prealabil de către serviciul nostru de asistență medicală. 

   Noi vom plăti biletul de întoarcere, la clasa economică, pentru un părinte, soț, partener, frate/ sorã vitregã sau copil ce 
vizitează beneficiarul în urma unui accident sau îmbolnăviri subite, dacă beneficiarul se află într-o altă țară și se cunoaște că 
va fi internat pentru cinci zile sau mai mult, sau i s-a dat un diagnostic terminal pe termen scurt. 

   Noi vom plăti de asemenea pentru cheltuielile de trai suportate de către un membru al familiei în timpul vizitei de 
compasiune, până la 10 zile pentru fiecare vizită, în timp ce acesta se află în afara țării de reşedinţã până la limitele indicate 
în lista beneficiilor (sub rezerva furnizării chitanțelor aferente cheltuielilor suportate). 
Note importante: 

> Noi nu vom plăti pentru pentru o vizită de compasiune atunci când beneficiarul a fost evacuat sau repatriat. Dacă o evacuare 
sau repatriere are loc în timpul unei vizite de compasiune, nu vom plăti alte cheltuieli de deplasare suportate de terți. 
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PROGRAMUL DE ASISTENŢÃ A CRIZELOR™  

   Acest program este oferit de cãtre experţi în abordarea crizelor la nivel global, FocusPoint International, care susţin 
cãlãtori la nivel global prin centre de rãspuns multilingv pe perioada 24/7 oferind resurse în peste 100 ţãri. 

   Programul de Asistenţã a Crizelor Plus™ (CAP) oferã asistenţã la factorul timp cât şi asistenţã coordonatã în timpul unei 
crize în interiorul ţãrii pentru zece riscuri diferite care au potenţialul de a impacta beneficiarii în timp ce cãlãtoresc: 

> Terorism > Crime violente 
> Pandemie > Dispariţii de persoane 
> Ameninţãri de ordin politic > Jafuri 
> Dezastre naturale > Rãpiri în scopul rãscumpãrãrii 
> Şantaj sau jecmãnire > Reţineri ilegale 

   Programul le oferã beneficiarilor acces la cerere 24/7 la centrele de asistenţã globalã FocusPoint International pentru 
consiliere şi servicii coordonate de rãspuns la crizã în ţara respectivã, atunci când este necesar. 

   În funcţie de situaţie, programul oferã: 
> Echipe de rãspuns rapid şi manageri dedicaţi CAP accesibili la nivel global în 24 ore; 
> Personal experimentat de securitate pentru salvarea pe teren, adãpost la locul cuvenit şi evacuãri forţate; 
> Echipe de comunicare în situaţii de crizã recunoscute la nivel naţional; 
> Specialişti experimentaţi în situaţii de rãpiri în scopul rãscumpãrãrii şi de rãspuns la situaţii de şantaj; 
> Conectare de urgenţã cu membrii familiei sau angajatorii; 
> Informaţii de referinţã privind ameninţãrile geografice; şi 
> Acces la o flotã privatã de aviaţie cu o aeronavã care sã decoleze în termen mai rapid de 60 minute. 

Note importante: 
> FocusPoint International vã oferã servicii de rãspuns la crizã pentru unul sau maxim douã incidente fizice per beneficiar 

per perioadã de acoperire. Programul oferã acces la consultaţii nelimitate în timp de crizã în timpul unei perioade de 
acoperire. 

> Rãspunsul la incidentul fizic eligibil se limiteazã la patruzeci şi cinci (45) de zile calendaristice de zile de asistenţã. 
> Programul de Asistenţã a Crizelor Plus™ nu este o poliţã de asigurare. FocusPoint nu restituie şi nici nu va restitui sau 

despãgubi beneficiarii pentru niciun fel de cheltuieli atrase în mod direct de cãtre un beneficiar şi/sau în numele unui 
beneficiar. Toate cheltuielile suplimentare sunt atrase şi plãtite în mod direct de cãtre şi la discreţia FocusPoint. 

Noi nu avem niciun fel de implicare în şi nici nu suntem rãspunzãtori pentru niciun fel de decizii şi/sau rezultate care sunt 
luate sau determinate de FocusPoint International. FocusPoint International nu va oferi servicii de rãspuns la crizã: 

> Cu privire la rãpire sau la crime violente comise de cãtre o rudã; 
> Oricãrei persoane a cãrei asigurare de rãpire a fost anulatã sau refuzatã; 
> Oricãrei persoane care a fost rãpitã în trecut; 
> Oricãrei rãpiri a unei persoane protejate în ţara sa de reşedinţã; 
> Acolo unde un astfel de serviciu ar fi interzis conform rezoluţiilor Naţiunilor Unite sau ale oricãror legi ale Uniunii 

Europene, Regatului Unit sau ale Statelor Unite; 
> Pentru plata oricãrei recompense; 
> Dacã beneficiarul alege sã cãlãtoreascã în locaţii cu un ordin activ emis împotriva tuturor cãlãtoriilor în aşa-zisele locaţii; 
> Pentru o disputã de afaceri; 
> Pentru cheltuieli suplimentare determinate de o întârziere a cãlãtoriei care nu este acoperitã; 
> Pentru sinucidere sau tentativã de sinucidere; 
> Pentru rãzboi, indiferent dacã este declarat sau nu, între China, Franţa, Regatul Unit, Federaţia Rusã şi Statele Unite, 

sau rãzboi în Europa altul decât rãzboiul civil; 
> Pentru orice acţiune de constrângere sau în numele Statelor Unite, în ţãrile menţionate mai sus sau în care sunt 

implicate orice forţe armate; şi 
> Pentru pierdere sau distrugere a oricãrei proprietãţi care decurge din orice prejudiciu indirect sau orice rãspundere 

legalã determinatã de radioactivitate. 

În eventualitatea în care apare una dintre situaţiile de crizã menţionate mai sus, vã rugãm sã contactaţi echipa 
noastrã de Customer Care. Noi vã vom transfera cãtre un consultant în crize FocusPoint care vã poate oferi 
consultanţã şi vã poate îndruma imediat cãtre asistenţã la nivel global. Pentru a putea folosi acest serviciu noi 
trebuie sã transmitem numele dvs. şi datele dvs. de contact cãtre FocusPoint International. 

Aur

FocusPoint International va plãti pentru cheltuieli privind un consultant în situaţii de crizã şi alte cheltuieli 
suplimentare per rãspuns acoperit (pânã la un maxim de douã incidente fizice per beneficiar per perioadã de 

acoperire) incluzând dar fãrã a se limita la: 

> Costuri de evacuare în caz de dezastre naturale sau de situaţii de urgenţã politicã; 
> Referinţe şi taxe legale; 
> Taxe şi cheltuieli ale unui interpret independent; 
> Costuri de relocare, cãlãtorie şi cazare; 
> Taxe şi cheltuieli cu personal de securitate care este temporar detaşat doar şi în mod direct în scopul protejãrii unui 

beneficiar şi care locuieşte într-o ţarã în care a avut loc o crizã. 

     PlatinãArgint
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Urmãtoarele note importante şi condiţii generale se aplicã întregii acoperiri care este oferitã în baza opţiunii de 
Evacuare Medicalã Internaţionalã. 

Note importante  

Serviciile descrise în aceastã secţiune sunt oferite sau organizate de cãtre serviciul nostru de asistenţã medicalã în baza 
acestei poliţe. 

Condiţiile urmãtoare se aplicã atât în cazul evacuãrilor medicale de urgenţã cât şi al repatrierilor: 

> Toate evacuãrile şi repatrierile trebuie aprobate anterior de cãtre serviciul de asistenţã medicalã, care poate fi contactat 
prin echipa de Customer Care; 

>  Tratamentul pentru care, sau în urma cãruia evacuarea sau repatrierea solicitatã trebuie sã fie recomandate de cãtre o 
asistentã calificatã sau un medic practicant; 

> Serviciile de evacuare sau repatriere sunt disponibile doar în baza acestei poliţe dacã beneficiarul este tratat (sau are 
nevoie sã fie tratat) în regim de spitalizare sau spitalizare de zi; 

>  tratamentul din cauza cãruia serviciul de evacuare sau repatriere este solicitat trebuie: 
• Sã fie tratament pentru care beneficiarul este acoperit în baza acestei poliţe; şi 
• Nu ar putea fi disponibil în locaţia din care beneficiarul va fi evacuat sau repatriat; 
• Beneficiarul trebuie sã aibã deja acoperire în baza opţiunii de Evacuare Medicalã Internaţionalã, înainte ca acesta sã 

aiba nevoie de serviciul de evacuare sau repatriere; 
• Beneficiarul trebuie sã aibã acoperire în zona selectatã de acoperire care include ţara în care tratamentul va fi oferit 

dupã evacuare sau repatriere (tratamentul în SUA este exclus dacã beneficiarul nu a achiziţionat acoperirea Global 
incluzând SUA). 

> Noi vom plãti pentru serviciile de evacuare sau repatriere dacã toate aranjamentele sunt aprobate anterior de cãtre serviciul 
nostru de asistenţã medicalã. Înainte ca aprobarea sã fie acordatã, este necesar sã ni se transmitã orice informaţii sau 
dovezi pe care noi am putea sã le solicitãm în mod rezonabil; 

> Noi nu vom aproba sau plãti pentru o evacuare sau repatriere dacã, dupã pãrerea noastrã, nu este cazul, sau este 
împotriva unui sfat medical. Înainte de a ajunge la decizia dacã o evacuare sau repatriere este necesarã, noi vom consulta 
practica clinicã şi medicalã; 

> Din când în când noi am putea revizui aceastã acoperire şi ne vom rezerva dreptul de a vã contacta şi a obţine şi alte 
informaţii când considerãm acest lucru rezonabil. 

Condiţii generale  

> Atunci când condiţiile locale fac imposibilã, nepracticã sau nerezonabil de periculoasã intrarea într-o zonã, de exemplu din 
cauza unei instabilitãţi politice sau al unui rãzboi, este posibil ca noi sã nu putem furniza serviciile de evacuare sau 
repatriere. Aceastã poliţã nu garanteazã faptul cã serviciile de evacuare sau repatriere vor fi întotdeauna disponibile atunci 
când se solicitã acest lucru, chiar dacã sunt necesare din punct de vedere medical. 

> Noi vom plãti pentru cazarea în spital atâta timp cât beneficiarul este tratat. Noi nu vom plãti pentru cazarea în spital dacã 
un beneficiar nu mai este tratat ci doar aşteaptã un zbor de întoarcere. 

> Orice tratament medical pe care îl primeşte un beneficiar înainte sau dupã o evacuare sau repatriere va fi plãtit din planul 
de Asigurare Medicalã Internaţionalã (sau în baza unei alte opţiuni de acoperire dacã este cazul) cu condiţia ca tratamentul 
sã fie acoperit în baza acestei poliţe şi ca dvs. sã fi achiziţionat acea acoperire relevantã. 

> Noi nu vom fi rãspunzãtori pentru orice întârzieri sau lipsa de disponibilitate a serviciilor de evacuare sau repatriere care 
rezultã din condiţii adverse de vreme, din probleme tehnice sau mecanice, din condiţii sau restricţii impuse de cãtre 
autoritãţile publice, sau de cãtre orice alt factor care este dincolo de controlul nostru. 

> Noi vom plãti pentru evacuarea, repatrierea şi transportul unei terţe pãrţi dacã tratamentul pentru care, sau din cauza 
cãruia, evacuarea sau repatrierea este necesarã şi este acoperitã în baza acestei poliţe. 

> Toate deciziile în ceea ce priveşte: 
•  Necesitatea medicalã a evacuãrii sau repatrierii; 
• Modalitãţile şi coordonarea în timp a oricãrei evacuãri sau repatrieri; 
• Echipamentul medical şi personalul medical care va fi folosit; şi 
• Destinaţia cãtre care beneficiarul ar trebui sã fie transportat; 

Vor fi luate de cãtre echipa noastrã medicalã, dupã consultarea cu practicanţii noştri medicali care trateazã beneficiarul 
luând în considerare toţi factorii cât şi considerentele medicale relevante. 
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SÃNÃTATE ŞI BUNÃSTARE 
INTERNAŢIONAL 

   Noi înţelegem importanţa faptului de a trãi o viaţã echilibratã şi a avea o stare de bine. Pe lângã evaluãrile, testele şi 

examinãrile sãnãtãţii dvs. aceastã opţiune vã dã posibilitatea dvs. şi familiei dvs. de a vã bucura de serviciile şi suportul 

necesar astfel încât sã vã puteţi controla sãnãtatea şi bunãstarea în mod individual în fiecare zi. Programul de Asistenţã 

pentru Controlul Vieţii include în aceastã opţiune suport de management al stresului 24/7, sesiuni de consiliere 

confidenţialã pentru o varietate de crize de viaţã şi acces la un program online de Terapie Cognitiv Comportamentalã.  

Programul de asistenţã pentru controlul vieţii  

Argint Aur Platinã 

Plãtit în întregime Plãtit în întregime Plãtit în întregime 

    Programul nostru de control al vieţii  este disponibil 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an ceea ce înseamnã cã 

dvs. puteţi apela la serviciul nostru de asistenţã confidenţialã în mod gratuit cu privire la orice problemã legatã de serviciu, viaţã
personalã sau de familie care este importante pentru dvs. într-un moment care este potrivit pentru dvs.  
matters to dvs. at a time that is suitable for dvs..     Acest serviciu oferã consiliere pe termen scurt, asistenţã direct prin telefon, informaţii despre resurse locale şi oferã acces la 
un program online de Terapie Cognitiv Comportamentalã. 

    Acest serviciu de informaţii oferã suport şi resurse pentru a vã ajuta cu solicitãrile dvs. de zi cu zi pentru aranjamentele de 
îngrijire a copiilor sau pentru logistica de relocare. Specialiştii pot efectua cercetãri şi pot oferi referinţe pre-calificate pentru 
resursele locale în domeniul serviciilor legale, financiare sau de îngrijire a familiei. 

>       > Noi vom plăti pentru până la 6 sesiuni de consultare pentru fiecare problemă per perioadã de acoperire. Consilierea se 
poate acorda telefonic sau printr-o întâlnire față în față.  

>    Dvs. aveţi acces nelimitat la asistenţã telefonicã pentru controlul vieţii. 

 >  Serviciul oferă informații de interes, resurse și consiliere în orice problemă de muncă, de viață, personală sau de familie. 
      > Dvs. aveţi acces la un program online de Terapie Cognitiv Comportamentalã (CBT) care sã vã ajute în cazul unei 
anxietãţi moderate, în cazul stresului şi al depresiei. 

    Vã rugãm sã contactaţi echipa noastrã de Customer Service dacã doriţi sã utilizaţi acest serviciu. Acest serviciu 
este oferit de cãtre furnizorul ales de cãtre noi.  

 

Examinãri fizice de rutinã pentru adulţi 

     Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint 
 

Aur Platinã 

225$ 
165€ 
150£ 

450$ 
330€ 
300£ 

600$ 
440€ 
400£ 

Noi vom plăti pentru examinări fizice de rutină pentru adulți (inclusiv dar nelimitându-se la: înălțime, greutate, teste de 
sânge, teste de urină, tensiune arterială, funcționare plămâni etc), pentru persoane cu vârsta de 18 ani sau mai mare. 

Evaluare pentru depistare cancer de col uterin 

     Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint 
 

Aur Platinã 

225$ 
165€ 
150£ 

450$ 
330€ 
£300 

Plãtit în întregime 

    Noi vom plăti pentru: 

> un test Papanicolau (frotiu Papanicolau); şi 

> un test de ADN şi SIDA pentru beneficiarii femei în vârstã de 30-65 de ani.  
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Testare pentru depistare cancer de prostatã  
     Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint 
 

Aur 
 

    Platinã  

225$ 

 

450$ 

  

165€  330€  Plãtit în întregime
150£  300£   

Noi vom plăti pentru: 
 o examinare prostată (test antigen specific prostatei - PSA) pentru bãrbaţi în vârstã de 50 de ani sau mai mult; sau 
>  o examinare prostată (test antigen specific prostatei - PSA) pentru bãrbaţi fãrã simptome în vârstã de 40 de ani sau mai 

mult, când este necesar din punct de vedere medical. 

Mamografii pentru depistare cancer de sân  
    Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint 
 

Aur 
 

 
      Platinã 

225$ 

 

450$ 

  

165€  330€  Plãtit în întregime 
150£  300£   

Noi vom plăti pentru: 
> 1 mamografie pentru femei cu vârsta între 25-39 de ani când este necesar din punct de vedere medical, dacã au un 

istoric anterior de cancer la sân 
> 1 mamografie pentru femei fãrã simptome în vârstã de 40 de ani sau mai mult. 

Testare cancer de intestin 

   Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint 
 

Aur Platinã 

225$ 
165€ 
150£ 

450$ 
330€ 
300£ 

Plãtit în întregime 

Noi  vom plăti pentru: 

> o evaluare de cancer de intestin pentru beneficiari  în vârstã de 50 de ani sau mai mult. 

Densitometrie osoasã  

    Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint 
 

Aur Platinã 

225$ 
165€ 
150£ 

450$ 
330€ 
300£ 

Plãtit în întregime 

Noi vom plăti pentru: 

> 1 scanare pentru femei în vârstã de 65 ani sau mai mult; 

> 1 scanare pentru femei în perioada de post menopauzã în vârstã de 65 ani sau mai mult când este necesar din punct de 

vedere medical; şi 

> 1 scanare pentru bãrbaţi în vârstã de 50 ani sau mai mult când este necesar din punct de vedere medical. 

Consultaţii nutriţionale 

     Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire. 

Argint 
 

Aur Platinã 

Neacoperit Neacoperit Plãtit în întregime 

Noi vom plăti pentru până la 4 consultații la nutriționist per perioadã de acoperire, dacă beneficiarul solicită sfaturi 
nutriționale referitoare la o maladie sau boală diagnosticată precum diabetul.  
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https: //www.youtube.com/w atch?v=AzUayMZ hN oE&t= 297s

OFTALMOLOGIE ŞI STOMATOLOGIE 
INTERNAŢIONAL 
   Opțiunea Oftalmologie și Stomatologie Internațional plătește pentru examinarea de rutină la oftalmolog a 

beneficiarului cât și costurile pentru ochelari și lentile. Acoperă de asemenea o mare varietate de tratamente dentare 

preventive, de rutină și majore. 

Control oftalmologic 

Argint 

 

     Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per beneficiar 
100$ 

per perioadã de acoperire. 75€ 
£65 

200$ 
150€ 
130£ 

Platinã 

Plãtit în întregime

     Noi vom plăti pentru un control oftalmologic de rutină per perioadă de acoperire, care să fie efectuat fie de un doctor 
oftalmotolog sau de un optometrist. 

    Noi nu vom plăti mai mult de un control oftalmologic în orice perioadă de acoperire. 

Aur   

 

Argint 
Cheltuieli pentru:   

Pânã la limita totalã menţionatã pentru planul dvs. selectat per beneficiar 155$ 
per perioadã de acoperire. 125€ 

 100£ 

155$ 
125€ 
100£ 

 
        Platinã 

310$ 
245€ 
200£ 

> Lentile de ochelari; 
> Lentile de contact; 
> Rame ochelari; 
> Ochelari de soare cu rețetă; 

Când toate acestea sunt prescrise de cãtre un optometrist sau medic oftalmolog. 

    Noi nu vom plăti pentru: 
>   ochelari de soare, cu excepția cazului în care sunt prescriși de către medicul oftalmolog sau optometrist;  

>  ochelari sau lentile care nu sunt necesare din punct de vedere medical sau care nu sunt prescrise de cãtre medicul 

oftalmolog  sau optometrist; sau 
> tratament sau intervenţie chirurgicalã, inclusiv tratament sau intervenţie chirurgicalã în scopul de a corecta vederea, 

precum operație cu laser, keratotomie de refracție (RK) sau keratotomie de fotorefracție (PRK). 
 

    Este necesar să ni furnizeze o copie a rețetei sau factură pentru lentile de corecție în sprijinul oricărei restituiri pentru 
rame de ochelari.  

Aur
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TRATAMENT DENTAR  

Beneficiu maxim pentru tratament dentar 
anual   

Beneficiu anual total maxim - per 
beneficiar per perioadã de acoperire 

Argint 
 

Aur Platinã 

1,250$ 
930€ 
830£ 

2,500$ 
1,850€ 
1,650£ 

5,500$ 
4,300€ 
3,500£ 

Tratament stomatologic preventiv 
    Pânã la beneficiul anual al tratamentului dentar maxim pentru 
planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de acoperire. 

     Disponibil odatã ce beneficiarul a avut acoperire pentru această 
opțiune timp de 3 luni. 

Plãtit în întregime 

         
         Platinã 

Plãtit în întregime 

        Noi vom plăti pentru următoarele tratamente stomatologice preventive recomandate de către un medic stomatolog în urma 
unei perioade de cel puțin 3 luni de acoperire la opțiunea Oftalmologie si Stomatologie Internațional: 
> 2 controale stomatologice per perioadă de acoperire; 
> radiografii, inclusiv bitewing, unidentară si radiografie panoramică (OPG); 
> detartraj și lustruire inclusiv aplicare topică fluor unde este cazul (două per perioadă de acoperire); 
> o apărătoare dentară per perioadă de acoperire; 
> o apărătoare de noapte per perioadă de acoperire; și  

> etanșare fisură.  

      
        Argint 

 
           Aur 

         
          Aur 

Tratament stomatologic de rutinã 
    Pânã la limita totalã indicatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire sau,  acolo unde apare "plãtit 
în întregime”, acesta se întinde pânã la beneficiul total anual maxim 
pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de acoperire.

Argint         
         Aur 

       
 
 
  80% restituire 

 
 
 
  90% restituire 

        
        Platinã 

  
 
 

Plãtit în 
întregime     Disponibil după ce beneficiarul a avut acoperire pentru  

această opțiune timp de 3 luni. 

    Noi vom plăti pentru următoarele tratamente stomatologice de rutină după ce beneficiarul a avut cel puțin 3 luni de 
acoperire la opțiunea Oftalmologie și Stomatologie Intenațional (dacă tratamentul respectiv este necesar pentru întreținerea 
sănătății orale și este recomandat de către stomatolog); 

> tratament canal;  
> extracții; 
> proceduri chirurgicale; 

> tratament ocazional;  
> anestezii; și 
> tratament parodontal.  

> tratament ocazional 

> anestezice. 

Tratament stomatologic de restaurare majorã  Argint 

     Pânã la limita totalã indicatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire sau,  acolo unde apare "plãtit în 
întregime”, acesta se întinde pânã la beneficiul total anual maxim 
pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de acoperire. 70% restituire 
   Disponibil după ce beneficiarul a avut acoperire pentru această 
opțiune timp de 12 luni. 

 

 
 
 
 
   80% restituire 

 
        Platinã 

 
 
 
 
   Plãtit în întregime 

    Noi vom plăti pentru următoarele tratamente stomatologice majore de restaurare dacă beneficiarul are cel puțin 12 luni de 
acoperire la opțiunea Oftalmologie și Stomatologie Internațional: 

> proteze dentare (acrilic/sintetic, metal și metal/acrilic);  
> coronițe; 
> inserții; și 
> plasare de implanturi dentare. 
   Dacă beneficiarul are nevoie de tratament stomatologic major de restaurare înainte de acoperirea de 12 luni, vom plăti 50% 
din costurile de tratament.  
                                 

 
           Aur 
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        Argint 

 
           Aur 

Plãtit în întregime     

      
        Argint 

      
        Argint 

        
         Aur 



 

Tratament ortodontic 

    Pânã la limita totalã indicatã pentru planul dvs. selectat per 
beneficiar per perioadã de acoperire sau, acolo unde apare "plãtit în 
întregime”, acesta se întinde pânã la beneficiul total anual maxim 
pentru planul dvs. selectat per beneficiar per perioadã de acoperire. 

   Disponibil pentru beneficiari în vârstã de 18 ani sau mai mult, 
odatã ce aceştia au fost acoperiţi la aceastã opţiune timp de 18 luni. 

Argint 
 

Aur Platinã 

40% restituire 50% restituire 50% restituire 

Noi vom plăti pentru tratament ortodontic dacã: 

> doctorul stomatolog sau ortodont ce urmează să acorde tratamentul, ne furnizează, în prealabil, o descriere detaliată a 
tratamentului planificat (inclusiv raze X și modele) și o estimare a costurilor de tratament; și 

  > noi am aprobat tratamentul în prealabil.   

Excluderi ale planului stomatologic   
Urmãtoarele excluderi se aplicã la planul stomatologic, în plus faţã de cele stabilite în altã parte în aceastã poliţã şi 
în Certificatul dvs. de Asigurare. 

> Noi nu vom plăti pentru: 
• Tratamente strict cosmetice sau alte tratamente care nu sunt necesare pentru a întreține sau a îmbunătăți 

sănătatea cavității bucale. 
• Înlocuirea unui aparat dentar pierdut sau furat sau tratament asociat. 
• Înlocuirea unei punţi, coronițe sau proteze care (în opinia unui medic stomatolog cu competență de bază 

necesară din țara de reședință a beneficiarului) poate fi reparată și utilizată. 
• Înlocuirea unei punţi, coronițe sau proteze în termen de cinci ani de la montajul inițial, cu excepția cazului în care: 

• a fost deterioratã fără a mai putea fi reparatã, în timpul utilizării, ca rezultat al unei leziuni dentare suferite de către 
beneficiar în timp ce era acoperit de prezenta poliță; sau 

• înlocuirea este necesară pentru că beneficiarul solicită extracția unui dinte/dinți naturali; sau 
• înlocuirea este necesară datorită montajului unei proteze complete poziționată în sens invers. 

• Furniruri acrilice sau din porțelan. 
• Coronițe sau punţi sau înlocuirea primului, celui de-al doilea și al treilea molar de sus și de jos, cu excepția cazului dacã

nu: 
• sunt fabricați din alt tip de porțelan; fixat pe metal sau din metal simplu (de exemplu, o coroniță din aliaj de aur); sau 

• o coroană sau punte provizorie este necesară ca parte a rutinei sau ca tratament dentar de urgență. 
• Tratamente, proceduri și materiale experimentale sau care nu corespund standardelor general acceptate. 
• Tratamente pentru implanturi dentare aferente în mod direct sau indirect: 

• eșecului integrării implantului; 
• cedării osteointegrării; 
• peri-implantită; 

• înlocuirii coronițelor, punţilor sau protezelor; sau 
• oricărui accident sau tratament de urgență inclusiv pentru orice dispozitiv de protezare. 

• Consiliere cu privire la controlul plăcii, igienă orală și dietă. 
• Servicii și consumabile, inclusiv dar fără a se limita la apă de gură, periuță de dinți și pastă de dinți. 
• Tratament medical administrat în spital de către un specialist poate fi acoperit de Asigurarea Medicală 

Internațională și/sau de planul Ambulatoriu Internațional dacă această opțiune a fost achiziționată, cu 
excepția cazului în care tratamentul dentar este motivul de internare în spital. 

• Ataşamente privind amprentarea muşcãturii cât şi de precizie sau semi-precizie. 
• Orice tratament, procedurã, dispozitiv sau restaurare (cu excepţia protezelor dentare întregi) dacã scopul sãu principal 

este de a: 
• Schimba dimensiunile verticale; sau 
• Diagnostica sau trata afecţiuni sau o disfuncţie a articulaţiei temporo mandibulare; sau 
• Stabilizarea dinţilor afectaţi; sau 
• Repararea ocluziei.  

38 | www.cignaglobal.com 



 

     

    AJUTÃM LA ÎMBUNÃTÃŢIREA STÃRII DVS.   

DE SÃNÃTATE, A BUNÃSTÃRII ŞI A  

    LINIŞTII SUFLETEŞTI. 



 
 

DORIŢI SÃ INTRAŢI ÎN LEGÃTURÃ CU NOI?

Dacã aveţi orice întrebãri despre poliţa dvs., sau dacã aveţi nevoie de aprobare pentru tratament, sau pentru orice alt motiv, vã rugãm sã contactaţi 

echipa noastrã de Customer Care 24 ore pe zi, 7 zile pe sãptãmânã, 365 zile pe an. 

Folosiţi Zona dvs. a 
Clientului  
Live chat cu noi 

 Trimiteţi-ne mesaj 

Revenire cu apel 

  

 

Apelaţi-ne 
Internaţional: +44 (0) 1475 788 182 
SUA: 800 835 7677 (gratuit) 
Hong Kong: 2297 5210 (gratuit) 

Singapore: 800 186 5047 (gratuit) 

Sau ne puteţi trimite un e-mail la: cignaglobal_customer.care@cigna.com 

Detalii cu privire la compania Cigna care oferã acoperirea în baza poliţei dvs. pot fi gãsite în Regulile Poliţei dvs. şi în Certificatul dvs. de 
Asigurare. 

Dacã poliţa dvs. este asiguratã de cãtre Cigna Europe Insurance Company S.A.-N .V. Singapore Branch, se aplicã urmãtoarea declaraţie: 

   Aceastã poliţã este protejatã în baza Schemei de Protejare a Titularilor de Poliţe care este administratã de cãtre Singapore Deposit 
Insurance Corporation (SDIC). Acoperirea pentru poliţa dvs. este automatã şi nicio altã acţiune nu este necesarã din partea dvs. Pentru 
mai multe informaţii cu privire la tipurile de beneficii care sunt acoperite în baza schemei precum şi limitele de acoperire, acolo unde este 
cazul, vã rugãm sã ne contactaţi sau sã vizitaţi paginile web ale General Insurance Association (GIA) sau SDIC (www.gia.org.sg sau 
www.sdic.org.sg). 

Pentru asigurãrile oferite de cãtre Cigna Global Insurance Company Limited, agentul de subscriere este Cigna Insurance Management Services (DIFC) Limited care este guvernatã de cãtre Autoritatea de Servicii Financiare din Dubai. 

Marca "Cigna” şi sigla "Tree of Life” sunt mãrci înregistrate ale Cigna Intellectual Property, Inc, autorizatã pentru a fi folositã de cãtre Cigna Corporation şi filialele sale operaţionale. Toate produsele şi serviciile sunt furnizate de cãtre sau prin intermediul acestor filiale 
operaţionale şi nu de cãtre Cigna Corporation. Astfel de filiale operaţionale includ Cigna Global Insurance Company Limited, Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V, Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V, şi Cigna Worldwide General Insurance 
Company Limited. © 2020 Cigna 
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