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CONŢINUT

 

Vă rugăm sã parcurgeţi Regulile Poliţei împreună cu Certificatul dvs. de  asigurare şi cu Ghidul  Clientului întrucât 

toate acestea fac parte din contractul dvs. încheiat între dvs. şi noi. Dacã este nevoie solicitaţi un sfat al unui expert

dacã doriţi sã aflaţi dacã aceastã poliţã este adecvatã pentru dvs.. 

Cuvintele şi sintagmele menţionate în stil italic au înţelesul care le-a fost acordat în secţiunea 3, ‘Definiţii’. 

Vã rugãm sã observaţi mai jos unde puteţi gãsi toate informaţiile importante cu privire la 
planul dvs. Cigna Opţiuni Globale de Sãnãtate. 
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INFORMAŢII PRIVIND LEGISLAŢIA ŞI REGLEMENTAREA  

Aceastã  asigurare este oferitã de: 
Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V. 
52 Avenue de Cortenbergh 
1000 Brussels 
Belgium 

Cigna este guvernatã în Belgia de cãtre Banca Naţionalã a Belgiei (La Banque Nationale de Belgique/ 
 De Nationale Bank van België) pentru supraveghere prudenţialã şi de cãtre Autoritatea pentru Servicii şi         Pieţe 

Financiare (L’Autorité des services et marchés financièrs/De Autoriteit voor Financiele Diensten en  Markten) pentru 

integritatea pieţelor financiare şi tratamentul corect al consumatorilor de servicii financiare. 

Aceastã poliţã nu înlocuieşte niciun plan al asigurãrii privind starea de sãnãtate. Aţi putea solicita o consiliere 
adecvatã înainte de a înceta contribuţiile la orice plan de asigurare de sãnãtate al carui membru sunteţi. 

 RECLAMAŢII 

Orice reclamaţie ar trebui în primã fazã sã ne fie trimisã nouã la adresa menţionatã 'Cum ne puteţi contacta’ din 
secţiunea de mai jos. 

Dacã reclamaţia nu este soluţionatã, o puteţi trimite la Financial Ombudsman la: 

The Financial Ombudsman Service 
Exchange Tower London E14 9SR 

Telefon: 0800 0 234 567 
Sau în afara Marii Britanii: +44 (0) 2079 640 500 
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk 

   Aveţi dreptul de a face o reclamaţie cãtre Avocatul Poporului în ţara dvs. desemnatã. Detalii vor fi furnizate de cãtre 
noi la cerere la adresa din secţiunea 'Cum ne puteţi contacta’ de mai jos. 

    Serviciul Financial Ombudsman poate judeca majoritatea (dar nu toate) reclamaţiilor. Decizia sa va fi obligatorie însã 
persoana care depune reclamaţia o poate respinge fãrã a afecta drepturile lor legale  (inclusiv dreptul lor de a iniţia 
proceduri în instanţã). 

     Dacã nu s-a stabilit contrariul, aceastã poliţã este guvernatã de, şi va fi interpretatã în conformitate cu Dreptul 
englez şi din Ţara Galilor. 

    Orice dispute cu privire la aceastã poliţã, inclusiv dispute privind validitatea sa, compunerea şi rezilierea, vor fi 
soluţionate de cãtre instanţele din Anglia şi Ţara Galilor. 

CUM NE PUTEŢI CONTACTA 

Pentru a anula aceastã poliţã, vã rugãm sã ne trimiteţi un e-mail la: cignaglobal_customer.care@cigna.com. 
Pentru mai multe detalii, vã rugãm sã consultaţi clauza 6.4 din Regulile Poliţei. Va trebui sã ne transmiteţi numãrul poliţei 
dvs., numele întreg şi adresa de e-mail folosite în formularul de solicitare. 

Ne puteţi scrie de asemenea la adresa urmãtoare: 
Cigna Global Health Options 

     Customer Care Team 
     1 Knowe Road 
     Greenock 
     Scotland 
     PA15 4RJ 

În alte circumstanţe puteţi suna la Echipa noastrã de Customer Care 24/7 la: 
+44 (0) 1475 788 182 sau din interiorul SUA la 800 835 7677. 
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SECŢIUNEA 1: TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE  

1. Scopul acoperirii şi eligibilitatea poliţei 

1.1 

 Poliţa este oferitã doar acelor beneficiari a cãror ţara 

de reşedinţã şi ţara de naţionalitate este aceeaşi ţara 

desemnatã. 

1.2 
Aceastã poliţã vã va oferi acoperire dacã sunteţi un 

naţional al unei ţãri desemnate şi ţara dvs. de 

reşedinţã este aceeaşi cu ţara desemnatã. 

1.3 
Aceastã poliţã vã permite sã includeţi persoane 

suplimentare (de ex. membri ai familiei) ca şi 

beneficiari la poliţa dvs. atâta timp cât ţara de 

reşedinţã este aceeaşi cu ţara desemnatã ca dvs.. 

Vã rugãm sã reţineti cã orice beneficiari suplimentari 

vor fi adãugaţi la discreţia noastrã absolutã (vezi 

clauza 11 pentru detalii complete). 

1.4 
Sub rezerva termenilor, condiţiilor, limitelor şi 

excluderilor (şi excluderilor speciale aşa cum apar 

detaliate în Certificatul dvs. de asigurare, dacã se 

aplicã) acestei poliţe, Cigna va restitui cheltuielile 

medicale şi cele legate de tratament medical necesar 

care este recomandat de cãtre un practicant medical, 

şi oferit în zona selectatã de acoperire pentru rãnire 

şi îmbolnãvire. Tratamentul trebuie sã se efectueze 

în perioada de acoperire şi franşizele, coplãţile şi 

limitele acoperirii se pot aplica. În unele circumstanţe 

noi am putea, la discreţia noastrã, sã fim de acord cu 

eliminarea unei excluderi dacã plãtiţi o primã 

suplimentarã. Aceasta va fi stabilitã în momentul în 

care achiziţionaţi poliţa dvs.. 

1.5 
Trebuie sã aveţi optsprezece (18) ani sau mai mult 

pentru a achiziţiona o astfel de poliţã.  

1.6 
Dacã existã orice schimbãri care ar putea apãrea 

între solicitarea dvs. şi data de începere a poliţei 

dvs.. şi orice informaţii pe care ni le-aţi oferit în 

solicitarea  dvs. apar în aceastã perioadã, trebuie sã 

ne anunţaţi acest lucru. 
Ne rezervãm dreptul de a anula poliţa, sau de a 

aplica orice prime suplimentare sau excluderi ca 

rezultat al oricãrei schimbãri a stãrii dvs. de 

sãnãtate ce ne-a fost notificatã înainte de data de 

începere iniţialã a poliţei. Dacã nu reuşiţi sã ne 

informaţi cu privire la orice schimbare a stãrii dvs. 

de sãnãtate în aceastã perioadã, putem considera 

aceasta ca o nereprezentare, care ar putea afecta 

acoperirea conform poliţei dvs. sau o platã a 

solicitărilor de despãgubire. 

1.7 
Aceastã poliţã nu va acoperi niciun fel de costuri cu 

privire la tratamentul primit înainte de începerea 

acoperirii, sau dupã încheierea acoperirii (chiar 

dacã acel tratament a fost aprobat de cãtre noi  

înainte de încheierea acoperirii). 

2. Când va începe şi se va încheia 

acoperirea  

2.1 

Aceastã poliţã este un contract anual. Acest lucru 

înseamnã cã, dacã nu este reziliatã mai devreme, 

acoperirea se va încheia la un an (1) dupã data 

de începere. 

2.2 
Dacã  aceastã poliţã se încheie înainte de data 

normalã de sfârşit, orice primã care a fost plãtitã în 

perioada dupã ce acoperirea s-a încheiat  va fi 

restituitã proporţional, atâta timp cât nu au fost 

depuse alte solicitări de despãgubire şi nu au fost 

instituite alte garanţii de platã pe perioada de 

acoperire. 

Dacã poliţa ia sfârşit înainte de data normalã de 

finalizare şi aţi fãcut unele solicitări de despãgubire 

în conformitate cu aceasta, veţi fi rãspunzãtor 

pentru orice prime rãmase cu privire la poliţã care 

sunt neplãtite. 

4 | www.cignaglobal.com 



2.3 
Dacã decedaţi, acoperirea va lua sfârşit pentru toţi 

beneficiarii cu excepţia cazului în care un beneficiar  

ne contacteazã în treizeci (30) de zile de la data 

apariţiei decesului aşa cum apare în Certificatul de 

deces. Dacã oricare dintre beneficiari doreşte sã 

continue acoperirea continuând ca titular al poliţei, şi 

sã se supunã termenilor poliţei noastre, aceştia 

trebuie sã ne informeze în treizeci (30) de zile şi 

trebuie sã ne ofere o copie a Certificatul de deces. 

Dacã un beneficiar nu doreşte sã continue 

acoperirea în calitate de titular al poliţei, acoperirea 

va lua sfârşit, şi nu vom mai face niciun fel de plãţi în 

ceea ce priveşte tratamentul sau serviciile care sunt 

primite înainte sau dupã data la care se încheie 

acoperirea. 

3. Informaţiile pe care ni le transmiteţi 

In cazul procesului de luare a deciziei dacã sã 

acceptãm aceastã poliţã şi în stabilirea termenilor şi 

a primei, ne-am bazat pe informaţiile pe care ni le-aţi 

transmis. Trebuie sã fiţi foarte atent în momentul în 

care rãspundeţi la orice întrebãri pe care vi le punem 

prin a vã asigura cã informaţiile sunt precise şi 

complete. 

Dacã stabilim având motive rezonabile sã credem cã 

ne-aţi furnizat cu bunã ştiinţã sau în mod nechibzuit 

informaţii false sau înşelãtoare, toate acestea ar 

putea afecta aceastã poliţã şi orice solicitare de 

despãgubire. De exemplu, am putea: 

> Sã tratãm aceastã poliţã ca şi când nu ar fi 

existat, sã refuzãm plata tuturor solicitãrilor de 

despãgubire şi sã vã returnãm prima plãtitã. 

Vom proceda astfel dacã v-am oferit acoperirea 

asigurãrii pe care într-un alt caz nu v-am fi 

oferit-o; 

> Vom modifica termenii asigurãrii dvs.. Existã 

posibilitatea sã aplicãm aceşti termeni modificaţi 

ca şi când aceştia ar exista deja dacã o 

solicitare de despãgubire a fost deja impactatã 

în mod negativ din cauza neglijenţei dvs.; sau 

> Sã o reziliem în conformitate cu clauza 6.2. 

Vã vom notifica în scris dacã apar oricare dintre 

circumstanţele de mai sus. 

Dacã realizaţi cã informaţiile pe care ni le-aţi 

transmis sunt incorecte, trebuie sã ne informaţi 

 cât mai repede posibil folosind una dintre opţiunile 

din secţiunea  'Cum ne puteţi contacta' de la pagina 

3 din Regulile Poliţei. 

4. Perioada de reflecţie 

Aveţi  un drept statutar de a anula poliţa dvs. în 

paisprezece (14) zile de la data la care primiţi 

aceastã poliţã. Dacã doriţi sã anulaţi aceastã poliţã 

iar dacã noi nu am plãtit o solicitare de despãgubire  

şi nici nu am emis o garanţie de platã, veţi primi o 

restituire integralã a primei dvs.. În schimb, dacã noi 

am plãtit o solicitare de despãgubire, sau am emis o 

garanţie de platã, noi nu vom restitui nicio primã care 

a fost plãtitã. Pentru a anula aceastã poliţã, vã 

rugãm sã ne contactaţi folosind una dintre opţiunile 

de la secţiunea 'Cum ne puteţi contacta' de la pagina 

3 din Regulile Poliţei. 

Dacã nu vã exercitaţi dreptul dvs. de a anula aceastã 

poliţã, aceasta va continua sã fie în vigoare iar dvs. 

va trebui sã faceţi orice alte plãţi ale primelor pe care 

dvs. ni le datoraţi. 

În ceea ce priveşte dreptul dvs. de anulare a poliţei 

în afara perioadei de reflecţie de paisprezece (14) 

zile, vã rugãm sã consultaţi clauza 6 din aceastã 

poliţã. 

Prima şi alte tarife  

5.1 
Certificatul dvs. de asigurare stabileşte prima şi orice 

alte tarife (precum taxe) care sunt plãtibile, şi 

menţioneazã când şi cum trebuie plãtite. 

Plãţile trebuie fãcute în moneda şi în modalitatea 

detaliatã în Certificatul dvs. de asigurare. 

5.2 
Dacã dvs., sau orice alti beneficiari, nu solicitã o 

aprobare anterioarã pentru tratament sau primesc 

tratament în SUA la un spital, clinicã sau practicant 

medical care nu face parte din reţeaua Cigna, noi nu 

vom plãti pentru tot tratamentul dvs.. Vã rugãm sã 

consultaţi 'Ghidul dvs. pentru Obţinerea 

Tratamentului' de la pagina 10 din Ghidul clientului  

pentru detalii despre modul în care vom calcula orice 

reducere având valoarea solicitãrii dvs. de 

despãgubire. O listã a reţelei Cigna de spitale, clinici 

şi 
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medici este disponibilã în zona dvs. securizatã 

online. 

5.3 
Dacã nu plãtiţi prima şi/ sau orice alte tarife la 

momentul când sunt datorate, vã vom notifica prin e-

mail imediat şi vom suspenda poliţa dvs. adicã 

acoperirea pentru toţi beneficiarii va fi suspendatã. 

Dacã plata este efectuatã, poliţa va fi restabilitã. Nu 

vom aproba tratament în timp ce poliţa este 

suspendatã. Nu vom rezolva nicio solicitare de 

despãgubire în timp ce orice platã cãtre noi este 

neefectuatã pânã ce suma neefectuatã este plãtitã. 

Dacã la treizeci (30) zile suma este încã neachitatã, 

vã vom informa cã poliţa este anulatã. Data anulãrii 

va începe din momentul în care a început termenul 

plãţii neachitate. 

Dacã achitaţi suma neplãtitã în treizeci (30) zile de 

la termenul primei sume datorate, vom relua 

acoperirea dvs. începând de la acea datã. 

5.4 
In afarã de clauza 13, vã  vom informa cu privire la 

primã şi la orice alte tarife care se vor aplica în 

timpul perioadei urmãtoare de acoperire. 

Prima şi/sau orice alte tarife vor schimba fiecare 

perioada de acoperire. 

6. Încheiere 

6.1 
Sub rezerva oricãror cerinţe discordante de naturã 

legalã sau de reglementare putem rezilia aceastã 

poliţã pentru toti beneficiarii imediat dacã: 

6.1.1 

orice primã sau alte tarife (inclusiv  orice taxã 

relevantã) nu este plãtitã complet în treizeci 

(30) zile de la data la care este datoratã. Vã 

vom trimite o notificare scrisã dacã 

intenţionãm sã reziliem poliţa pentru acest 

motiv; 

6.1.2 

devine ilegal pentru noi sã oferim orice acoperire 

disponibilã conform acestei poliţe sau trebuie sã 

reziliem poliţa în orice jurisdicţie sau teritoriu la 

indicaţia unui organism de reglementare sau 

autoritate cu o jurisdicţie competentã; sau 

6.1.3 

orice beneficiar este identificat pe orice listă care 

impune sancţiuni financiare unor anumiţi indivizi 

sau entitãţi pãstrate de Consiliul de Securitate al 

Naţiunilor Unite, Uniunea Europeanã, 

Departamentul de Control al Activelor Strãine al 

Statelor Unite sau orice altã jurisdicţie aplicabilã. 

Mai mult, nu vom plãti solicitări de despãgubire 

pentru servicii primite în ţãri sancţionate dacã 

procedând astfel ar viola cerinţele Consiliului de 

Securitate al Naţiunilor Unite, Uniunii Europene 

sau Biroului Trezoreriei de Control al Activelor 

Strãine al Statelor Unite. 

6.2 
În afarã de clauza 3, noi vom rezilia aceastã poliţã cu 

efect imediat dacã, noi, la discreţia noastrã stabilim, 

având motive rezonabile, că,  pe parcursul procesului 

de solicitare a poliţei sau când aţi depus orice 

solicitare de despãgubire în baza acesteia, cu bunã 

ştiinţã sau în mod nesãbuit aţi oferit informaţii pe 

care le cunoaşteţi sau pe care le consideraţi a fi 

neadevãrate sau neadecvate sau nu aţi reuşit sã 

oferiţi informaţiile pe care vi le-am solicitat noi, 

inclusiv informaţii medicale. 

6.3 
Dacã noi nu mai suntem pe piaţã pentru a vinde 

poliţa sau o alternativã adecvatã în zona dvs. 

geograficã, noi vã vom notifica cu cel puţin o (1) lunã 

înainte de data de sfârşit pentru a vã anunţa cã  

poliţa va lua sfârşit (şi cã nu va mai fi reînnoitã) cu 

intrare în vigoare de la data de sfârşit. 

6.4 
Dacã doriţi sã reziliaţi aceastã poliţã şi sã încheiaţi 

acoperirea pentru toţi beneficiarii, puteţi face acest 

lucru oricând transmiţându-ne o notificare în scris cu 

cel puţin şapte (7) zile. Vã rugãm sã ne scrieţi 

folosind 
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una dintre opţiunile de la secţiunea 'Cum ne puteţi 

contacta' de la pagina 3 din Regulile poliţei. 

6.4.1 

Dacã poliţa este reziliatã în conformitate cu 

clauza 6.4, înainte de data de sfârşit, şi noi am 

plãtit o solicitare de despãgubire sau am emis o 

garanţie de platã în timpul perioadei de 

acoperire, veţi fi rãspunzãtor pentru plata 

oricãror prime rãmase neplãtite legate de poliţã. 

Dacã prima dvs. anualã este colectatã la 

intervale pe parcursul anului poliţei, veţi fi 

responsabil pentru a efectua aceste plãţi pentru 

restul perioadei de acoperire sau alternativ, sã 

achitaţi valoarea primei rãmasã neplãtitã. 

6.5 
În ceea ce priveşte perioada dupã acoperirea dvs. 

care a luat sfârşit, dacã poliţa dvs. este reziliatã în 

conformitate cu clauza 6.2 şi/sau clauza 7, atunci 

orice primã care a fost plãtitã cu privire la perioada 

care a urmat acoperirii şi care a luat sfârşit va fi 

restituitã în mãsura în care nu are legãturã cu o 

perioadã de timp în care noi am oferit acoperire, 

atâta timp cât noi nu am plãtit nicio solicitare de 

despãgubire, şi nici nu am emis nicio garanţie de 

platã în timpul perioadei de acoperire. 

6.6 
Dacã tratamentul a fost autorizat, noi nu vom fi 

responsabili pentru niciun fel de costuri legate de 

tratament dacã poliţa ia sfârşit sau dacã un 

beneficiar renunţã la poliţã înainte ca tratamentul sã 

fi fost administrat. 

7. Fraudã 

7.1 
Dacã un beneficiar depune o solicitare de 

despãgubire care conţine informaţii false în aceastã  

poliţã, noi: 

i. Nu suntem obligaţi sã facem plata solicitãrii de 

despãgubire; 

ii. Putem recupera de la beneficiar orice sume 

plãtite de cãtre noi cu privire la solicitare; şi 

iii. Putem transmite o notificare beneficiarului şi sã 

tratãm contractul ca şi când ar fi reziliat cu 

intrare în vigoare din momentul trimiterii 

informaţiilor false. 

7.2 
Dacã ne exercitãm dreptul nostru în baza clauzei 7.1 

(iii) de mai sus: 

i. noi nu vom fi obligaţi faţã de beneficiar cu privire 

la un eveniment relevant care se întâmplã dupã 

momentul evenimentului fraudulos. Un 

eveniment relevant poate fi considerat orice 

eveniment care determinã obligarea noastrã în 

baza acestei poliţe (precum apariţia unei 

pierderi, depunerea unei solicitãri de 

despãgubire, sau notificarea unei solicitãri de 

despãgubire potenţialã); şi 

ii. noi nu trebuie sã restituim nicio primã plãtitã. 

7.3 
Dacã aceastã poliţã oferã acoperire pentru orice 

beneficiar altul decât dvs., şi este depusã o solicitare  

de despãgubire frauduloasã în baza acestei poliţe în 

numele unui beneficiar altul decât dvs., noi ne putem 

exercita dreptul prevãzut în clauza 7.1 de mai sus ca 

şi când ar exista un contract de asigurare individual 

între noi şi acel beneficiar. Cu toate acestea, 

exercitarea oricãrui drept dintre acelea nu va afecta 

acoperirea oferitã în baza contractului pentru orice alt 

beneficiar. 

Nimic din clauza 7 nu va determina o variaţie a 

poziţiei în baza Legii privind asigurãrile din 2015. 

8. Opţiuni de acoperire  

8.1 

Dacã un beneficiar nu are acoperire în baza opţiunii 

de Ambulatoriu Internaţional, Evacuare Medicalã 

Internaţionalã & Asistenţa Crizelor Plus™, Sãnãtate 

şi Bunãstare Internaţional sau Opţiunea pentru 

Oftalmologie şi Stomatologie Internaţional, noi nu 

vom plãti pentru niciunul dintre  tratamentele care 

sunt disponibile în baza acelor opţiuni. 

8.2 
Opţiunile de acoperire nu pot fi schimbate la cererea 

dvs. în timpul perioadei de acoperire şi pot fi 

efectuate doar la reînnoire. Dacã doriţi sã adãugaţi 

sau sã eliminaţi opţiuni de acoperire, sau sã reduceţi 

franşiza dvs., coplata sau suma maximã plãtitã din 

buzunarul dvs., noi am putea sã vã solicitãm sã 

completaţi un nou chestionar privind istoricul medical, 

şi putem aplica noi restricţii speciale sau excluderi la 

noile opţiuni de acoperire. Dvs. ar trebui 
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sã ne informaţi în scris cu cel puţin sapte zile (7) 

înainte de data anualã de reînnoire. 

9. Franşiza şi Coplata  

9.1 
Dacã aţi selectat o franşizã la planul de Asigurare 

Medicalã Internaţionalã si/sau opţiunea de 

Ambulatoriu Internaţional (dacã se aplicã), dvs. veţi fi 

responsabil pentru plata franşizei direct cãtre spital, 

clinicã sau medic. Noi vã vom informa cu privire la 

aceastã sumã. 

Noi vom reduce suma pe care noi o vom plãti pentru 

costul tratamentului cu privire la fiecare solicitare de 

despãgubire fãcutã în baza opţiunii de Asigurare 

Medicalã Internaţionalã sau opţiunea de Ambulatoriu 

Internaţional (dacã se aplicã) cu suma oricãrei 

franşize pânã când se atinge franşiza pentru 

perioada de acoperire. 

9.2 
Dacã aţi selectat o coplatã la planul de Asigurare 

Medicalã Internaţionalã şi/sau opţiunea de 

Ambulatoriu Internaţional (dacã se aplicã), noi vom 

reduce suma pe care o plãtim pentru costul 

tratamentului cu acel procent de coplatã. Dvs. veţi fi 

responsabil pentru plata coplãţii direct cãtre spital, 

clinicã sau medic. Sumele pe care dvs. le plãtiţi se 

supun efectului de plafonare ale sumei maxime 

plãtite din buzunar care se aplicã. 

9.3 
Doar sumele pe care le plãtiţi dvs. cu privire la 

coplatã la planul de Asigurare Medicalã 

Internaţionalã şi/sau opţiunea de Ambulatoriu 

Internaţional (dacã se aplicã) se supun efectului de 

plafonare al sumei maxime plãtite din buzunar. Cele 

de mai jos nu se supun sumei maxime plãtite din 

buzunar: 

> Orice sume pe care dvs. le plãtiţi datoritã unei 

franşize; 

> Datoritã limitelor depãşite ale acoperirii; 

> Pentru tratamentul care nu este acoperit de cãtre 

planul de Asigurare Medicalã Internaţionalã sau 

opţiunea de Ambulatoriu Internaţional; sau 

> Datoritã penalitãţilor pentru faptul ca nu a fost 

obţinutã aprobarea anterioarã sau pentru faptul 

ca au fost folosiţi furnizori de reţea în SUA. 

Orice sume pe care le plãtiţi pentru franşizã, coplatã 

şi suma maximã plãtitã din buzunar acolo unde se 

aplicã, se aplicã separat fiecãrui beneficiar, fiecãrei 

opţiuni de acoperire şi fiecãrei perioadã de acoperire. 

9.4 
Nu se aplicã nicio franşizã la 'Beneficiul pentru 

spitalizare' sau pentru beneficiul de 'Îngrijire nou-

nãscut'. 

10. Adãugarea sau eliminarea de 
beneficiari   

10.1 
Dacã nu a existat un eveniment relevant pentru 

viaţã, nu puteţi adãuga sau elimina un beneficiar în 

timpul unui an de poliţã. Un beneficiar poate fi 

adãugat sau eliminat dacã dvs. reînnoiţi acoperirea 

la finalul perioadei anuale de acoperire. 

10.2 
Dacã aţi dori sã adãugaţi un nou beneficiar pentru 

acest motiv, trebuie sã ne trimiteţi o cerere 

completatã pentru acea persoanã. Acceptarea 

oricãrui nou beneficiar este la discreţia noastrã. Noi 

vã vom consilia cu privire la orice condiţii speciale 

sau excluderi şi orice primã suplimentarã care se va 

aplica la oferta acoperirii. Acoperirea pentru orice 

beneficiar nou va începe de la data la care dvs. 

confirmaţi acceptarea dvs.. Noi vã vom trimite un 

Certificat de asigurare actualizat care confirmã faptul 

cã noul beneficiar a fost adãugat. 

10.3 
Dacã un beneficiar dã naştere unui copil, dvs. puteţi 

aplica pentru adãugarea nou-nãscutului ca beneficiar 

la planul dvs. existent. 

10.3.1 

Dacã cel puţin un pãrinte (1) a beneficiat de 

acoperire în cadrul poliţei pentru o perioadã 

continuã de doisprezece (12) luni sau mai mult  

înainte de naşterea nou-nãscutului, noi nu vom 

solicita informaţii despre starea de sãnãtate a 

nou-nãscutului sau despre o examinare 

medicalã dacã este primitã o cerere de cãtre noi 

pentru a adãuga nou-nãscutul la poliţã în treizeci 

(30) de zile de la data naşterii nou-nãscutului. 

Cu toate acestea, dacã o cerere este primitã de 

cãtre noi dupã mai mult de treizeci (30) de zile  

dupã data naşterii nou-nãscutului  
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 nou-nãscutul se va supune subscrierii medicale. 

10.3.2 

Dacã niciunul dintre pãrinţi nu a beneficiat de 

acoperire în cadrul poliţei pentru o perioadã de 

doisprezece (12) luni consecutive sau mai mult 

înainte de naşterea nou-nãscutului, nou-

nãscutul se va supune subscrierii medicale, şi 

puteţi depune o cerere pentru adãugarea nou-

nãscutului. 

10.4 
Dacã subscrierea medicalã este necesarã pentru  

nou-nãscut, noi vã vom informa dacã vã vom oferi 

acoperire pentru nou-nãscut şi, dacã este aşa, orice 

condiţii speciale şi excluderi care s-ar putea aplica. 

Acoperirea va începe nu mai devereme de data pe 

care o acceptaţi în condiţiile oferite de cãtre noi. 

Vã vom transmite un Certificat de asigurare 

actualizat care va confirma faptul cã noul beneficiar 

a fost adãugat. Vã rugãm sã consultaţi beneficiul 

pentru 'Îngrijirea nou-nãscutului' din Ghidul clientului 

pentru mai multe detalii. 

11. Schimbãri la ţara de reşedinţã, 
adresã şi/sau naţionalitate 

11.1 
Dacã orice beneficiar îşi schimbã ţara de reşedinţã 

cu o ţarã alta decât ţara desemnatã a titularului 

poliţei, atunci puteţi: 

11.1.1 

Renunţa la poliţa în vigoare pentru perioada de 

acoperire rãmasã. Acoperirea va rãmâne 

neafectatã pentru orice beneficiar care încã 

locuieşte în ţara desemnatã; sau 

11.1.2 

Va rezilia poliţa trimiţându-ne o notificare scrisã  

al cãrei rezultat va fi faptul cã acoperirea va lua 

sfârşit pentru toţi beneficiarii. Orice primã care a 

fost plãtitã cu privire la perioada care a urmat 

rezilierii va fi restituitã proporţional, atâta timp 

cât nicio solicitare de despãgubire nu a fost 

depusã şi nicio garanţie 

de platã sau aprobãri anterioare nu au fost 

emise în timpul perioadei de acoperire. 

Dacã un beneficiar  pãrãseşte ţara desemnatã, noi 

am putea sã vã oferim opţiunea de a beneficia de o 

acoperire pentru ei în cadrul unui plan alternativ de 

sãnãtate oferit de cãtre o altã companie a grupului 

Cigna, al cãrei scop este de a oferi acoperire pentru 

expatriaţi şi pentru persoane care locuiesc în afara 

ţãrii desemnate. 

12. Cum vom comunica cu dvs.  

Noi vom trimite orice comunicare şi notificãri cu 

privire la aceastã poliţã electronic la adresa de e-mail 

pe care ne-aţi furnizat-o şi vom plasa documentele 

poliţei dvs. în zona securizatã online din Zona 

clientului. 

13. Reînnoirea poliţei  

13.1 
Dacã hotãrâm reînnoirea, noi vã vom scrie cu cel 

puţin o lunã (1) calendaristicã înainte de data de 

sfârşit pentru a vã invita sã reînnoiţi poliţa conform 

condiţiilor pe care vi le oferim. Noi vã vom informa cu 

privire la orice schimbãri ale poliţei şi orice primã 

pentru perioada viitoare de acoperire. Dacã o lege 

localã şi/sau un organ de reglementare ordonã altfel, 

noi am putea fi nevoiţi sã vã oferim un plan alternativ 

de sãnãtate. 

Considerând clauza 7, orice decizie luatã de cãtre 

Cigna de a nu reînnoi poliţa nu se va baza pe 

istoricul solicitãrilor dvs. de despãgubire sau pe orice 

boalã, rãnire sau afecţiune suferitã de cãtre oricare 

dintre beneficiari. 

13.2 
Dacã dvs. acceptaţi invitaţia de a reînnoi, vã rugãm 

sã vã asiguraţi cã aţi parcurs şi aţi înţeles 

documentele poliţei pentru perioada viitoare de 

acoperire. Acoperirea dvs. va fi reînnoitã pentru alte 

doisprezece (12) luni. 

13.3 
Dacã dvs. nu doriţi  sã vã reînnoiţi acoperirea, 

trebuie sã ne informaţi în scris cu cel puţin şapte (7) 

zile înainte de data de sfârşit a poliţei dvs.. 
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13.3.1 

Dacã dvs. nu va reînnoiţi acoperirea, orice 

beneficiari care au fost acoperiţi în baza poliţei 

pot aplica pentru propria lor acoperire. Noi vom 

lua în considerare în mod individual cererile lor, 

şi îi vom informa dacã, şi în ce condiţii, noi 

suntem dispuşi sã le oferim o astfel de 

acoperire. 

13.4 
Dacã doriţi sã adãugaţi sau sã eliminaţi opţiuni de 

acoperire, trebuie sã ne informaţi în scris cu cel puţin 

şapte (7) zile înainte de data anualã de reînnoire. 

Noi putem aplica restricţii noi speciale, excluderi 

şi/sau modifica prima. Dacã noi procedãm astfel noi 

vã vom trimite un Certificat de asigurare actualizat. 

13.5 
Dacã s-a aplicat orice excludere (i) specialã (e) 

oricãrui beneficiar pot exista ocazii când noi le 

putem revizui la o datã anualã de reînnoire, pentru a 

hotãrî dacã suntem dispuşi sã eliminãm excluderea. 

Dacã este cazul, noi vã vom arãta data de revizuire 

a excluderilor din Certificatul de asigurare. La 

aceastã datã, noi vom revizui de asemenea prima 

suplimentarã (dacã existã) pe care am fi putut sã o 

aplicãm pentru a acoperi afecţiunea. 

Dvs. ar trebui sã ne contactaţi la primirea notificãrii 

de reînnoire, şi cu cel puţin paisprezece (14) zile 

înainte de data anualã de reînnoire dacã existã o 

excludere care trebuie revizuitã la acea datã. 

Noi  vã vom consilia cu privire la schimbãrile (dacã 

existã) pe care le-am efectuat şi, acolo unde este 

cazul, vom emite un Certificat de asigurare 

modificat. Modificãrile vor deveni efective de la data 

relevantã de reînnoire anualã. Noi nu garantãm 

faptul cã orice excludere (i) specialã (e) sau primã 

suplimentarã va fi eliminatã la reînnoire. 

14. Protecţia datelor 

 14.1 

În procesul de evaluare al cererii dvs., şi în 

administrarea poliţei şi al asigurãrii 

ce v-a fost oferitã, noi vom colecta, procesa şi vom 

împãrtãşi anumite informaţii personale despre dvs.. 

Noi luãm în serios confidenţialitatea datelor dvs. şi 

vom procesa întotdeauna informaţiile dvs. în 

conformitate cu legislaţia aplicabilã privind protecţia 

datelor, inclusiv Regulamentul General de Protecţia 

Datelor (EU 2016/679) şi orice altã legislaţie 

aplicabilã şi orice îndrumâri sau coduri de practicã 

elaborate cu respectarea protecţiei datelor personale 

din când în când. Pentru mai multe informaţii vã 

rugãm sã consultaţi Notificarea noastrã privind 

Protecţia Datelor, pe care noi o putem actualiza din 

când în când. 

14.2 
Cigna, în scopul administrãrii oricãrei solicitare de 

despãgubire, îi va cere unui beneficiar sã ofere o 

categorie specialã de date cu privire la afecţiunea sa 

medicalã, afecţiuni anterioare, starea de sãnãtate şi 

tratamente administrate. 

15. Cine poate impune aceastã poliţã  

Doar noi şi dvs. avem drepturi legale în ceea ce 

priveşte aceastã poliţã. O persoanã care nu este 

parte din aceastã poliţã nu are niciun drept conform 

Legii contractelor (Drepturi ale unor terţe pãrţi) 1999 

de a impune orice condiţie din acest contract dar 

acest lucru nu afecteazã niciun drept sau remediu al 

unei terţe pãrţi care existã sau este disponibilã cu 

excepţia acelei legi. 

16. Dreptul nostru de recuperare de la 
terţe pãrţi  

Dacã un beneficiar solicitã tratament ca rezultat al 

unui accident sau act deliberat pentru care o terţã 

parte este vinovatã, noi (sau orice altã persoanã sau 

companie pe care o numim) vom apãra dreptul acelui 

beneficiar de recuperare a costului acelui tratament 

de la o terţã parte vinovatã (sau de la compania 

acestora de asigurãri). Dacã solicitãm unui beneficiar 

sã procedeze astfel, acesta trebuie, sã facã toate 

demersurile pentru a include suma beneficiului 

pretins de la noi în baza acestei poliţe în orice 

plângere împotriva persoanei vinovate (sau a 

companiei lor de asigurãri). 

Beneficiarul va trebui sã semneze şi sã transmitã 

toate documentele sau actele şi sã facã 

demersurile pe care le impunem pentru a ne 

asigura drepturile.  
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Beneficiarul nu trebuie sã facã niciun demers care ar  

putea deteriora sau afecta aceste drepturi. Putem 

prelua şi apãra sau soluţiona orice solicitare de 

despãgubire, sau urmări în justiţie orice solicitare de 

despãgubire, în numele unui beneficiar, pentru 

beneficiul nostru. Noi vom decide modalitatea de 

acţiune a oricãror proceduri sau acorduri. 

17. Alte asigurãri  

Dacã un alt asigurãtor vã oferã dvs. sau oricãror 

beneficiari acoperire, noi vom negocia cu aceştia în 

privinţa situaţiei cine şi ce pondere plãteşte din 

despãgubire. Dacã un beneficiar este acoperit de 

cãtre o altã companie de asigurãri, noi vom plãti 

doar o parte din costul tratamentului. Dacã o altã 

persoanã, organizaţie sau program public este 

responsabilã pentru plata costurilor cu tratamentul, 

noi putem pretinde orice costuri pe care noi le-am 

plãtit. 

18. Schimbãri aduse acestei poliţe 

18.1 

Nicio altã persoanã alta decât un ofiţer executiv al 

Cigna are autoritatea de a schimba aceastã poliţã 

sau de a renunţa la oricare dintre prevederile sale în 

numele nostru, de exemplu, reprezentanţi de 

vânzãri, brokeri şi alţi intermediari nu pot schimba 

sau extinde termenii şi condiţiile poliţei. 

18.2 
Noi ne rezervãm dreptul de a efectua orice 

schimbãri la aceastã poliţã care sunt necesare 

pentru a respecta orice schimbãri relevante la legi şi 

regulamente. Daca se întâmplã acest lucru, noi vã 

vom scrie şi vã vom informa cu privire la schimbare. 
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          x  SECŢIUNEA 2: EXCLUDERI GENERALE 

Nu vom oferi acoperire sau nu vom plãti solicitãri de 

despãgubire dacã este ilegal pentru noi a proceda 

astfel conform legilor aplicabile. Exemple includ dar 

nu se limiteazã la, controlul privind schimbul, 

reglementãri locale pentru licenţiere sau embargou 

comercial. 

Noi nu vom oferi acoperire pentru niciun beneficiar şi 

nici nu vom plãti solicitãri de despãgubire în jurisdicţii 

dacã procedând astfel am putea viola restricţiile 

aplicabile privind comerţul, incluzând dar fãrã a se 

limita la restricţiile impuse de Oficiul pentru Controlul 

Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei al 

Statelor Unite, de Comisia Uniunii Europene sau de 

Comitetele de Sancţiuni ale Consiliului de Securitate 

al Naţiunilor Unite. 

Nu putem fi consideraţi responsabili pentru nicio 

pierdere, deteriorare, boalã şi/sau rãnire care ar 

putea apãrea ca rezultat al unui tratament medical 

primit la un spital  sau din partea unui medic, chiar şi 

în momentul în care am aprobat tratamentul ca fiind 

acoperit. 

Excluderile urmãtoare se aplicã la planul de 

Asigurare medicalã internaţionalã şi la toate opţiunile 

de acoperire suplimentarã. Vã rugãm sã consultaţi 

de asemenea lista de beneficii detaliate în Ghidul 

clientului, inclusiv secţiunea de note pentru orice alte 

restricţii şi excluderi care se aplicã, pe lângã 

Excluderile generale. Vã rugãm sã consultaţi 

Certificatul dvs. de asigurare pentru orice excluderi 

speciale care s-ar putea aplica. 

1. Tratamentul care este oferit de cãtre: 

a) un practicant medical care nu este recunoscut de 

cãtre autoritãţile relevante din ţara în care este 

primit tratamentul ca având cunoştinţe de 

specialitate, sau expertizã în ceea ce priveşte 

acordarea tratamentului pentru boala,  sau 

leziunea respectivã; 

b) un practicant medical, terapeut, spital, clinicã, 

sau unitate cãreia i-am transmis o notificare în 

scris prin care le-am transmis cã nu îi mai 

recunoaştem ca furnizori ai tratamentului. Detalii 

privind indivizii, instituţiile şi organizaţiile cãrora 

le-am transmis o astfel de notificare 

pot fi obţinute în urma unui apel la 

Departamentul nostru de Serviciu Clienţi; sau  

c) un praticant medical, terapeut, spital, clinicã, sau 

unitate care, dupã pãrerea noastrã, fie nu este 

calificat adecvat sau autorizat sã ofere 

tratamentul, sau nu este competent pentru a 

oferi tratamentul. 

2. Tratament pentru: 

a) o afecţiune preexistentã; sau  

b) orice afecţiune sau simptome care rezultã din, 

sau au legãturã cu, o afecţiune preexistentã. 

Nu vom plãti pentru tratament pentru o  afecţiune 

preexistentã de care titularul poliţei  era conştient 

(sau ar fi trebuit în mod rezonabil sã fie) la momentul 

începerii acoperirii, şi cu privire la ceea ce noi nu ne-

am exprimat acordul în mod expres pentru a oferi 

acoperirea. 

3. Tratament de prevenţie, incluzând dar care nu se 

limiteazã la o scanare a stãrii de sãnãtate, verificãri 

de rutinã a stãrii de sãnãtate şi vaccinuri (dacã acel  

tratament nu este disponibil în cadrul planului de 

Asigurare Medicalã Internaţionalã sau una dintre 

opţiunile pentru care un beneficiar are acoperire). 

În baza planului de Asigurare Medicalã 

Internaţionalã, limitele acoperirii pentru chirurgia de 

prevenţie cu privire la afecţiuni congenitale se vor 

aplica, altele decât pentru cancer. 

4. Tratament care este oferit de cãtre oricine care 

locuieşte la aceeaşi adresã ca beneficiarul, sau care 

este un membru al familiei beneficiarului. 

5. Tratament care este necesar ca rezultat al unui 

conflict  sau al unui dezastru care include dar care nu 

se limiteazã la: 

a) contaminare nuclearã sau chimicã; 

b) rãzboi, invazie, acte de terorism, rebeliune 

(indiferent dacã rãzboiul este sau nu declarat), 

rãzboi civil, tulburãri de stradã, loviturã militarã 

sau alte lovituri de uzurpare a puterii, stare de 

asediu, rãscoalã,  
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sau actul oricãrei autoritate constituitã nelegal; 
c) orice alte evenimente privind un conflict sau 

dezastru unde beneficiarul: 

i) s-a pus în pericol intrând într-o zonã de 

conflict (aşa cum apare identificatã de cãtre 

guvern în Ţara dvs. de naţionalitate, de 

exemplu Ministerul Britanic al Afacerilor 

Externe şi al Commonwealth-ului); 

ii) a participat activ la conflict; sau  

iii) a neglijat propria sa siguranţã  

 

6. Orice tratament în afara zonei dvs. selectate de 

acoperire, dacã tratamentul nu poate fi acoperit în 

condiţiile 'Acoperire pentru spitalizare în afara zonei 

de urgenţã'. 

7. Costurile de cãlãtorie pentru tratament care 

include orice taxe precum taxi sau autobuze, dacã 

nu s-a specificat altfel, şi cheltuieli precum benzina şi 

taxele de parcare. 

8. Orice cheltuieli pentru evacuãrile de la bordul 
unei nave la ţãrm. 

9. Tratamentul în clinici de vindecare naturalã, 

centre spa, cãmine de îngrijire sau alte facilitãţi care 

nu sunt spitale sau recunoscute ca furnizori de 

tratament medical. 

 

10. Cheltuieli pentru cazãri în scop rezidenţial în 

spital care sunt aranjate în întregime sau parţial 

pentru motive familiale sau unde nu este solicitat 

un  tratament sau unde spitalul a devenit efectiv 

locul de domiciliu sau domiciliu permanent. 

 

11. Costuri cu cazarea în spital pentru o camerã 

luxoasã, de tip executive sau VIP. 

12. Dispozitivele, inclusiv dar nelimitându-se la 

aparate auditive şi ochelari (în afarã de cazul în care 

opţiunea de Oftalmologie şi Stomatologie 

Internaţional este selectatã) care nu intrã în definiţia 

noastrã de dispozitive chirurgicale şi/sau medicale. 

 

13. Costuri ocazionale care includ ziare, convorbiri 

telefonice, mese pentru oaspeţi şi cazare la hotel. 

14. Costuri sau taxe pentru completarea solicitãrii 

de despãgubire sau alte cheltuieli de administrare. 

15. Internãri care nu au un caracter medical sau 

cazãri în spital care includ: 

a) tratament care ar putea sã fie administrat în 

cadrul spitalizãrii de zi sau în ambulatoriu; 

b) convalescenţã; 

c) internãri sau cazãri pentru motive de ordin social 

sau intern de ex. spãlat, îmbrãcat şi îmbãiat. 

16. Tratament  pentru susţinerea funcţiilor vitale 

(precum ventilaţie medicalã) dacã un astfel de 

tratament nu are o perspectivã rezonabilã de a duce 

la recuperarea beneficiarului, sau la aducerea  

beneficiarului la starea sa de sãnãtate anterioarã. 

 

17. Chirurgie fetalã, adicã tratament sau operaţie 

efectuatã în pântec înainte de naştere, dacã aceasta 

nu decurge din complicaţii din timpul perioadei de 

maternitate şi se va supune limitelor detaliate în 

beneficiul Complicaţii rezultate din maternitate din 

planul de Asigurare Medicalã Internaţionalã. 

18. Îngrijire a picioarelor de cãtre un Pedichiurist  
sau Podolog. 

19. Tratament pentru, sau în legãturã cu 

renunţarea la fumat. 

20. Tratament care decurge din, sau care are 

legãturã cu tentative de suicid, sau orice rãnire sau 

boalã pe care beneficiarul şi-o produce. 

21. Probleme de dezvoltare, Tratament pentru 

tulburãrile de personalitate şi/sau caracter, 

incluzând dar fãrã a se limita la: 

a) Dificultãţi de învãţare precum dislexie; 

b) Probleme de dezvoltare fizicã precum o înãlţime 

micã; 

c) Tulburare afectivã a personalitãţii; 

d) Tulburare de personalitate schizoidã; sau 

e) Tulburare de personalitate histrionicã. 

22. Tulburãri ale articulaţiei temporomandibulare 

(TMJ). 
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23. Tratament pentru o afecţiune care rezultã din 

situaţii care creeazã dependenţã şi tulburãri. 

24. Tratament pentru o afecţiune ce are legãturã cu 

o condiţie ce rezultã din consumul sau consumul 

neadecvat de orice substanţã sau alcool. 

25. Tratamentul necesar din cauza sau în 

legãturã cu mãsuri contraceptive feminine sau 

masculine, inclusiv dar nelimitându-se la: 

a) contracepţie chirurgicalã şi anume: 

> vasectomie, sterilizare sau implanturi; 

b) contracepţie nechirugicalã, şi anume: 

> pastile sau prezervative; 

c) planificare familialã şi anume: 

> vizita la un doctor pentru a discuta 

posibilitatea de a rãmâne însãrcinatã sau 

contracepţia. 

26. Tratament administrat pentru încetarea 

intenţionatã a sarcinii, dacã sarcina nu pune în 

pericol viaţa unui beneficiar sau stabilitatea mentalã 

a acestuia. 

27. Tratament pentru tulburãrile disfuncţiilor sexuale 

(precum impotenţa) sau alte problemele de naturã 

sexualã indiferent de cauza de bazã. 

28. Tratament oferit cu intenţia de a schimba 

refracţia ocularã a unuia sau a ambilor ochi, inclusiv 

dar nelimitându-se la tratamentul cu laser, la 

keratotomia refractivã şi la keratotomia 

fotorefractivã. Vom plãti pentru tratament pentru 

corectarea sau restaurarea vederii dacã este 

necesar ca rezultat al unei afecţiuni, îmbolnãviri sau 

leziuni (precum cataracta sau desprindere de 

retinã). 

 

29. Operaţiile de schimbare a sexului, inclusiv 

proceduri elective şi orice servicii de consiliere 

medicalã sau psihologicã pentru pregãtirea, 

sau ca urmare a unei astfel de operaţii. 

30. Tratamentul care este necesar din cauza, sau 

care are legãturã în vreun fel, cu vreo leziune sau 

îmbolnãvire suferitã de cãtre un beneficiar ca rezultat 

al: 

a) Participării la o activitate sportivã din punct de 

vedere profesional; 

b) Participării la o activitate sportivã periculoasã 

sau un hobby; 

c) Scufundãri singur; sau 

d) Scufundãri la o adâncime mai mare de treizeci 

(30) metri dacã beneficiarul nu este calificat în 

mod corespunzãtor (şi anume PADI sau 

echivalent) pentru a face scufundãri la acea 

adâncime. 

31. Tratament care (dupã pãrerea noastrã) este 

experimental, sau nu s-a dovedit a fi eficient. Acesta 

include dar nu se limiteazã la: 

a) tratament care este oferit ca parte a unui studiu 

clinic; 

b) tratament care nu a fost aprobat de cãtre 

autoritatea competentã din domeniul sãnãtãţii 

publice în ţara în care este primit; sau 

c) orice medicament care este prescris pentru un 

scop pentru care nu a fost autorizat sau aprobat 

în ţara în care este prescris. 

32. Orice formă de tratament cosmetic sau 

reconstructiv, al cãrui scop este de a  modifica sau 

îmbunãtãţi înfãţişarea chiar şi pentru motive 

psihologice, exceptând cazul în care acel tratament  

este necesar medical şi este un rezultat direct al unei 

boli sau al unei leziuni suferite de cãtre un beneficiar 

sau ca rezultat al unei intervenţii chirurgicale. 

33. Tratament care este în vreun fel determinat de, 

sau necesar din cauza, unui beneficiar care comite 

un act ilegal. 
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     SECŢIUNEA 3: DEFINIŢII 

Cuvintele şi sintagmele stabilite mai jos au înţelesul specificat. Acolo unde acele cuvinte sunt utilizate cu acele 

înţelesuri, acestea vor apãrea în italic în aceste Reguli privind Poliţa, şi Ghidul clientului, incluzând lista de 

beneficii. 

Cu excepţia cazului în care s-a menţionat altfel, forma de singular include forma de plural iar forma de masculin 

include forma de feminin şi vice versa. 

Data anualã de reînnoire – aniversarea datei 

de începere. 

Solicitare – solicitarea titularului poliţei (indiferent 

dacã a fost trimisã ca şi formular direct nouã sau 

prin intermediul unui broker sau au aplicat online 

sau prin intermediul  televânzãtorilor noştri), şi orice 

declaraţii fãcute pe parcursul înregistrãrii acestora 

atât pentru ei cât şi pentru oricare beneficiari incluşi 

în solicitare. 

Intervale adecvate de vârstã – copil şi 

adolescent pânã la şaptesprezece ani aşa cum 

apare stabilit de cãtre Academia Americanã de 

Pediatrie (AAP). 

Beneficiari, beneficiar - oricine numit pe  

Certificatul dvs. de asigurare ca fiind acoperit în 

baza acestei poliţe, inclusiv copii nou-nãscuţi. 

 

Certificat de asigurare - certificatul emis  

titularului poliţei. Acesta menţioneazã numãrul 

poliţei, prima anualã, data de început, valoarea 

franşizei (dacã este selectatã), valoarea  coplãţii 

(dacã este selectatã),  suma maximã achitată 

din propriul buzunar (dacã este cazul), detalii cu 

privire la cine este acoperit, orice excluderi 

speciale sau excluderi  care au fost eliminate la 

o primã suplimentarã şi la planul de sãnãtate şi 

opţiunile selectate (dacã este cazul)  care se 

aplicã.  

 

Cigna, noi, nouã, al nostru, 

‘asigurãtorul’ – Vezi secţiunea de ‘Informaţii 

importante’ de la pagina 3 din aceste Reguli ale 

Poliţei pentru detalii privind asigurãtorul Cigna 

Clinică (i) – o unitate de îngrijiri medicale care 

este înregistratã sau autorizatã în ţara în care este 

localizatã, în principal pentru a oferi îngrijiri medicale 

pentru pacienţi în ambulatoriu şi unde îngrijirea 

medicalã sau supervizarea se face de cãtre un 

practicant medical. 

Afecţiune (i) congenitalã (e) – orice 

anormalitate, deformaţie, boalã, sau rãnire prezentã 

la naştere, indiferent dacã este diagnosticatã sau nu. 

Cosmetic - servicii, proceduri sau elemente care 

sunt furnizate în primul rând în scopuri estetice şi 

care nu sunt necesare pentru a menţine un standard 

acceptabil de sãnãtate. 

 

Ţara de reşedinţã – ţara în care toţi 

beneficiarii locuiesc de obicei, așa cum apare 

menţionat în solicitarea dvs. 

 

Ţara de naţionalitate – orice ţarã în care un 

beneficiar are calitatea de cetãţean, naţional sau 

cauzal, aşa cum apare menţionat pe solicitarea dvs. 

Spitalizare de zi – un pacient care este internat 

într-un spital sau o unitate de spitalizare de zi sau 

altã unitate medicalã pentru tratament sau pentru cã 

are nevoie de o perioadã de recuperare medicalã 

supravegheatã, dar nu ocupã un pat peste noapte. 

Aceasta include de asemenea proceduri chirurgicale 

desfãşurate în sala de operaţii a unui medic.  

Dentist - medic stomatolog chirurg sau tehnician 

stomatolog care este înregistrat sau autorizat 

conform legilor din ţara respectivã, statul sau orice 

zonã reglementatã în care este oferit tratamentul. 
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Ţarã desemnatã – ţara de reşedinţã a 

beneficiarului fiind una dintre: Cipru, Grecia, Malta 

sau România. 

Doctor – un profesionist medical care este 

înregistrat şi licenţiat conform legilor din ţara, statul 

sau zona reglementatã respectivã pentru a practica 

medicina în ţara în care este furnizat tratamentul. 

Tratament de urgenţã - tratament care este 

necesar din punct de vedere medical pentru 

prevenirea efectelor imediate şi semnificative ale 

unor boli, leziuni sau condiţii care, dacã sunt lãsate 

netratate, ar putea duce la o deterioare semnificativã 

a sãnãtãţii. Doar tratamentul medical prescris de 

cãtre un medic, medic specialist şi spitalizare care 

începe în douãzeci şi patru (24) ore de la apariţia 

evenimentului de urgenţã va fi acoperit. 

Data de sfârşit – data la care înceteazã 

acoperirea în baza acestei poliţe, aşa cum apare 

menţionat în Certificatul de asigurare. 

Tratament pe bazã de dovezi – tratament 

care a fost studiat, revizuit şi recunoscut de cãtre: 

> Institutul Naţional de Sãnãtate şi Excelenţã 

Clinicã; sau 

> Ghiduri clinice internaţionale. 

Expatriat – înseamnã un beneficiar care locuieşte 

în afara ţãrii în care este naţional. 

Garanţia de platã – o garanţie obligatorie emisã 

de cãtre noi pentru a plãti unui furnizor costurile 

agreate asociate cu un tratament specific pe care îl 

putem acorda unui beneficiar sau unui spital, clinicã 

sau practicant medical. 

Spital – orice organizaţie sau instituţie care este 

înregistratã sau autorizatã ca şi spital sau instituţie 
medicalã în ţara în care se gãseşte şi în care 
beneficiarul se gãseşte sub îngrijirea zilnicã sau 
supervizarea unui practicant medical sau a unei 
asistente medicale calificate. 
 

Data iniţialã de început – prima zi în care a 

început acoperirea beneficiarului la planul de  

Asigurare Medicalã Internaţionalã. 

Leziune – o leziune fizicã. 

Spitalizare – un pacient care este internat într-un 

spital şi care ocupã un pat peste noapte sau mai 

mult, din motive medicale. 

Serviciu de asistenţã medicalã – un serviciu 

care oferã consiliere medicalã, evacuare, asistenţã şi 

repatriere în conformitate cu Ghidurile clinice 

internaţionale. Acest serviciu poate fi multilingv şi 

asistenţa este disponibilã douãzeci şi patru (24) ore 

pe zi. 

Necesar din punct de vedere medical/ 
necesitate medicalã - servicii medicale 

necesare acoperite şi consumabile sunt acelea 

determinate de echipa medicalã a fi: 

> necesare pentru a diagnostica sau trata o boalã, 

leziune, maladie sau simptomele sale; 

> ortodoxe, şi în conformitate cu  standardele 

general acceptate de practica medicalã; 

> corespunzãtor din punct de vedere medical în 

ceea ce priveşte tipul, frecvenţa, mãsura, locaţia 

şi durata; 

> a nu se acorda la început în interesul  

beneficiarului, medicului sau altui spital, clinică 

sau practicantului medical; şi  

> furnizat în cel mai puţin dramatic cadru care este 

corespunzãtor pentru furnizarea serviciilor şi 

consumabilelor. 
 

Acolo unde este cazul, echipa medicalã poate 

compara costul eficienţei serviciilor alternative, 

cadrelor sau consumabilelor în determinarea celui 

mai puţin dramatic scenariu. 

 

Practicant medical – un doctor sau specialist 

care este înregistrat sau autorizat pentru a practica 

medicina conform legilor ţãrii, statului sau altei zone 

reglementate în care este oferit tratamentul, şi care 

nu este acoperit de cãtre aceastã poliţã, sau un 

membru de familie al cuiva acoperit de aceastã 

poliţã. 

Ambulatoriu – un pacient care frecventeazã un 

spital, sală de consultaţie, sau clinică pentru pacienţi 

neinternaţi pentru tratament şi nu este internat in 

regim de spitalizare de zi sau internat. 
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Perioadã de acoperire – perioadã continuã de 

doisprezece (12) luni pe parcursul cãreia beneficiarii 

sunt acoperiţi în baza acestei poliţe, fiind perioada de 

la data de început pânã la data de sfârşit aşa cum 

apare menţionat în Certificatul de asigurare sau mai 

devreme dacã este încheiat în conformitate cu 

Regulile Poliţei. 

Date personale – orice informaţie cu privire la o 

persoanã fizicã care este identificatã sau care poate 

fi identificatã. 

Poliţã – poliţa include aceste Reguli ale poliţei, 

Ghidul clientului (care include lista de beneficii şi 

informaţii solicitate), şi Certificatul dvs. de asigurare. 

Documentele poliţei - documentaţia cu privire 

la poliţã, incluzând aceste Reguli ale poliţei, Ghidul 

clientului, Certificatul dvs. de asigurare şi Cardul dvs. 

Cigna. 

Titularul poliţei – o persoanã care a depus o 

solicitare cãtre noi care a fost acceptatã în scris de 

cãtre noi, care plãteşte prima conform poliţei. 

Regulile poliţei – termenii şi condiţiile, 

excluderile generale şi termenii definiţi care 

guverneazã aceastã poliţã. 

Afecţiune pre-existentã – orice boalã,   

maladie sau leziune, sau simptome legate de 

aceastã boalã, maladie sau leziune pentru care: 

> o consultare medicalã sau tratament a fost cautat 

sau primit; sau 

> beneficiarul cunoştea despre aceastã boalã şi nu 

a cãutat o opinie medicalã sau tratament. 

 

Dispozitiv (e) protetic (e) - un membru 
artificial, protezã sau dispozitiv care este necesar 
pentru scopul sau în legãturã cu o operaţie; sau 
este o parte necesarã a tratamentului imediat 
dupã operaţie atâta timp cât dovedeşte 
necesitatea medicalã; sau este necesar din punct 
de vedere medical şi care face parte din procesul 
de recuperare pe termen scurt. 

Asistentã medicalã calificatã – o asistentã 

medicalã care este înregistratã sau autorizatã 

conform legilor ţãrii, statului sau alte zone 

reglementate în care este oferit tratamentul. 

Eveniment eligibil legat de viață relevant 
înseamnã: 

 cãsãtorie sau parteneriat civil; 

> începerea coabitãrii cu un partener; 

> divorţ sau separare; 

> naşterea unui copil; 

> adopţia legalã a unui copil; sau  

> decesul unui soţ, partener sau copil. 

 
Avem dreptul de a solicita dovezi cu privire la 
evenimentul de mai sus. 

Reabilitare – terapie fizicã, a vorbirii şi 

ocupaţionalã în scopul tratamentului cu intenţia de a 

reface beneficiarul la starea sa de sãnãtate 

anterioarã dupã un eveniment grav. 

Zona selectatã de acoperire – înseamnã fie: 

> Global, incluzând SUA; sau 
> Global, excluzând SUA. 

Categorie specialã de date – date personale 

care dezvãluie o origine rasialã sau etnicã, opinii 

politice, religioase sau filozofice sau calitatea de 

membru în sindicate, date genetice, date biomerice 

în scopul identificãrii unice a unei persoane fizice, 

date cu privire la starea de sãnãtate şi date cu privire 

la viaţa sexualã sau la orientarea sexualã a unei 

persoane. 

Soţ – un soţ sau soţie legal (ă) al beneficiarului, sau 

partener necãsãtorit sau partener civil pe care l-am 

acceptat pentru acoperire conform acestei poliţe. 

Data de început – data la care începe 

acoperirea în baza acestei poliţe, aşa cum apare 

menţionat în Certificatul de asigurare. 

Chirurgie – ramura medicinei care trateazã bolile, 

leziunile şi diformitãţile prin metode chirurgicale care 

implicã o incizie în corp. 

Terapeut – un logoped, nutriţionist sau ortoped 

care este calificat corespunzãtor şi deţine o diplomã 

pentru a practica în ţara în care se oferã tratamentul. 

www.cignaglobal.com | 17



Tratament – orice tratament chirurgical sau 

medical controlat de cãtre un medic, care este 

necesar din punct de vedere medical pentru a 

diagnostica, vindeca sau a ameliora boala, 

îmbolnãvirea sau rana. 

SUA – Statele Unite ale Americii şi teritoriile 

americane. 

Global incluzând SUA – fiecare ţarã din lume, 

excluzând orice ţarã cu care, la data începerii 

tratamentului, Guvernul Federal al SUA a interzis 

comerţul în mãsura în care plãţile sunt ilegale în 

baza legii aplicabile. 

Global excluzând SUA - global, cu exceptia 

SUA. 

Dvs., al dvs. – titularul poliţei. 
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