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Produsul: Asigurarea medicală pentru rezidenți

Informațiile prezentate în acest document se completează cu prevederile din următoarele documente: Cererea de asigurare, Condițiile generale
pentru Asigurarea medicală și Polița de asigurare.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea medicală pentru rezidenți este o asigurare pe baza căreia, asiguratul primește o sumă de bani pentru cheltuieli medicale de urgență sau zile
de spitalizare, ca urmare a unei boli sau a unui accident.

Ce se asigură?
Riscurile asigurate sunt:

Cheltuieli medicale de urgenţă (tratamentul medical
ambulatoriu, transportul efectuat de servicii de urgenţă de
specialitate, diagnosticarea radiografică, tratamentul staţionar
într-o instituţie medicală)
 Indemnizaţie zilnică de spitalizare
Informațíi referitoare la Suma asigurată:
Suma asigurată pentru cheltuieli medicale de urgență este diferită
în funcție de Pachetul I sau II: 400 lei sau 200 lei
Suma asigurată pentru indemnizația zilnică de spitalizare este
diferită în funcție de Pachetul I sau II: 40 lei/zi sau 20 lei/zi, maxim
100 de zile pe an.

Ce nu se asigură?
 Cheltuieli medicale care nu se încadrează în urgență medicală sau
care sunt acoperite prin asigurările sociale de sănătate

Există restricții de acoperire?
asistenţa medicală în cazul bolilor cronice sau incurabile (inclusiv
cauze indirecte ale acestora), accidentelor sau urmărilor acestora
despre a căror existenţă Asiguratul avea cunoştinţă în momentul
încheierii asigurării şi/sau în momentul intrării în vigoare a asigurării,
orice condiţii pre-existente, doar dacă asistenţa medicală acordată
implică măsuri de urgenţă, neprevăzute
tratarea bolilor şi accidentelor ca urmare a războaielor, a unor acte
teroriste şi evenimentelor similare sau participării active la revolte, cu
excepţia cazului în care participarea este pasivă (Asiguratul este
martor al evenimentelor)
îmbolnăvirea/accidentarea produsă ca urmare a participării
Asiguratului în calitate de concurent la orice tip de curse, sporturi
periculoase sau hazardate

Unde beneficiez de acoperire?
Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României.

Ce obligații am?
La începutul contractului de asigurare prin completarea Cererii de asigurare şi până la emiterea contractului sunteți obligat să declarați adevărul
şi informaţii exacte și complete;
Pe toată durata de valabilitate a Contractului de asigurare sunteți obligat să ne înștiințați în scris cu privire la orice schimbare intervenită în
ocupaţia, domiciliul (rezidenţa) precum și sporturile practicate, altele decât cele de agrement practicate ocazional în scop recreativ, ca amator
În cazul solicitării despăgubirii, asiguratul/beneficiarii are/au obligația de a trimite documentele pentru primirea indemnizației de asigurare la
adresa de e- mail documente@groupama.ro

Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se încasează în numerar de către reprezentanții de vânzări, sau se pot plati de către Contractantul asigurării prin ordin de
plată/virament bancar/internet banking sau on-line în conturile Groupama Asigurări

Când începe și când încetează acoperirea?
Acoperirea prin asigurare începe la ora 00:00 a zilei imediat următoare celei în care s-a efectuat plata primei de asigurare, dar nu mai devreme de
data specificată în Poliţa de asigurare și încetează la ora la ora 24:00 a datei de expirare a asigurării specificate în Poliţa de asigurare;

Cum pot să reziliez contractul?
Denunțarea contractului se poate efectua numai cu notificarea scrisă, prealabilă, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile, calculat de la data primirii
notificării de către noi.
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