
Ai sprijin dedicat pentru depășirea situației! În cazul unui diagnostic de cancer, specialistul 
dedicat cazului tău te ghidează prin toate etapele ca să ajungi rapid și eficient la cele mai 
potrivite soluții de tratament. Vindecarea începe cu siguranță și încredere!

CE ÎȚI OFERĂ ASIGURAREA?

Asigurarea privată de sănătate 
ce îți oferă acoperire încă de la 
primul diagnostic de cancer.   

Vital Care

Consultant medical dedicat

A doua opinie medicală

Call Center 24/7

Aplicație dedicată (mobile și web)

Telemedicină

Decontare directă în rețeaua Mediqa Net

Rambursare a plăților din fonduri proprii la orice furnizor din România

Plată în avans pe cardul bancar Easy Pay

Servicii 
suplimentare

Metode de 
accesare

Beneficiile asigurării private de sănătate Vital Care

Limită plan de asigurare

Teritorialitate

Analize de laborator
Investigații și tratamente

100.000 lei
an/ asigurat

Recuperare medicală ca urmare a îmbolnăvirii

Servicii de imagistică

Spitalizare de zi și continuă (servicii hoteliere și medicație)

Intervenții chirurgicale (inclusiv dispozitive medicale)

Indemnizație zilnică de spitalizare (pentru spitale publice) 

Plan PLUS

România 

Plată unică în avans pentru spitale publice

Consultații și controale

Ambulatoriu

Spitalizare și 
intervenții 
chirurgicale

Consultanță privind accesare programelor naționale

Medicamente
Chirurgie plastică reconstructivă

Acoperiri 
well-being

Cheltuieli conexe diagnosticului
(peruci, scaun cu rotile, proteze pentru membru superior/ inferior etc.) 

Acoperirea tratamentului pentru persoana diagnosticată,
chiar și după expirarea contractului (până la consumarea limitei de plan)

Tratamente alternative și terapii complementare

Consiliere psihologică
Consiliere nutriție

Continuarea acoperirii după încheierea contractului

Servicii hoteliere pentru însoțitor în spitalizare

200.000 lei
an/ asigurat

Plan PREMIUM

500 lei/ zi 500 lei/ zi

5.000 lei/ an

20.000 lei

5 vizite 10 vizite

5 vizite 10 vizite

1.500 lei 2.500 lei

20.000 lei

România,
UE și Turcia

www.signal-iduna.ro

Perioada de așteptare (intervalul de timp de la data începerii asigurării până la momentul la care pot fi accesate serviciile medicale acoperite) pentru servicii medicale în regim 
ambulatoriu și de spitalizare este de 4 luni.


