Asigurare de sănătate

Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., autorizată în România de Autoritatea
de Supraveghere Financiară, înscrisă în registrul Asigurătorilor sub nr. RA-062 /11.06.2008

Produsul: Vital Care

Acest document serveşte doar unui scop de informare şi vă oferă o perspectivă generală asupra produsului de asigurare, neefiind personalizat în funcţie de nevoile dumneavoastră specifice.
Informaţiile complete pre-contractuale şi contractuale detaliate sunt furnizate în documentele anexate poliţei. Pentru a fi informaţi cu claritate, vă rugăm citiţi toate aceste documente care vă
permit să luaţi o decizie în cunoştinţă de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este o asigurare facultativă, ce oferă despăgubiri în caz de Servicii Medicale furnizate ca urmare a unei Boli, Tulburări, Vătămări corporale sau a unui Accident

Ce se asigură?
Costul serviciilor medicale în regim ambulator și
de spitalizare in cazul diagnosticarii asiguratului cu
cancer.

Ce nu se asigură?
Persoanele cu vârsta mai mare de 65 de ani.
Servicii Medicale de chirurgie estetică sau orice
tratament efectuat din motive estetice, inclusiv
urmările lor.

Există restricții de acoperire?
urmările evenimentelor de război sau
asemănătoare războiului, participarea la serviciul
militar inclusiv la misiuni militare de pace în afara
României
consecinţele atacurilor teroriste, a tulburărilor,
a revoltelor, răzmeriţelor sau a circumstanţelor
excepţionale
consecinţele radiatiilor nucleare, ale fuziunii, fisiunii
si accelerării particulelor
consecinţele cutremurelor, inundaţiilor şi a altor
catastrofe naturale
consecinţele acţiunilor intenţionate (premeditate)
ale persoanelor Asigurate
comiterea de către Asigurat sau participarea la
comiterea unei infracţiuni săvârșite cu intenție

Unde beneficiez de asigurare?

 Acoperirea prin asigurare se limitează la Serviciile Medicale efectuate pe teritoriul României, cu posibilitatea de extindere a
teritoriului la UE şi Turcia dacă acest aspect este specificat în oferta de asigurare.

Ce obligații am?
• Să plătiți prima de asigurare
• Să ne notificați în cel mai scurt timp în cazul producerii unui eveniment asigurat

Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plătește conform frecvenței de plată agreată.

Când începe și când încetează acoperirea?
Data de început și data de încetare a asigurării și implicit a acoperirii sunt menționate în polita de asigurare

Cum pot să reziliez contractul?
Pentru rezilierea contractului de asigurare notificaţi brokerul de asigurare sau asiguratorul.

