Asigurarea de sănătate

Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 02.01.03.F.003.0.C)
Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group
S.A. înregistrată în România şi autorizată de
ASF / R.A. – 047/10.04.2003

Produsul companiei: ASIGURAREA PENTRU
INTERVENȚII MEDICALE CU CELULE STEM

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale
produsului de asigurare propus nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință
de cauză.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este o asigurare facultativă, ce oferă despăgubiri pentru afecțiunile tratabile prin terapii standard cu celule stem.

Ce se asigură?
Sunt acoperite:
Costuri ale serviciilor medicale (inclusiv
spitalizarea) pentru teste și proceduri
pre-transplant (inclusiv tratamentul efectelor
secundare
procesului
de
condiționare
(chimioterapie și radioterapie);
Transplat;
Tratamentul efectelor secundare / complicațiilor
care pot apărea după efectuarea transplantului,
dar nu mai târziu de 12 luni de la efectuarea
transplantului;
Cheltuieli de cazare / transport;
ca urmare a diagnosticarii unei boli asigurate ce
necesită intervenția de transplant cu celule stem prin
procedură standard.
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă
valoarea pentru care se încheie asigurarea și este
maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance
Group în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai
multor evenimente asigurate.
Suma asigurată menționată în Polița este o sumă unică
pentru toți Asigurații incluși în asigurare.

Ce nu se asigură?
Nu se asigură:

x Evenimente produse în perioada de aşteptare
precizată în Poliţă;

x Cheltuieli generate de servicii medicale acordate
x
x
x

x

x
x

x
x
x

pentru prevenirea îmbolnăvirii (servicii medicale
profilactice);
Cheltuieli generate de recoltarea, criogenarea,
stocarea celulelor stem proprii Asiguratului
Principal;
Tratamente estetice / chirurgie plastică,
reparatorie, orice alt tratament, activitate
efectuată în scop cosmetic sau estetic;
Produse clasificate ca: vitamine / minerale,
suplimente nutriţionale sau dietetice, produse
cosmetice, chiar dacă sunt prescrise de un medic
sau sunt recunoscute ca având efecte
terapeutice;
Proceduri medicale experimentale sau care se
folosesc în cercetarea medicală, costuri /
cheltuieli în legatură cu orice servicii medicale /
paramedicale nerecunoscute / neomologate de
către instituţiile abilitate;
Urmările războiului, actelor de terorism sau a
reacțiilor nucleare;
Urmările exploziilor atomice, radiaţiile sau
infestările radioactive, ca urmare a folosirii
energiei
atomice
sau
a
materialelor
fisionabile/fuzionabile, precum şi urmările
poluării;
Boli congenitale cunoscute Asiguratului;
Boli şi / sau accidente (inclusiv urmările acestora)
pe care Asiguratul şi le-a provocat intenţionat,
sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
Cereri de despăgubire în legatură cu distrugerea,
pierderea, dispariția, alterarea celulelor stem;

Există restricții de acoperire?
Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:
! Orice boală/afecțiune, alta decât cele menționate în condițiile de asigurare;
! Cheltuieli cu transportul Asiguratului și a unui însoțitor cât și cazarea însoțitorului care exced limita de 3.500 EUR per
perioadă asigurată;
! Persoane cu vârsta mai mare de 59 de ani;

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă în aria geografică în care se situează furnizorii de servicii medicale conform mențiunilor
din poliță.

Ce obligații am?
La începutul și pe durata contractului:
– să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadenţelor stabilite;
– în cazul producerii unui eveniment, să ne înştiinţaţi imediat şi să urmați indicațiile medicului.

Când și cum plătesc?
Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliţei, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul poliţelor pentru care se agreează plata în rate, scadenţa acestora va fi afişată în Poliţă.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate este cea menţionată în Poliţă.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiţionată de plata integrală a Poliţei sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?
La solicitarea dumneavoastră contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data
notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

