
Asigurare pentru Intervenţii 
Chirurgicale

Pășim prin viață împreună

Servicii financiare folosite cu încredere de  

2 milioane de români din ţară şi străinătate
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NOU! Asigurare pentru Intervenţii Chirurgicale
BENEFICIU PENTRU ANGAJAŢII CEC BANK

Dragă partener,

Ştim că sănătatea este foarte importantă pentru dumneavoastră şi familia dumneavoastră-“ Sănătatea e înainte de toate”- şi că doriţi să vă puteţi proteja 

sănătatea mai ales în cazul unei intervenţii chirurgicale, unul dintre cele mai stresante evenimente în viaţă, chiar dacă apare neaşteptat sau nu. 

Dar, de cele mai multe ori, o intervenţie chirurgicală presupune multe costuri, atât în spitalele private cât şi de stat, ceea ce creează îngrijorare pentru 

oricare dintre noi.

Ȋn semn de mulţumire pentru standardul înalt de calitate al serviciului pe care îl oferiţi clienţilor în fiecare zi şi pentru colaborarea 

noastră excelentă, vă anunţăm că Transfer Rapid v-a inclus în programul de exclusivitate accesibil până acum doar beneficiarilor 

transferurilor de bani din străinatate prin Transfer Rapid- CEC Bank. 

Vă oferim un serviciu care să vă protejeze în cazul unei intervenţii chirurgicale şi să uitaţi astfel de grija costurilor ridicate aferente acesteia:

• Perioada de gratuitate de 2 luni;

• Cost semnificativ redus faţă de ofertele de pe piaţă;

• Exclusivitate: Oferta de preţ este exclusiv creată pentru angajaţii CEC Bank;

• Acoperă intervenţii chirurgicale in România sau în străinatate, în spitale de stat sau private;

• Banii de despăgubire vi se rambursează direct (până la 10 000 lei pentru intervenţie chirurgicală + 500 lei  pentru cheltuieli medicale), nu ca un 
decont ce trebuie plătit instituţiei medicale pentru serviciile prestate;

• Poate acoperi toată familia indiferent de numărul membrilor acesteia, cu un discount faţă de înrolările individuale.
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Intervenții Chirurgicale
Cheltuieli Medicale în urma unei Intervenţii

Chirugicale 

 Valoarea Indemnizației va fi stabilită ca % din Suma 

Asigurată, conform tabelului de Intervenții 

Chirurgicale;

 Acoperire: accident sau îmbolnăvire;

 Max: 10,000 lei/ persoană*.

 Valoarea indemnizației este fixă

 Platită fară documente suplimentare solicitate 

 Max 500 lei.

CE ACOPERĂ ?

*Exemplu: suma maximă asigurată pentru soț, soție si 2 copii= 40 000 lei/an.
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Riscuri asigurate şi beneficii aferente

Pachet Individual

Asigurat principal

SUME ASIGURATE

Intervenţie Chirurgicală din accident %10,000 lei

Intervenţie Chirurgicală din 
îmbolnavire 

% 5,000 lei

Cheltuieli medicale 500 lei

COST 31 lei/lună

SUME ASIGURATE- PACHET INDIVIDUAL
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Riscuri asigurate şi beneficii 
aferente

Pachet Familie - Standard Pachet Familie- Premium

Asigurat principal Soţ/ Soţie şi Copii Asigurat principal Soţ/ Soţie şi Copii

SUME
ASIGURATE

Intervenţie 
Chirurgicală din 
accident 

%8,000 lei %8,000 lei %10,000 lei %10,000 lei

Intervenţie 
Chirurgicală din 
îmbolnavire 

% 4000 lei % 4,000 lei % 5,000 lei % 5,000 lei

Cheltuieli 
medicale 

400 lei 400 lei 500 lei 500 lei

COST 43 lei/lună 53 lei/lună

SUME ASIGURATE-PACHETE FAMILIE
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SUME ASIGURATE

Exemple: 

• Ȋn situaţia unei intervenţii chirurgicale datorate unei fracturi de femur (din accident), primiţi un sprijin financiar în valoare de 
4000 Lei, ce reprezintă 40% din 10.000 lei, la care se adaugă o indemnizaţie pentru cheltuieli medicale de 500 lei.

• Ȋn situaţia unei interventii chirurgicale datorate unei hernii bilaterale (din îmbolnavire), primiti un sprijin financiar in valoare de 
2500 Lei, ce reprezintă 50% din 5.000 lei la care se adauga o indemnizaţie pentru cheltuieli medicale de 500 lei.

• Ȋntr-un an de asigurare sunteţi asigurat pentru mai multe evenimente, pana la 100% din suma asigurată (până la 10 000 lei/ 
persoană sau fiecare membru al familiei in cazul pachetului de familie).

• Notă: Ȋn materialele ce cuprind Termenii si Condiţiile programului de asigurare sunt detaliate toate informaţiile referitoare la 
procentele de acoperire pentru fiecare tip de intervenţie chirurgicală.
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Ulterior 
Intervenţiei 
Chirurgicale

Asigurătorul 
analizează 
documentele

Efectuează plata 
către persoana 
asigurată

CUM FUNCȚIONEAZĂ PLATA 
DESPĂGUBIRII?

Asiguratul trimite
documentele medicale
via e-mail/poștă
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 Acoperire valabilă 24/24h în întreaga lume, pentru intervenţii chirurgicale în spitale 
de stat sau private;

 Banii de despăgubire vi se rambursează direct (până la 10 000 lei pentru intervenţie 
chirurgicală + 500 lei pentru cheltuieli medicale), nu ca un decont ce trebuie plătit instituţiei 
medicale pentru serviciile prestate;

 Perioada de gratuitate de 2 luni de zile;

 Poate acoperi toată familia indiferent de numărul membrilor acesteia, cu un discount 
faţă de înrolările individuale;

 Exclusivitate: Oferta este exclusiv creată pentru angajaţii CEC Bank și beneficiarii 
transferurilor din străinătate prin Transfer Rapid.

AVANTAJE
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 Proces de înrolare în asigurare foarte simplu, fără evaluare medicală.

 Proces de înrolare în asigurare foarte rapid, prin email standard către
asigurari_CEC@interalia.ro sau prin aplicația Transfer Rapid din CEC Bank.

 Consultant în asigurări din echipa CSR Transfer Rapid oricând la dispoziţia
dumneavoastră.

 Flexibilitate: în cazul în care prima de asigurare nu este debitată într-o lună, asigurarea 
nu este reziliată, ci este doar suspendată pentru luna respectivă. Acoperirea este reluată o 
dată cu reluarea plăţii.

AVANTAJE
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1.     Prin secţiunea “Asigurare Angajați CEC Bank” din aplicaţia Transfer Rapid din cadrul CEC Bank.

2. Prin e-mail la adresa asigurari_CEC@interalia.ro, cu textul următor, disponibil pe Intranet CEC 
Bank, link Transfer Rapid->secțiunea Asigurari CEC (www.interalia.ro/asigurari-cec).

“ Doresc sa ma inrolez in programul de Asigurare pentru Interventii Chirurgicale Metropolitan Life- Transfer 
Rapid, oferit special angajaţilor CEC Bank si sa beneficiez de doua luni de gratuitate la plata politei.
Date personale: Nume, Prenume, CNP, Nr.tel, Adresa e-mail, Data nasterii.
Pachetul de asigurare ales, exemplu: Familie, 53 RON/ luna.
Prin trimiterea acestui email confirm ca sunt angajat CEC Bank, am peste 18 ani si am luat la cunostiinţă de 
detaliile asigurării disponibile in sectiunea Asigurari Angajati CEC Bank de pe Intranet CEC Bank.”

Pentru orice întrebare, consultanţii nostri vă stau la dispoziţie la numărul de telefon 021.320.90.20 
(număr cu tarif normal in rețeaua Telekom, apelabil de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00). 

După înrolare, consultantul Transfer Rapid vă va trimite pe e-mail certificatul de asigurare. 
Asigurarea se va activa începand cu data de 1 (întai) a lunii următoare înrolarii şi veţi beneficia de 2 luni de 
gratuitate la plata poliţei.

CUM SE FACE ȊNROLAREA ?  

http://www.interalia.ro/asigurari-cec
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 Mecanism de plată al poliţei foarte simplu, direct la CEC Bank, in contul 

IBAN RO54CECEB00044RON0235293, beneficiar INTERALIA INSURANCE BROKER.

Plata se face prin facilitatea de debit direct, oferită fără nici un comision angajaţilor CEC Bank. Prima 
plată se face până la sfârşitul ultimei luni de gratuitate, pentru activarea poliţei in a treia lună, iar următoarele plăti se fac
lunar.

Beneficii :

• Simplitate proces şi efort minim depus de angajatul CEC Bank pentru plata primelor, o singura dată la 
înrolare prin semnarea unui document;

• Plierea procedeului de plată pe procesul de înrolare, foarte simplificat;
• Evitarea situaţiilor de refuz a solicitărilor de despăgubire pe motiv de neplată a primei de asigurare.

CUM SE FACE PLATA POLIŢEI?  



Vă mulțumim!

Pășim prin viață împreună

Servicii financiare folosite cu încredere de  
2 milioane de români din ţară şi străinătate


