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ASIGURARE GENERALĂ DE SĂNĂTATE 
 
  Document de informare privind produsul de asigurare 

 
Societatea: Metropolitan Life Asigurări Metlife Europe d.a.c. Dublin  
Sucursala București, înregistrată în România  

Produs: Asigurare Pentru Intervenții Chirurgicale  
                     

                                                                                                                                                                 
 
Acest document oferă un rezumat al principalelor caracteristici ale produsului de asigurare. Informaţiile precontractuale 
şi contractuale complete cu privire la acest produs le regăsiţi în Contractul de Asigurare care cuprinde: certificatul de 
asigurare și  termenii şi condiţiile produsului de asigurare. 
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
 
Este o asigurare de protecție ce oferă suport financiar Asiguratului în cazul în care acesta suferă o intervenție chirurgicală ca 
urmare a unui accident sau a unei îmbolnăvirii, prin plata indemnizaţiei de asigurare pentru intervenţia chirurgicală și totodată a 
sumei asigurate pentru cheltuieli medicale. Asigurarea este destinată exclusiv angajatilor CEC Bank, ce vor beneficia de serviciile 
Transfer Rapid si beneficiarilor transferurilor de bani prin intermediul serviciilor Transfer Rapid și familiilor acestora (soț/soție și 
copii). Contractul este încheiat  până la împlinirea vârstei de 65 de ani a Asiguratului.   
 

 
Beneficiile oferite de acest contract de asigurare sunt:  
 
 Indemnizații financiare pentru intervenții chirugicale 

suferite ca urmare a unui accident sau a unei 
îmbolnăviri. Indemnizația financiară este calculată ca 
procent din Suma Asigurată în funcție de gravitatea 
evenimentului asigurat. Procentele aplicate pentru 
fiecare tip de intervenție chirurgicală sunt prezentate 
în termenii și condițiile produsului de asigurare (în 
Tabelul de Plăţi pentru Intervenţii Chirurgicale).  

 Indemnizaţia de Cheltuieli medicale ca urmare a unei 
intervenții chirurgicale indemnizate. 
 

    Suma asigurată variază în funcţie de pachetul ales de         
    dumneavoastră la momentul încheierii asigurării. 
 

Beneficii Pachetul Premium 
Suma Asigurata 

Pachetul Standard 
Suma Asigurata 

Indemnizație 
pentru 

intervenția 
chirurgicală 
ca urmare a 

unui accident  

%10,000 lei %8,000 lei 

Indemnizație 
pentru 

intrvenția 
chirurgicală 
ca urmare a 

unei 
îmbolnăviri  

%5,000 lei %4,000 lei 

 Cheltuieli 
medicale ca 

urmare a unei 
intervenții 

chirurgicale 
indemnizate   

500 lei 400 lei 

 
 
 
 

  
Protecție pentru Asigurat în cazul unor evenimente precum:  
 Apariția unei afecțiuni din îmbolnăvire ce necesită 

spitalizare  în perioada de așteptare de 90 (nouăzeci) zile 
de la data intrării în vigoare a prezentului contract de 
asigurare  

 Intervenția chirurgicală în urma unei îmbolnăviri apărute 
în primele 30 de zile de la data reluării acoperirii după 
perioada de suspendare, în cazul în care acoperirea 
asigurării a fost suspendată pentru 3 luni consecutive ca 
urmare a neplății primei de asigurare.Intervenția 
chirurgicală din accident sau îmbolnăvire survenită în 
perioada în care asigurarea era suspendată ca urmare a 
neplății primei. 

 Cheltuielile medicale care nu sunt legate de intervenția 
chirurgicală indemnizată prin contract 

 

    
Principalele excluderi pentru care nu se pot plăti 
despăgubiri sunt :  

! Evenimentele care au avut loc înainte de data intrării în 
vigoare a asigurării; 

! Orice condiție medicală preexistentă intrării în asigurare 
! Vătămările corporale: 

- provocate intenţionat de către persoana asigurată; 
- cauzate direct sau indirect de consumul de droguri sau de 
alcool; 
- ocazionate de infecţii bacteriene; 
- cauzate de tratamentul medical sau chirurgical, efectuat în 
perioada de valabilitate a contractului, necesar pentru alte 
vătămări decât cele acoperite de asigurare; 

! Evenimente cauzate de război sau război civil; 
! Folosirea de către persoana asigurata a unor medicamente 

sau tratamente neprescrise de către Medici Autorizați; 
! Anomaliile congenitale sau defectele din naştere evidente 

imediat după naştere sau posibil apărute într-o etapă 
ulterioară; 

! Serviciul activ al Persoanei Asigurate în oricare din forțele 
armate ale oricărei țări.

Exista restricţii de acoperire? 

Ce se asigură? 
 

Ce nu se asigură? 
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 Asigurarea acoperă evenimentele care au avut loc oriunde în lume, 24 din 24 de ore. 
 
 

 
 
 Să răspundeţi sincer la toate întrebările adresate de Societate, menţionând toate informaţiile şi împrejurările care pot afecta 

decizia Metropolitan Life cu privire la înrolarea în asigurare; 
 Să comunicaţi în cel mai scurt timp posibil orice modificări ale datelor de contact; 
 Să achitaţi prima de plată la data scadentă; 
 Să notificaţi Societatea în scris, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile, despre orice eveniment care ar putea 

reprezenta o  despăgubire. 
 

 

  
 

Prima de asigurare se platește la Data Scadentă menționată în Certificatul de Asigurare. Plata primei se realizează lunar, in 
contul deschis la CEC BANK, IBAN RO54CECEB00044RON0235293, beneficiar INTERALIA INSURANCE BROKER. 
Angajatii CEC Bank beneficiaza de facilitatea de debit lunar direct din contul angajatului la CEC Bank (cu cerere prealabilă 
din partea angajatului), pe toată durata de valabilitate a Programului de Asigurare pentru care a optat. 

 
 
 

 
 
Acoperirea  din accident va începe de la data intrării în vigoare a contractului, menționată în certificatul de asigurare, dată ce 
coincide cu data de întâi (01) a lunii imediat următoare formulării cererii de înrolare în asigurare. Acoperirea din 
îmbolnăvire va incepe după 90 de zile de la data intrării în vigoare a contractului. Clienții beneficiază de o perioadă de 
gratuitate de 2 luni calculată o singură dată de la data intrării în vigoare a contractului. 
 
Acoperirea încetează în următoarele cazuri: 

 La data expirării perioadei pentru care a fost achitată prima de asigurare; 
 La data la care persoana asigurată împlinește vârsta de 65 (șaizecișicinci) ani, respectiv 18 (optsprezece) sau 22 

(douăzecişidoi) de ani în cazul în care studiază la cursuri de zi într-o instituție de educație acreditată în cazul 
Asiguratului Subsidiar copil; 

 La data Decesului sau a Invalidității Totale Permanente a persoanei asigurate; 
 În cazul în care Persoana Asigurată solicită încetarea asigurării contractate oricând după expirarea perioadei de 

gratuitate; acoperirea va inceta la data expirării perioadei pentru care a fost achitată prima de asigurare; 
 În cazul în care Persoana Asigurată solicită încetarea asigurării contractate în perioada de gratuitate acoperirea va 

înceta la data înregistrării de către Asigurat a solicitării de denunțare a asigurării; 
 La data împlinirii termenului de preaviz, în cazul denunțării asigurării de către Societatea de Asigurari; 
 La data împlinirii perioadei maxime de 6 (șase) luni consecutive de neplată a primei de asigurare. 
 La data expirării perioadei pentru care a fost achitată prima de asigurare, în cazul în care relația contractuală a 

Asiguratului Principal Angajat CEC cu CEC Bank încetează; 
 

 

 
 
Aveți dreptul de a renunța la contractul de asigurare în termen de 30 de zile calculate o singura dată de la data intrării în vigoare 
a asigurării, fără plata vreunei penalități și cu restituirea primei de asigurare achitate. După trecerea acestui termen de 30 de zile, 
pe perioada derulării contractului de asigurare, puteți denunța oricând unilateral asigurarea, printr-un apel telefonic la numărul 
de telefon +4021.320.90.20. Ca urmare a unei astfel de cereri asigurarea încetează odată cu cererea telefonică a Asiguratului 
Principal. Primele de asigurare plătite în avans se vor restitui în concordanță cu perioada de asigurare rămasă neacoperită.  

 

Când începe şi când încetează acoperirea? 

Cum şi când plătesc? 
 

Cum pot să reziliez contractul? 

Unde beneficiez de asigurare? 

Ce obligaţii am? 


