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Oamenii sunt cea mai importantă resursă 
a unei companii, iar pentru oameni, 
sănătatea este cea mai importantă.

Știm că succesul unei afaceri este un efort de echipă. 
De aceea, am creat BusinessMed, asigurarea de 
sănătate dedicată angajaților tăi. Grija pentru starea de 
bine a echipei este, de fapt, grija pentru viitorul întregii 
companii.

Cu BusinessMed, angajații tăi beneficiază de ajutor 
eficient, oricând au nevoie și de servicii medicale 
de cea mai bună calitate. Astfel, oferindu-le acest 
beneficiu suplimentar îi poți asigura de faptul că sunt 
apreciați la adevărata lor valoare. Protejează sănătatea 
angajaților și economisește timp, alegând o asigurare 
de sănătate flexibilă, la un preț accesibil.

Angajații tăi sunt implicați 100% în businessul tău. De aceea, merită tot ce e mai bun. 

Ce vă oferă BusinessMed?

Rețea extinsă de clinici medicale și spitale 
partenere

Când vine vorba de sănătate, nu poți face 
compromisuri. De aceea, am încheiat parteneriate cu 
cele mai bune clinici medicale și spitale din România: 
peste 450 de centre medicale în toată țara. În plus, prin 
partenerii noștri, rețeaua dentară JUST SMILE Dental 
Network, angajatii tăi se vor bucura de cele mai bune 
servicii stomatologice și cele mai importante reduceri.

Suport medical telefonic

În cazul în care angajatul are o problemă medicală și nu 
știe către ce specialitate să se îndrepte sau are nevoie 
doar de un sfat medical, medicii noștri din Call Center-ul 
MedUNIQA sunt gata să îl ajute. Programul de lucru este 
de luni până vineri, în intervalul 9:00 - 20:00.

Protecție la un preț accesibil

BusinessMed protejează bugetul angajaților tăi și 
în cazul apariției unei boli care necesită tratamente 
costisitoare, le oferă acces la servicii medicale de 
calitate și le acoperă cheltuielile medicale care nu sunt 
suportate de stat.

Acces rapid la seviciile medicale

Grija față de sănătate nu poate fi amânată. În cazul unei 
probleme medicale, folosind Call Center-ul MedUNIQA, 
angajatii au garanția că vor fi programați în cel mai scurt 
timp posibil într-o clinică medicală parteneră pentru 
efectuarea serviciilor medicale de care au nevoie.

Configurează asigurarea perfectă pentru compania ta.

BusinessMed

CompleteMed DeluxeMed

Ambulatoriu CompleteMed Ambulatoriu DeluxeMed

Spitalizare CompleteMed Spitalizare DeluxeMed

Personal/Complete/DeluxeDent Personal/Complete/DeluxeDent



Decontarea serviciilor medicale

Știm că timpul anagajaților tăi este foarte important. De aceea, nu vrem să și-l piardă alergând după documente 
medicale și deschizând dosare de daună. Îl ajutăm noi, atât cu programarea în clinica medicală pe care o preferă, 
cât și cu plata serviciilor medicale pe care le efectuază, direct către clinică.
 

BusinessMed presupune o investiție mică cu o mare importanță.

O asigurare de sănătate privată este mai avantajoasă decât un abonament medical.
Să luăm câteva exemple:
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BusinessMed Abonament medical



BusinessMed îți oferă posibilitatea să creezi un pachet personalizat de acoperiri pentru angajații tăi, 
prin cele 2 variante ale sale, pe care le poți combina în funcție de nevoile și bugetul tău. De asemenea, 
poți alege frecvența de plată care te avantajează (trimestrial, semestrial, integral).

*Dacă optezi pentru clinici sau spitale din afara rețelei, decontarea va fi ulterioară, pe bază de dosar de daună și se vor deconta 80% din costuri, în 
limitele de sume asigurate existente în pachet. 
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Acoperiri CompleteMed DeluxeMed

Consultații medicale în ambulatoriu Nelimitat, 100% din costuri în rețea medicală UNIQA Nelimitat, 100% din costuri în rețea medicală UNIQA

Analize de laborator

Nelimitat, 100% din costuri în rețea medicală UNIQA 
(pe baza recomandării medicului)

Nelimitat, 100% din costuri în rețea medicală UNIQA 
(pe baza recomandării medicului)

Investigații medicale

Transport cu ambulanță

Vaccin (doar manopera)

Analize matrimoniale 1 set/an 1set/an

Proceduri medicale și chirurgicale în ambulatoriu În limita a 1.000 RON, 100% din costuri în rețea medicală 
UNIQA (pe baza recomandării medicului)

În limita a 2.000 RON, 100% din costuri în rețea medicală 
UNIQA (pe baza recomandării medicului)

Pachetul pentru nutriție și sport

1 consultație de nutriție, reducere pentru diete personalizate 
și pentru viitoarele consultații 

1 sedință gratuită la sala de fitness, cu trainer personal 
și reducere la abonamente, în funcție de sala de fitness

1 consultație de nutriție, reducere pentru diete personalizate 
și pentru viitoarele consultații 

1 sedință gratuită la sala de fitness, cu trainer personal 
și reducere la abonamente, în funcție de sala de fitness

Recuperare medicală (pe baza recomandării medicului) În limita a 1.500 RON/ an de asigurare dar nu mai mult de 
20 zile/an de asigurare

Recuperare la domiciliu post-spitalizare În limita a 1.000 RON/an de asigurare/persoană

Medicamente În limita a 500 lei/an de asigurare/persoană

Consultații medicale la domiciliu Maximum 3 consultații /an de asigurare în rețea medicală 
UNIQA

Pachetul preventiv Acoperit 1/an de asigurare
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Limita de sumă asigurată În limita de sumă asigurată a 17.500 RON/an de asigurare În limita de sumă asigurată a 17.500 RON/an de asigurare

Cazare/Spitalizare

100% din costuri pentru maximum 25 zile/an de asigurare 
în limita de sumă asigurată

100% din costuri pentru maximum 25 zile/ an de asigurare 
în limita de sumă asigurată

În cazul în care spitalizarea se face în Spitale de Stat, asiguratul 
va primi o indemnizație de 400 RON/zi, pentru primele 5 
zile de spitalizare și 100 RON/zi pentru următoarele zile, 
pentru maximum 25 zile/an de asigurare, precum și costurile 
suplimentare ce nu sunt acoperite de Sistemul de Stat

În cazul în care spitalizarea se face în Spitale de Stat, asiguratul 
va primi o indemnizație de 400 RON/zi, pentru primele 5 
zile de spitalizare și 100 RON/zi pentru următoarele zile, 
pentru maximum 25 zile/an de asigurare, precum și costurile 
suplimentare ce nu sunt acoperite de Sistemul de Stat

Consultații, investigații medicale, materialele medicale și 
medicamente 100% din costuri în limita de sumă asigurată 100% din costuri în limita de sumă asigurată
Intervenție chirurgicală
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Acoperiri personalDent CompleteDent DeluxeDent

SERVICII STOMATOLOGIE GENERALĂ BENEFICII BENEFICII BENEFICII

Consultație stomatologie generală completă 
anterior începerii oricărui tratament (situația 
bucală și dentară a Asiguratului), precum și 
planul de tratament recomandat

1/an 1/an 1/an

Radiografii dentare
2/an (1 radiografie obligatoriu la început cu 
consultația inițială + 1 radiografie doar la 
recomandarea medicului)

2/an (1 radiografie obligatoriu la început cu 
consultația inițială + 1 radiografie doar la 
recomandarea medicului)

2/an (1 radiografie obligatoriu la început cu 
consultația inițială + 1 radiografie doar la 
recomandarea medicului)

PROFILAXIE DENTARĂ BENEFICII BENEFICII BENEFICII

Ședință completă de profilaxie (include: 
detartraj ultrasunete, periaj profesional, 
fluorizare imediată, instructaj periaj corect)

---------- 1 ședință/an 1 ședință/an

CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ BENEFICII BENEFICII BENEFICII

Extracție simplă (dinte monoradicular,
pluriradicular, dinți temporari, dinți
parodontici mobili); sunt exceptați dinții
incluși, molarii de minte sau dinții, pentru
extracția cărora este necesară prezența 
medicului chirurg 

2 dinți/an 3 dinți/an 4 dinți/an

ODONTO TERAPIE BENEFICII BENEFICII BENEFICII

Preparare + obturare compozit 
fotopolimerizabil 2 dinți/an 3 dinți/an 4 dinți/an

Acoperiri acordate cu discount după 
terminarea serviciilor medicale incluse 
(reduceri servicii pachete)

Acoperiri acordate cu discount pentru 
accesarea serviciilor medicale neincluse în 
pachet (reduceri servicii neincluse)



Chiar dacă trăim în pas alert, nu înseamnă că nu putem trăi sănătos.

Pe cât de mult credem în servicii medicale de calitate, pe atât de mult susținem prevenția problemelor de sănătate. 
Pentru că susținem alegerile sănătoase, angajații tăi au incluse în asigurarea BusinessMed, două beneficii gratuite:

Consultație de nutriție pentru evaluarea stării 
nutriţionale la una dintre clinicile din rețeaua 
noastră și discount la ulterioarele servicii ale 
clinicii.

Ședință cu antrenor personal la una dintre 
sălile de fitness din rețeaua noastră și eventuale 
reduceri la servicii, în funcție de sala de fitness 
aleasă.

Gândeşte

sănătosîn ritm



Gândeşte
1, 2, 3...

... atât de ușor este pentru angajații tăi să primească ajutor dacă au o problemă 
medicală sau dacă au nevoie de sfatul unui medic:

Sună la Call-Center-ul MedUNIQA +40374 400 440 și ne transmit informații despre problema medicală 
pe care o au.

Medicii noștri le vor oferi sfaturi medicale sau îi vor programa la o Clinică medicală din rețeaua de 
parteneri în funcție de preferințe și de disponibilitatea clinicii.

Accesează serviciile medicale fără griji, iar UNIQA se va ocupa de plata lor, direct către clinica medicală 
parteneră, fără a mai fi nevoie de implicarea altcuiva.

+40 0374 400 440

sanatate@uniqa.ro

/Gandeste.UNIQA

www.uniqa.ro
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