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UNIQA Asigurări de viață  SA 
Str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, sector 1, București 
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului  J/40/23525/1992  
Cod unic de înregistrare 1589754  
Societate administrată în sistem dualist 
Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Capital social integral vărsat 54.983.971,38 RON 
 

 
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIFICE 

ASIGURAREA DE SĂNĂTATE iDent  
 
 

 

PREVEDERI GENERALE  

1. Raporturile contractuale dintre Asigurător, Contractant şi Asigurat vor fi guvernate de Condiţiile Contractuale Generale de 

asigurare, care se completează cu prezentele Condiţii Contractuale Specifice. 

2. Obiectul asigurării constă în protecţia acordată de Asigurător Asiguratului, prin serviciile stomatologice în condiţiile şi în limitele 
Contractului de asigurare.  
 
ART. 1.  DEFINIŢII 

1.1. Consultaţia stomatologie generală completă: Discuția medicului specialist/primar stomatolog/dentist cu Asiguratul, 
examinarea acestuia în scopul stabilirii diagnosticului, necesarului de Radiografii dentare şi recomandărilor de tratament. Se 
efectuează la prima accesare a asigurării, înaintea începerii oricărui tratament, cu scopul stabilirii unui diagnostic complet şi corect 
și a stabilirii planului premergător efectuării tratamentului. Este concretizată printr-un referat scris al examenului inițial stomatologic.  
1.2. Coplata: Procentul din cuantumul despagubirii care rămâne de plată Asiguratului în completarea reducerilor din tabelul de 
beneficii, până la atingerea costului integral al Serviciilor medicale stomatologice. 
1.3. Eveniment asigurat: Tratamente stomatologice efectuate în perioada de asigurare, conform tabelului de beneficii de mai jos, în 
condiţiile şi în limitele specificate în prezentele Condiţii contractuale.  
 
ART.2.  LISTA DE ACOPERIRI  

2.2.a. SERVICII MEDICALE INCLUSE ÎN ASIGURARE DECONTATE 
100% 

DeluxeDent CompleteDent  PersonalDent 

SERVICII STOMATOLOGIE GENERALA BENEFICII BENEFICII BENEFICII 

Consultaţie stomatologie generală completă anterior începerii 
oricărui tratament (status bucal şi dentar al Asiguratului), precum şi 
planul de tratament recomandat. 
 

1 pe an de asigurare 
1 pe an de 
asigurare 

1 pe an de 
asigurare  

Radiografii dentare 
2 pe an de asigurare, 

în funcţie de 
necesitate 

2 pe an de 
asigurare, în 

funcţie de 
necesitate 

2 pe an de 
asigurare, în 

funcţie de 
necesitate 

PROFILAXIE DENTARA BENEFICII BENEFICII BENEFICII 

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

1 pe an de asigurare  
1 pe an de 
asigurare  

- 

CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA BENEFICII BENEFICII BENEFICII 

Extracţie simplă (dinte monoradicular, pluriradicular, dinţi temporari, 
dinţi parodontici mobili);                           
Sunt exceptaţi dintii incluşi, molarii de minte sau dinţii, pentru 
extracţia cărora este necesară prezenţa medicului chirurg BMF 
(buco-maxilo-facial). 

pentru 4 dinti/an de 
asigurare 

pentru 3 dinti/an 
de asigurare 

pentru 2 
dinti/an de 
asigurare 

ODONTO - TERAPIE  BENEFICII BENEFICII BENEFICII 

Preparare şi obturare compozit fotopolimerizabil. 
pentru 4 dinţi/an de 
asigurare 

pentru 3 dinţi/an 
de asigurare 

pentru 2 
dinţi/an de 
asigurare 

2.2.b. SERVICII MEDICALE DECONTATE CU COPLATĂ 
Reduceri la servicii medicale (extrabeneficii) 

DeluxeDent CompleteDent  PersonalDent 

SERVICII STOMATOLOGIE GENERALĂ BENEFICII BENEFICII BENEFICII 
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Consultaţie stomatologie generală completă anterior începerii 
oricărui tratament (status bucal şi dentar al Asiguratului), precum şi 
planul de tratament recomandat. 

reducere 50% reducere 35% reducere 20% 

Radiografii dentare  reducere 10% reducere 7% reducere 5% 

Sedinţă completă de profilaxie (include: detartraj ultrasunete, periaj 
profesional, fluorizare imediata, instructaj periaj corect). 

reducere 50% reducere 35% reducere 20% 

Extracţie simplă (dinte monoradicular, pluriradicular, dinţi temporari, 
dinţi parodontici mobili);                              
Sunt exceptaţi dinţii incluşi, molarii de minte sau dinţii pentru 
extracţia cărora este necesară prezenţa medicului chirurg BMF 
(buco-maxilo-facial). 

reducere 20% reducere 15% reducere 10% 

Preparare şi obturare compozit fotopolimerizabil.   reducere 20% reducere 10% reducere 10% 

IMPLANTOLOGIE DENTARĂ BENEFICII  BENEFICII   BENEFICII  

Implant dentar  reducere 20% reducere 15% reducere 12% 

Sinus lifting, Membrana, Adiţie BIO OS  reducere 20% reducere 8% reducere 5% 

PROTETICA DENTARĂ BENEFICII  BENEFICII   BENEFICII  

Coroana ceramică fizionomică pe implant pe suport aliaj metalic reducere 18% reducere 12% reducere 10% 

Coroana integral ceramică  reducere 18% reducere 12% reducere 10% 

Incrustaţii ceramice  reducere 18% reducere 12% reducere 10% 

Faţetă dentară  reducere 18% reducere 12% reducere 10% 

ORTODONŢIE BENEFICII  BENEFICII   BENEFICII  

Aparat ortodontic/arcadă (bracket-uri metalice, ceramice) reducere 10% reducere 6% reducere 5% 

Aparat ortodontic LINGUAL  reducere 8% reducere 5% reducere 4% 

Aparat ortodontic complet invizibil din exterior (tip Incognito) reducere 8% reducere 5% reducere 4% 

ENDODONŢIE  BENEFICII BENEFICII BENEFICII 

Tratament/Retratament endodontic complet dinte 
monoradicular/pluriradicular  

reducere 10% reducere 7% reducere 6% 

ESTETICĂ DENTARĂ BENEFICII  BENEFICII   BENEFICII  

Tratament de albire profiesională în cabinet reducere de 30% reducere 20% reducere 15% 

Tratament de albire profesională la domiciliu   reducere de 30% reducere 20% reducere 15% 

CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ BENEFICII  BENEFICII   BENEFICII  

Pentru toţi dinţii pentru care este necesară prezenţa medicului 
chirurg BMF (buco-maxilo-facial). 

reducere 15% reducere 10% reducere 5% 

SEDARE BENEFICII  BENEFICII   BENEFICII  

Anestezie prin adormire - sedare şi antibioterapie i.v./arcadă- 
asistată de medic specialist A.T.I. 

reducere 10% reducere 5% - 

 

ART.3. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE SPECIFICE:  

În funcţie de situaţiile precizate mai jos, prezentele Condiţii contractuale intră în vigoare la momente diferite, după cum urmează: 

3.1. La Data de început a Contractului de asigurare. Condiţiile Contractuale Specifice intră în vigoare simultan cu intrarea în vigoare 

a Contractului de asigurare şi a Condiţiilor Contractuale Generale sau la Data de început a asigurării pentru Asigurat. 

3.2. La data repunerii în vigoare a Contractului de asigurare. În situaţia în care Contractul de asigurare a avut întârziere la plata 

Primelor de asigurare, Repunerea în vigoare se va face în conformitate cu dispoziţiile Art. 3.7. din Condiţiile Contractuale Generale. 


