
 

 

 
 

Informaţiile precontractuale şi contractuale complete referitoare la produsul de asigurare sunt oferite în cadrul Informării 
precontractuale şi a Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui document și pe care îți 
recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Prin produsul de asigurare voluntară de sănătate - Sănătate & Valoare-Premium WorldWide, UNIQA acoperă costul 
tratamentului asiguratului, necesar în caz de boală, accident, sarcină sau naștere, oriunde în lume, în condițiile și în limitele 
specificate în Condițiile de asigurare. 

 
 

Ce se asigură? 

 
 Pachetul WorldWide: Spitalizare necesară din 

punct de vedere medical, în caz de boală, accident  
și naștere + transport medical, tratament 
ambulatoriu, tratament stomatologic, naștere la 
domiciliu, recuperare, cură balneară, costuri de 
salvare, repatriere; 

 
 

Suma asigurată – suma totală este de 250.000  EUR/ 
persoană asigurată/an de asigurare. 

  

Ce nu se asigură? 

 Afecțiunile medicale preexistente la intrarea în 
asigurare, precum și puseele acute sau complicațiile 
acestora. Excepție fac situațiile în care afecțiunile 
medicale au fost declarate de asigurat și au fost 
acceptate de Asigurător; 

 Servicii de contracepție în planning familial; 
 Intervenții in scopul donării de organe; 
 Orice cură de odihnă sau de recuperare în sanatorii, 

centre de sănătate sau odihnă, geriatrie, case de 
convalescență sau în alte instituții similare; 

 
Lista completă se regasește în Condițiile de asigurare. 

   

  

Există restricții de acoperire? 

Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse 
consecințe ale evenimentelor precum: 

 
! Război, invazie, acțiune a unui inamic extern, ostilități, 

rebeliune, revoluție, razboi civil etc. 
! Acte de terorism, sabotaj; 
! Reacție/ radiație nucleară, contaminare, poluare 

radioactivă, orice fel de contaminare/poluare; 
! Fapte comise de asigurat sub influența alcoolului, 

substanțelor toxice, narcoticelor etc; 
 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le 
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 
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Unde beneficiez de asigurare? 

 
Asigurarea acoperă evenimentele asigurate produse în țările menționate în Condițiile specifice de asigurare 

(țările din Europa + întreaga lume). 

Ce obligații am? 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc care vor sta la baza preluării în asigurare; să 
comunici în scris modificările cu privire la riscurile asigurate; să achiți prima de asigurare sau ratele în cuatumul și 
scadențele agreate etc. 
În caz de daună să înștiințezi autoritățile și organele abilitate prin lege – conform evenimentului produs, să avizezi 
Asigurătorul la numărul de Contact Center 0374.400.400 în maxim 5 zile calendaristice cu privire la apariția 
evenimentului și să transmiți toate documentele de despăgubire solicitate. 

Când și cum plătesc? 

Prima de asigurare se va achita în aceeași monedă în care a fost stabilită suma asiguratăsau în Lei (RON), la cursul de 
referință  B.N.R. valabil la data plătii, conform frecvenței agreate 
(anual, semestrial, trimestrial sau lunar) prin Contractul de asigurare și a modalităților de plată comunicate. 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Perioada de asigurare este de un an si începe la ora 00:00 a zilei precizate în Poliță, dar nu mai devreme de ora 24:00 
a zilei în care s-a platit prima de asigurare sau, după caz, cea dintâi rată a acesteia. 
Perioada de asigurare se termină la ora 24:00 a zilei de expirare a perioadei de asigurare indicată în Poliță, daca nu s- 
a solicitat reînnoirea contractului. 

  Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul poate înceta prin renunțare, fără preaviz, în termen de 20 de zile calendaristice de la data de început a Poliţei    
de asigurare și după expirarea acestui termen, prin denunțare unilaterală, prin transmiterea unei notificări către Asigurător 
și  cu respectarea unui termen de preaviz de                20 de zile calculat de la data primirii notificării de către acesta. Notificarea se 
poate transmite prin poșta sau                                 curier la adresa sediului social al Asiguratorului, situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, 
etaje 2-4, sector 1, București, sau scanată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail:  info@uniqa.ro. 


