
OFERTA LEADER TEAM BROKER  

Formular privind Asigurarea Privată de Sănătate 

pentru inscrierea membrilor Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual 

(denumit SNPPC) si a membrilor familiei acestora în planul Signal IDUNA – Asigurari de sănătate 

 
Inainte de completarea prezentului formular si furnizarea de date cu caracter personal, vă rugăm să citiţi cu atenţie sectiunea  
de acoperiri si prime reprezentand  Planurile de Asigurare 

Eligibilitate: 
-pot beneficia de asigurarea privată de sănătate doar membrul SNPPC si  familia sa 
(soț/soție/copii cu vârsta de peste 1 an - până la 65 de ani neimpliniti),  
 

Planuri de asigurare si costuri 

Subsemnatul, nume________________________________prenume__________________________________________, 

având gradul profesional de ______________________, cod numeric personal:__________________________membru 

al SNPPC, angajat la IPJ/ Unitatea:______________________________,  
confirm ca sunt de acord cu inscrierea in planul de asigurare SIGNAL IDUNA Asigurari Sănătate negociat de SNPPC, conform 

tabelului de mai jos: 
 

Nume, Prenume 

 

Tip asigurat 

(titular si /sau 
sot/sotie/copil) 
 

CNP complet 

 

Semnătură titular 

membru de 

familie 

 

    

    

    

    

 

DA, doresc să beneficiez de acoperirile oferite prin planul de asigurare SIGNAL IDUNA, contractul negociat de SNPPC 

si mă angajez să plătesc primele de asigurare aferente planului de asigurare conform tabel completat mai sus,  
Plata politei de asigurare se face integral 115 lei/ luna x 12 luni = 1380 lei / persoana / an 

 

Dupa plata membrul va primi pe email detalii privind accesarea serviciilor medicale.  

Asigurarea este valabila pentru membrii SNPPC,  va intra in vigoare incepand cu data de 01.10.2019 si va fi valabila 

pana pe 30.09.2020 

 

Contact ( e-mail, telefon ) :____________________________________________________________________________ 
 
 

Sumele de mai sus trebuie plătite către LEADER TEAM BROKER DE ASIGURARE SRL,  CUI 18773947 la 

următoarele coordonate bancare: 

 

Bancă:     ING BANK ROMANIA – SUCURSALA STEFAN CEL MARE 

Adresă:   BUCURESTI 

IBAN:     RO78 INGB 0000 9999 0342 8166  
   

Va rugam sa trimiteti pe email marius.constantinescu@leaderteam.ro  formularul completat   

 

Mentiuni: 

 

• Perioada asigurata începe pe data de 01.10.2019, solicitarile se pot face pana pe data de 20.09.2019 

 

Prin semnarea acestei declarații am luat la cunostiință și înțeleg conținutul „Informării privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal (Cod 704; 705)” si ma oblig s-o transmit tuturor persoanelor 
ale caror date cu caracter personal le furnizez in procesul de  emitere poliță in vederea informarii 

corecte a acestora. Prin semnatură persoanele care au optat pentru asigurare mai sus îşi exprimă 

acordul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi medical fără de care Asiguratorul 
Signal Iduna si Brokerul Leader Team Broker nu isi pot indeplini obligatiile contractuale 

 
 
Data …………..........      Semnătura …………………………... 

 

mailto:marius.constantinescu@leaderteam.ro

