
 

 

OFERTA ASIGURARE DE SANATATE  

EXCLUSIV PENTRU S.N.P.P.C. – VALABILĂ DOAR PÂNĂ LA DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2019 

Compania Leader Team Broker are deosebita plăcere de a va aduce la cunostinata oferte 

special concepute pentru dumneavoastra, privind asigurarea de sanatate creata impreuna 

cu Asiguratorul Signal Iduna. Beneficiul a fost negociat pentru a oferi protecție financiară în 

cele mai bune condiții și reprezintă un avantaj unic atât pentru membrii S.N.P.P.C. cât și 

pentru familiile lor. 

Asigurarea de sănătate dedicată membrilor Sindicatului National al Politistilor si 

Personalului Contractual acoperă atât accidente, cât și boli. Asiguratorul dispune de o 

extinsa retea  de clinici in toata tara (centre medicale, clinici,cabinete medicale, servicii de 

ambulanta si spitale) cu care a incheiat un partneriat si cu care are decontare directa 

(clientul nu plateste nimic ).  

Plata politei de asigurare se face integral, anticipat pentru 12 luni. 

Pret 1380 lei / persoana/an 

Pentru aderare: 

▪ Completati Formular privind Asigurarea Privată de Sănătate 

▪ Trimiteti pe email formularul + legitimatia SNPPC / adeverinta pana pe data 

de 20.09.2019 

▪ Primiti decontul, apoi faceti plata conform decont 

▪ De la in 01.10.2019 sunteti asigurat 

 

Pachetul dvs de sanatate are urmatoarele beneficii: 

TRATAMENTE  ÎN AMBULATORIU 

 Consultaţii  și  controale – nelimitate 

      - toate specialitățile medicale (exceptie stomatologie, psihiatrie și psihologie) 

 Analize de laborator (de sange etc)– nelimitate 

      - peste 740 de teste de laborator 



 

 Servicii de imagistică 

      - Ex: ecografii, radiografii, CT, RMN, endoscopie 

 Tratamente extinse 

      - microchirurgie 

-  recuperare medicală (20 de proceduri) 

 

CONSULTAȚII NELIMITATE 

 Medicină Generală 

 Medicină Internă 

 Alergologie 

 Balneofizioterapie 

 Cardiologie 

 Chirurgie 

 Dermatologie 

 Endocrinologie 

 Urologie 

 Gastroenterologie 

 Neurologie 

 Diabet zaharat și boli 

metabolice 

 Obstetrică-Ginecologie 

 Oftalmologie 

 Reumatologie 

 Oncologie 

 Ortopedie 

 Boli infecțioase 

 O.R.L. 

 Pneumologie 

 Pediatrie 

 

Avantaje 

▪ Peste 750 de clinici 

▪ Rambursare folosind cardul EasyPay (banii sunt virati in cont, la solicitarea 

clientului, înainte de accesarea serviciului medical de la o clinică neparteneră ) 

Produsul negociat cu SIGNAL IDUNA și administrat de Leader Team Broker beneficiază de 

trei  metode de acordare a despăgubirilor prin DECONTARE DIRECTĂ într-o rețea de peste 

750  de parteneri din toată țara, printr-un proces de RAMBURSARE ulterioară sau prin EASY 

PAY. 



 

IMPORTANT: 

▪ polita intra in vigoare la data de 01.10.2019; 

▪ polita se achita integral pentru fiecare membru, prima anuală fiind de 1380 

lei/membru/an; 

▪ membrii deja existenti in SNPPC pot intra in asigurare DOAR pană la data de 

20.09.2019 

▪ membrii noi intrati in SNPPC după această data vor completa Formularul de 

înscriere pana in data de 20 a fiecarei luni si vor beneficia de asigurare incepand cu 

data de 1 a lunii urmatoare; în aces caz, vor plati pro-rata (doar pentru lunile rămase 

până la 01.10.2020); 

▪ lista furnizorilor de servicii medicale, actualizata, este pe www.signal-iduna.ro   

 

 

 

Persoana de contact Leader Team Broker: 

MARIUS CONSTANTINESCU - Manager de proiect 

0744 661 623 

marius.constantinescu@leaderteam.ro  
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