Stimati Membri SNPPC,
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) si brokerul de asigurari
Leader Team Broker au deosebita placere de a va aduce la cunostinta o oferta in trei variante
privind asigurarea de sanatate, conceputa special pentru dumneavoastra, in parteneriat cu AsiromVienna Insurance Group, cu acoperire in peste 500 de clinici din tara.
Poti incheia asigurarea de sanatate rapid și usor!
Alege unul dintre cele trei pachetele de asigurare de mai jos (V1, V2, V3)
1. Trimite pana pe 20 octombrie formularul de inscriere, continand datele cerute mai jos, pe
adresa: marius.constantinescu@leaderteam.ro
a. Nume si prenume......
b. Numar de telefon.......
c. Statut (membru sau dependent)
d. Varianta aleasa (V1, V2, V3)
e. Poza cu legitimatia SNPPC vizata la zi (sau adeverinta de membru)
2. Plata politei de asigurare se face in 2 rate. Prima rata este pana pe 25 octombrie.
Dupa efectuarea platii, membrul va primi pe email detalii privind accesarea serviciilor medicale.
Asigurarea va intra in vigoare incepand cu data de 1 noiembrie 2018.
Manager de proiect desemnat de Leader Team Broker Asigurari: Marius Constantinescu.
Telefon mobil: 0744 661 623

E-mail: marius.constantinescu@leaderteam.ro

VARIANTA 1- 25 lei/luna (300lei/an/persoana)

Acoperiri şi prime de asigurare:

Limită de acoperire

Denumire acoperire
Consultaţii medicale din orice cauză

Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.

Sunt acoperite consultațile medicale în scop de diagnostic dintre următoarele specialități:
medicină generală, medicină de familie, medicină internă, cardiologie, pediatrie - neonatologie, dermatologie, diabet - boli de
nutriție, alergologie, boli infecționase, gastroenterologie, hematologie, nefrologie, endocrinologie, oftalmologie, oncologie, ORL,
ortopedie – traumatologie, pneumologie, reumatologie, urologie, senologie, obstetrica-ginecologie, neurologie, fiziokinetoterapie,
imunologie și specialitățile chirurgicale.
Investigaţii medicale din orice cauză

Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.

Sunt acoperite orice analizele de laborator - cu excepția celor de genetică și biologie moleculară, explorări funcţionale și
investigaţii medicale recomandate de medicul generalist sau specialist, în cadrul unui consult, pentru diagnosticare (ex: EKG, EKG
efort, Holter TA, Holter EKG, Audiometrie, Endoscopie, EEG etc).
Imagistică medicală din orice cauză
Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.
Sunt acoperite orice tipuri de investigaţii imagistice recomandate de medicul generalist sau specialist, în cadrul unui consult,
pentru diagnosticare: (ex: ecografie 3D, 4D, CT, RMN etc)
Transport medical cu ambulanța

Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.

Este acoperit transportul medical al Asiguratului, atunci când starea de sănătate a acestuia nu îi permite deplasarea la unitatea
medicală, în conformitate cu prevederile legale.
In limita a 1.000 RON / an, acoperire 100% în rețea și în
Proceduri chirurgicale în ambulatoriu / Spitalizare de zi
afara ei.
Sunt acoperite serviciile medicale care presupun aplicarea de pansamente, administrarea unor injecţii, perfuzii, cauterizări, suturi,
extacţie corpi străini etc, cu condiţia ca efectuarea serviciilor medicale sa fie în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi.
Spitalizare din orice cauză, în spital de stat
Deces din orice cauză (riscul de bază)
Prima de asigurare (RON / lună / persoană):

În limita a 200 RON / zi, maxim 30 zile
Suma asigurată de 1000 RON
25.00

VARIANTA 2 - 55 lei/luna (660lei/an/persoana)
Acoperiri şi prime de asigurare:
Limită de acoperire

Denumire acoperire
Consultaţii medicale din orice cauză

Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.

Sunt acoperite consultațile medicale în scop de diagnostic dintre următoarele specialități:
medicină generală, medicină de familie, medicină internă, cardiologie, pediatrie - neonatologie, dermatologie, diabet - boli de
nutriție, alergologie, boli infecționase, gastroenterologie, hematologie, nefrologie, endocrinologie, oftalmologie, oncologie, ORL,
ortopedie – traumatologie, pneumologie, reumatologie, urologie, senologie, obstetrica-ginecologie, neurologie, fiziokinetoterapie,
imunologie și specialitățile chirurgicale.
Investigaţii medicale din orice cauză

Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.

Sunt acoperite orice analizele de laborator - cu excepția celor de genetică și biologie moleculară, explorări funcţionale și
investigaţii medicale recomandate de medicul generalist sau specialist, în cadrul unui consult, pentru diagnosticare (ex: EKG, EKG
efort, Holter TA, Holter EKG, Audiometrie, Endoscopie, EEG etc).
Imagistică medicală din orice cauză
Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.
Sunt acoperite orice tipuri de investigaţii imagistice recomandate de medicul generalist sau specialist, în cadrul unui consult,
pentru diagnosticare: (ex: ecografie 3D, 4D, CT, RMN etc)
Transport medical cu ambulanța
Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.
Este acoperit transportul medical al Asiguratului, atunci când starea de sănătate a acestuia nu îi permite deplasarea la unitatea
medicală, în conformitate cu prevederile legale.
Recuperare medicală
În limita a 1.000 RON / an, acoperire 100% în rețea
La recomandarea medicului specialist sunt acoperite de catre Asigurător costurile pentru următoarele proceduri de recuperare
medicală: Kinetoterapie, Balneofizioterapie, Hidrokinetoterapie, Masaj terapeutic, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete.
În limita a 1.500 RON / an, acoperire 100% în rețea și în
afara ei. Se alică o perioadă de așteptare de 9 luni
Se acoperă costurile cu procedurile medicale care au ca scop urmărirea evoluției sarcinii. Procedurile medicale acoperite vor fi:
consultaţii medicale, analize de laborator, investigaţii imagistice.
Proceduri chirurgicale în ambulatoriu / Spitalizare de zi
Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.
Sunt acoperite serviciile medicale care presupun aplicarea de pansamente, administrarea unor injecţii, perfuzii, cauterizări, suturi,
extacţie corpi străini etc, cu condiţia ca efectuarea serviciilor medicale sa fie în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi.
Spitalizare și intervenții chirurgicale din orice cauză, în spital
În limita a 6500 RON, acoperire 100% în rețea și în afara
privat
ei.
Sunt acoperite toate costurile efectuate în regim de spitalizare, cum ar fi: cazarea, consultaţii medicale, analize de laborator,
investigaţii imagistice şi funcţionale, întervenţii chirugicale, medicamente, consumabile şi dispozitive medicale furnizate în regim de
spitalizare
Monitorizare sarcină

Spitalizare din orice cauză, în spital de stat
Deces din orice cauză (riscul de bază)
Prima de asigurare (RON / lună / persoană):

În limita a 200 RON / zi, maxim 30 zile
Suma asigurată de 1000 RON
55.00

VARIANTA 3 - 80lei/luna (960lei/an/persoana)
Acoperiri şi prime de asigurare:
Limită de acoperire

Denumire acoperire
Consultaţii medicale din orice cauză

Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.

Sunt acoperite consultațile medicale în scop de diagnostic dintre următoarele specialități:
medicină generală, medicină de familie, medicină internă, cardiologie, pediatrie - neonatologie, dermatologie, diabet - boli de
nutriție, alergologie, boli infecționase, gastroenterologie, hematologie, nefrologie, endocrinologie, oftalmologie, oncologie, ORL,
ortopedie – traumatologie, pneumologie, reumatologie, urologie, senologie, obstetrica-ginecologie, neurologie, fiziokinetoterapie,
imunologie și specialitățile chirurgicale.
Investigaţii medicale din orice cauză

Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.

Sunt acoperite orice analizele de laborator - cu excepția celor de genetică și biologie moleculară, explorări funcţionale și
investigaţii medicale recomandate de medicul generalist sau specialist, în cadrul unui consult, pentru diagnosticare (ex: EKG, EKG
efort, Holter TA, Holter EKG, Audiometrie, Endoscopie, EEG etc).
Imagistică medicală din orice cauză
Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.
Sunt acoperite orice tipuri de investigaţii imagistice recomandate de medicul generalist sau specialist, în cadrul unui consult,
pentru diagnosticare: (ex: ecografie 3D, 4D, CT, RMN etc)
Transport medical cu ambulanța
Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.
Este acoperit transportul medical al Asiguratului, atunci când starea de sănătate a acestuia nu îi permite deplasarea la unitatea
medicală, în conformitate cu prevederile legale.
Recuperare medicală
În limita a 1.000 RON / an, acoperire 100% în rețea
La recomandarea medicului specialist sunt acoperite de catre Asigurător costurile pentru următoarele proceduri de recuperare
medicală: Kinetoterapie, Balneofizioterapie, Hidrokinetoterapie, Masaj terapeutic, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete.
În limita a 1.500 RON / an, acoperire 100% în rețea și în
afara ei. Se alică o perioadă de așteptare de 9 luni

Monitorizare sarcină

Se acoperă costurile cu procedurile medicale care au ca scop urmărirea evoluției sarcinii. Procedurile medicale acoperite vor fi:
consultaţii medicale, analize de laborator, investigaţii imagistice.
Proceduri chirurgicale în ambulatoriu / Spitalizare de zi
Nelimitat, acoperire 100% în rețea și în afara ei.
Sunt acoperite serviciile medicale care presupun aplicarea de pansamente, administrarea unor injecţii, perfuzii, cauterizări, suturi,
extacţie corpi străini etc, cu condiţia ca efectuarea serviciilor medicale sa fie în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi.
Spitalizare și intervenții chirurgicale din orice cauză, în spital
privat

În limita a 6500 RON, acoperire 100% în rețea și în afara
ei.

Sunt acoperite toate costurile efectuate în regim de spitalizare, cum ar fi: cazarea, consultaţii medicale, analize de laborator,
investigaţii imagistice şi funcţionale, întervenţii chirugicale, medicamente, consumabile şi dispozitive medicale furnizate în regim de
spitalizare
Spitalizare din orice cauză, în spital de stat

În limita a 200 RON / zi, maxim 30 zile
În limita a 1000 RON. Acoperire completă, inclusiv pentru
bolile cronice și pre-existente, acoperire 100% în rețea și
în afara ei.

Tratament dentar de urgență din orice cauză

În limita a 500 RON. Se alică o franșiză deductibilă de 50
RON/eveniment

Procurarea de medicamente din orice cauză

Lista medicamentelor acreditate se regaseste pe site-ul Agentiei Nationale a Medicamentului la adresa:
https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/nomenclatorul-medicamentelor-de-uz-uman/
Deces din orice cauză (riscul de bază)
Suma asigurată de 1000 RON
Boli (afecţiuni) grave
În limita a 10000 RON
Se acordă Indemnizația pentru diagnosticarea cu una dintre următoarele afecțiuni: Tumora benignă la creier; Coma; By-pass
coronarian; Insuficiența renală cronică; Cancer; Transplant de organe majore; Accident vascular cerebral
Prima de asigurare (RON / lună / persoană):

80.00

FORMULAR PRIVIND ASIGURAREA PRIVATĂ DE SĂNĂTATE
pentru inscrierea membrilor Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual
(denumit SNPPC) si a membrilor familiei acestora la contractul ASIROM – Asigurari de sănătate
Inainte de completarea prezentului formular si furnizarea de date cu caracter personal, vă rugăm să citiţi
cu atenţie Variantele de acoperiri si prime reprezentand Planurile de Asigurare.

Eligibilitate:
-pot beneficia de asigurarea privată de sănătate doar membri SNPPC si familia unui membru
SNPPC (soț/soție, copii cu vârsta de peste 1 an sau alti membrii de familie, 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 ASIROM Asigurari Sănătate,
negociat de SNPPC, cu urmatorii membrii de familie, conform tabelului de mai jos :
Nume, Prenume

Tip asigurat
(titular si /sau
sot/sotie/copil)

CNP

Varianta
aleasa
(1, 2 sau 3)

Semnătură
titular sau
membru de
familie

DA, doresc să beneficiez de acoperirile oferite prin planul de asigurare ASIROM, conform contractului
negociat de SNPPC si mă angajez să plătesc primele de asigurare aferente planului de asigurare, conform
tabelului completat mai sus.
Plata politei de asigurare se face in 2 rate. Prima rata este pana pe 25 octombrie. Dupa plata, membrul va
primi pe email detalii privind accesarea serviciilor medicale. Asigurarea va intra in vigoare incepand cu data
de 1 noiembrie 2018. 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 ) ordinul de plata.
Mentiuni:
• Perioada asigurata începe in luna urmatoare datei de inscriere, solicitarile se pot face pana pe
20 ale lunii,
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 Asirom si Brokerul Leader Team Broker nu isi pot indeplini
obligatiile contractuale
Va rugam sa trimiteti acest formular completat CORECT, COMPLET, scanat, la adresa de email
marius.constantinescu@leaderteam.ro
Data ………….......... Semnătura …………………………...

