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PRESTAȚII MEDICALE ASIGURATE 
Limite acoperiri/an/asigurat* 

*în limita sumei asigurate menționată în 
polița de asigurare 

I. PLANUL AMBULATORIU 

1. Call - Center medical EuroMed: Linie telefonică medicală dedicată 
asiguraților, 24 de ore/24, 7 zile/7. Medicul din Call-Center va oferi  
consiliere medicală primară și va efectua programările necesare la 
clinicile medicale agreate în funcție de simptomele și afecțiunile 
menționate de către asigurat. 

NELIMITAT 

2. Consultații de medicină generală și specialitate, inclusiv 
consultații de tip a doua opinie medicală sau consultații de control, 
la una dintre următoarele specialități: 

NELIMITAT 

 Alergologie   

 Balneofizioterapie și recuperare medicală   

 Boli infecțioase   

 Cardiologie   

 Chirurgie generală și orice altă specialitate chirurgicală   

 Dermatovenerologie   

 Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice   

 Endocrinologie   

 Gastroenterologie   

 Geriatrie și gerontologie   

 Hematologie   

 Hepatologie   

 Imunologie clinică   

 Medicină generală   

 Medicină internă   

 Medicină de urgență   

 Nefrologie   

 Neonatologie   

 Neurochirurgie   

 Neurologie   

 Obstetrică - ginecologie   

 Oftalmologie   

 Oncologie   

 Otorinolaringologie   

 Ortopedie și traumatologie   

 Pediatrie   

 Pneumoftiziologie   

 Proctologie   

 Reumatologie   

 Urologie   
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3. Analize medicale de laborator, efectuate în scopul diagnosticării, 
cu recomandare medicală. 

NELIMITAT 

 Biochimie   

 Hematologie   

 Coagulare   

 Microbiologie   

 Bacteriologie   

 Citologie   

 Alergologie și imunologie   

 Histopatologie   

 Serologie   

 Markeri endocrini, tumorali, virali, cardiaci, anemie, osoși, boli 
autoimune.   

4. Investigații medicale, efectuate în scopul diagnosticării, cu 
recomandare medicală. 

NELIMITAT 

 Ecografie   

 Endoscopie   

 Radiologie   

 Osteodensitometrie DEXA   

 Mamografie   

 Computer tomograf (CT)    

 Rezonanță magnetică (RMN)   

 Scintigrafie   

 Orice altă investigație medicală   

5. Intervenții chirurgicale efectuate în regim ambulator, cu 
recomandare medicală. 

NELIMITAT 

 Orice intervenție chirurgicală: medicină generală, chirurgie, dermatologie, gastroenterologie, oftalmologie, 
ORL, ortopedie și traumatologie, urologie, etc. 

6. Proceduri medicale/tratamente administrate în regim ambulator, 
pentru urgențe medicale. 

NELIMITAT 

 Orice procedură sau tratament administrat în regim ambulator, pentru urgențe medicale: chirurgie generală 
și plastică, ORL, ortopedie, etc. 

7. Pachet preventiv (accesat integral), numai în rețeaua clinicilor 
Euroins dedicată pachetului preventiv 

1/an de asigurare 

 Pachet preventiv adulți: 

 Consult medic generalist; 

 Analize de laborator: creatinină, glicemie, hemoleucogramă, TGO, TGP, Uree serică, VSH; 

 Examen sumar urină; 

 EKG de repaus; 

 Pentru femei: test Babeș-Papanicolau; 

 Pentru bărbați: PSA (antigen specific prostatic). 
 Pachet preventiv copii: 

 Consult medic generalist sau pediatru; 

 Analize de laborator: ASLO, CRP, creatinină, glicemie, hemoleucogramă, TGO, TGP, Uree serică, VSH; 

 Examen sumar urină; 

 Exudat nazal și faringian; 

 Exament coproparazitologic. 
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II. PLANUL SPITALIZARE 

1. Call - Center medical EuroMed: Linie telefonică medicală dedicată 
asiguraților, 24 de ore/24, 7 zile/7. Medicul din Call-Center va oferi  
consiliere medicală primară și va efectua programările necesare la 
clinicile medicale agreate în funcție de simptomele și afecțiunile 
menționate de către asigurat. 

NELIMITAT 

2. Servicii de spitalizare, cu recomandare medicală. 
maxim 30 de zile de spitalizare/an de 

asigurare 

În regim privat: 

 Cazarea și dieta recomandată de medic; 

 Cazarea unui însoțitor, în cazul în care asiguratul este minor și se impune prezența unui însoțitor 

(părinte/tutore), în conformitate cu mențiunile din condițiile specifice de asigurare; 

 Consultații, analize de laborator, investigații medicale; 

 Intervenții chirurgicale; 

 Medicamente și consumabile, necesare pe durata spitalizării. 

În regim de stat: 

 În cazul spitalizării gratuite (plătita prin sistemul asigurărilor sociale de stat), Asiguratul va primi 

indemnizație/zi de spitalizare, după cum urmează: 

- 400 LEI/zi, pentru primele 10 zile de spitalizare; 

- 200 LEI/zi pentru următoarele zile (11-30). 

 Costul serviciilor medicale neacoperite de către asigurările sociale de sănătate, în limita sumei asigurate 

menționate în polița de asigurare. 

III. CLAUZA SPECIALĂ AMBULANȚĂ 

Servicii de ambulanță – la domiciliu sau orice altă locație. 
3 accesări/an de asigurare, 

în limita a 2.000 lei/an de asigurare 

 Asistență medicală de urgență; 

 Transport medical de urgență asistat. 

Legendă: 
 serviciu medical acoperit 
 
Mențiuni speciale: 
 Asigurații pot opta pentru servicii medicale acordate de către rețeaua de furnizori de servicii medicale EUROINS 

sau pentru servicii medicale oferite de alți furnizori medicali de pe teritoriul României, cu excepția Pachetului 
preventiv, care se va accesa numai în rețeaua EUROINS dedicată pachetului preventiv. 

 Serviciile medicale acordate de către rețeaua de furnizori EUROINS, sunt decontate în proporție de 100%, direct 
către instituția medicală care a tratat Asiguratul. 

 Pentru serviciile medicale acordate de către alți furnizori medicali de pe teritoriul României, EUROINS va 
rambursa 80% din costul serviciilor medicale efectuate, acoperite conform planului de asigurare ales. 

 EUROINS își rezervă dreptul de a modifica lista de parteneri dacă, aceștia nu îndeplinesc obligațiile asumate prin 
contractul de colaborare. 

 
Perioade de așteptare: 
a. 30 de zile de la data intrării pentru prima oară în asigurare, inaplicabilă pentru evenimente asigurate decurgând 

din accidente acoperite prin asigurare; 
b. 6 luni de la data intrării pentru prima oară în asigurare pentru evenimente ce au legătură cu o boală malignă; 
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BENEFICII SUPLIMENTARE (EXTRA-ASIGURARE) 
 
 
Beneficiile suplimentare sunt acordate începând cu anul III de asigurare, cu reînnoire continuă conform art. 

6.3 din condițiile generale de asigurare, numai în situația în care rata daunei simplă este mai mică de 15% pe 

fiecare an contractual. 

Serviciile medicale vor fi accesate numai în rețeaua partenerilor medicali EUROINS și în limita sumei 

asigurate menționată în polița de asigurare. 

 

I. Monitorizarea sarcinii și naștere, cu recomandare medicală – o sarcină/an de asigurare 

a. Sunt acoperite serviciile medicale necesare monitorizării sarcinii; 

b. Nașterea în regim privat. 

 
II. Recuperare medicală, cu recomandare de la medicul de specialitate, în rețeaua partenerilor medicali 

EUROINS – 1 pachet/an de asigurare 
 
În funcție de necesitatea și recomandările medicale, se va opta pentru unul dintre pachetele de mai jos. 
 

Nr. 
crt. 

 Pachete 

1. 
 10 ședințe fizioterapie (2 proceduri) + 
 10 ședințe masaj terapeutic (30 min.) 

2. 
 10 ședințe kinetoterapie (30 min.) + 
 10 ședințe masaj terapeutic (30 min.) 

3. 
 10 ședințe fizioterapie (max. 2 proceduri) + 
 10 ședințe kinetoterapie  (30 min.) 

4. 
 10 ședințe kinetoterapie (30 min.) + 
 10 ședințe masaj terapeutic (30 min.) + 
 10 ședințe fizioterapie (1 procedură) 

5. 
 10 ședințe hidrokinetoterapie (30 min.) + 
 10 ședințe kinetoterapie (30 min.) 

6. 
 10 ședințe hidrokinetoterapie (30 min.) + 
 10 ședințe fizioterapie (max. 2 proceduri) 

  
Proceduri acoperite în cadrul pachetelor: 

a. Kinetoterapie 

 Kinetoterapie individuală; 

 Reeducare posturală globală (realiniamentul coloanei vertebrale). 

b. Hidrokinetoterapie 

 Hidrokinetoterapie copii (2 ani - 18 ani); 

 Hidrokinetoterapie adulți. 

c. Fizioterapie 

 Laser terapie – 4 puncte pe o zonă; 

 Magnetoterapie; 

 Ultrasunet; 

 Unde scurte; 

 Microunde; 

 Aplicații cu parafina (doar o zonă); 

 Băi galvanice; 

 Ionizare; 

 Galvanizare; 

 Stimulări electrice cu impulsuri exponențiale; 

 Stimulări electrice cu impulsuri rectangulare; 

 Curenți diadinamici; 
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 Curenți interferențiali; 

 Curenți TENS; 

 Curenți Trabert; 

 Unde șoc; 

 Laser de înaltă intensitate (Laser 6000); 

 Infiltrație intraarticulară (cu Diprofos, Dexametazona sau cu substanța pacientului). 
 

III. Stomatologie, cu recomandare medicală 

a. Implant dentar tip Alpha Bio (incisivii centrali, laterali, superiori sau inferiori) – 1 implant/an; 

b. Chirurgie Oro-maxilo-facială - tratament dentar restaurativ, în caz de accident. 

 
IV. Pachet preventiv copii – extins 

a. Copii 2-6 ani 

Feritină (evaluarea corectă a depozitelor de fier); 
Vitamina D; 
Ecografie abdominală. 

b. Copii 6-12 ani 

Rata filtrării glomerulare (evaluarea funcției rinichiului) – EGFR; 
Profil lipidic; 
Ecografie abdominală. 

c. Copii 12-18 ani 

TSH; 
Estradiol (fete); 
Testosteron (băieți); 
Ecografie abdominală. 

 

 

CONTRACTANT 

(semnătură, ștampilă) 

ASIGURAT 

(semnătură) 

EUROINS 

(semnătură, ștampilă) 

 

  


