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Cod: BB (2)

Per. de arhivare: 10 ani

Limite acoperiri/an
PRESTAȚII MEDICALE ASIGURATE
1. Call - Center medical EuroMed: Linie telefonică
medicală dedicată asiguraţilor, 24 de ore/24, 7 zile/7.
Medicul din Call-Center va oferi consiliere medicală
primară şi va efectua programările necesare la clinicile
medicale agreate în funcţie de simptomele şi
afecţiunile menționate de către asigurat.
2. Consultații de medicină generală sau
specialitate, pentru îmbolnăviri acute și/sau
second opinion la Medic Conferențiar Profesor
Universitar sau medic primar, la una dintre
următoarele specialități:
 alergologie


balneofizioterapie și recuperare medicală




boli infecțioase
cardiologie



chirurgie generală




dermatovenerologie
diabetologie



endocrinologie




gastroenterologie
geriatrie si gerontologie




hematologie
hepatologie



imunologie clinică




medicină generală
medicină internă




medicină de urgență
nefrologie



neurologie




neurochirurgie pediatrica
obstetrică - ginecologie



oftalmologie




oncologie
otorinolaringologie




ortopedie și traumatologie
ortopedie pediatrica



pediatrie




neurochirurgie pediatrica
pneumoftiziologie




proctologie
reumatologie

 urologie
3. EKG - de repaus, numai la recomandarea
medicului, pentru îmbolnăviri acute
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4. Analize de laborator, numai la recomandarea
medicului, pentru îmbolnăviri acute, incluzând
următoarele analize:
Hematologie:
 Hemoleucogramă completă:
 Hemoglobină (HGB)
 Hematocrit (HCT)
 Numărul de eritrocite
 Numărul de leucocite
 Numărul
de
granulocite
(neutrofile,
euzinofile, bazofile)
 Numărul de limfocite, numărul de monocyte
 Numărul de trombocite
 Volum mediu trombocitar, trombocrit
 Concentrația medie de hemoglobină
corpusculară (MCHC)
 Hemoglobina corpusculară medie (MCH)
 Volum corpuscular mediu (MCV)
 Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH)
 ASLO (Antistreptolizina O)
 Proteina C Reactivă (PCR)
Biochimie:
 Albumină serică
 Glucoză serică
 Uree
 Creatinină
 Acid uric
 Bilirubină Totală/Directă/Indirectă
 Enzime hepatice (ALAT/ASAT/GGT)
 Fier seric
 Potasiu seric
 Sodiu seric
 Magneziu seric
 Clor seric
 Fosfor seric
 Calciu seric/total
 Proteine totale serice
 Electroforeza proteinelor serice
 Amilaza serică
 Fosfataza alcalină (ALP)
 Enzime cardiace (CK,CK-MB)
 Capacitatea totală de legare a fierului (CTLF)
5. Analize de laborator urină, numai la
recomandarea medicului, pentru îmbolnăviri
acute
 Sumar de urină (biochimie și sediment)
 Urocultură
6. Investigații medicale, numai la recomandarea
medicului, pentru îmbolnăviri acute
Pneumologie
 Spirometrie
Radiologie
 Radiografie extremități: genunchi, cot, gleznă,
etc. (față/profil)
 Radiografie craniu (față/profil)
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 Radiografie sinusuri anterioare ale feței
 Radiografie coloană cervicală (față/profil)
 Radiografie coloană lombară (față/profil)
 Radiografie coloană toracală (față/profil)
 Radiografie sacru/cocis (față/profil)
Ecografie


Prostată




Cardiacă
Părți moi (mușchi, ganglioni, articulații,
tendoane, etc.)
























































































ORL





Timpanometrie cu ton standard
Audiometrie conducere aeriană - tehnica
standard
Audiometrie în conducere aeriană şi osoasă
- tehnica standard
Audiometrie vocală

Gastroenterologie
Tușeu rectal
Măsurarea
refluxului
gastroesofagian
implicând monitorizarea pH-ului pe 24 ore
 Electromiografia mușchilor planșeului pelvin
şi a sfincterului anal
Urologie





Ecografie aparat urinar



Recoltare secreție uretrală

Oftalmologie


Exoftalmometrie



Măsurarea tensiuni oculare



Explorarea câmpului vizual



Examen fund de ochi

Ginecologie


Recoltare secreție col uterin

Recoltare secreție vaginală
Examen microscopic pe frotiu (preparat
proaspăt și/sau colorat)
Reumatologie





Osteodensitometrie (DEXA) – 1 segment

7. Pachet preventiv (accesat integral), numai în
rețeaua clinicilor Euroins dedicată pachetului
NEACOPERIT
NEACOPERIT
1/an
preventiv
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 PSA).
Pachet preventiv copii:
 Consult medic generalist sau pediatru;
 Analize de laborator: ASLO, CRP, creatinină, glicemie, hemoleucogramă, TGO, TGP, Uree serică, VSH;
 Examen sumar urină;
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Exudat nazal și faringian;
Examen coproparazitologic;
Acoperiri suplimentare (se vor atașa la pachetele de bază)

1. Spitalizare și/sau intervenții chirurgicale pentru accidente sau îmbolnăviri acute, în unități private sau de
stat: în limita a 5.000 lei/an de asigurare*
*perioada de așteptare - 90 de zile de la data intrării pentru prima oară în asigurare pentru riscurile ce decurg din
îmbolnăviri acute (accidentele sunt acoperite)
Asistență medicală și suport 24h/24
Spitalizare (numai cu recomandare medicală):
 în cazul spitalizării în spitale private – sunt acoperite max. 10 zile/an (cazare și dietă).
 în cazul spitalizării în spitale de stat – se acordă o indemnizație de 150 lei/zi de spitalizare pentru max. 10
zile/an.
Intervenții chirurgicale (numai cu recomandare medicală):
 în cazul intervențiilor chirurgicale efectuate în spitale private – sunt acoperite orice intervenții chirurgicale
recomandate de medicul de specialitate, inclusiv serviciile medicale și materialele sanitare adiacente
acestora.
 în cazul intervențiilor chirurgicale efectuate în spitale de stat – sunt acoperite orice intervenții chirurgicale
recomandate de medicul de specialitate (numai dacă se emite factură), inclusiv serviciile medicale și
materialele sanitare adiacente acestora.
2. Asistență medicală de urgență, în regim ambulatoriu (fără internare): în limita a 2.000 lei/an de asigurare
2/an
Ambulanță 24h/24
max. 2 accesări/an
Proceduri medicale în ambulatoriu
Generale:
 Toaletă chirurgicală primară: antiseptizarea plăgii (curățarea plăgii), antestezie loco-regională, explorarea
plăgii și excizia țesutelor devitalizate, sutura plăgilor, etc.;

Pansamente, fașe sterile, substanțe antibacteriene, etc.;

Montare perfuzie sau cateter + substanță injectabilă;
ORL:

Extracție corpi străini (urechi, nas, gât, ochi);

Cauterizare pată vasculară;

Spălături uriculare;
Ortopedie:
 Reducere fracturi închise;
 Aplicare atelă gipsată;
 Imobilizare de fractură de os maxilar;
 Imobilizare de fractură de mandibulă;
 Reducerea închisă a fracturii de piramidă nazală;
 Imobilizare orice alte fracturi închise;
Legenda:
 serviciu medical acoperit
 serviciu medical neacoperit
Mențiuni speciale:
Serviciile medicale pot fi accesate în toată reţeaua de parteneri medicali EUROINS, excepţie punctul nr. 7
(Pachet preventiv) care se va accesa numai în rețeaua EUROINS dedicată pachetului preventiv. EUROINS îşi
rezervă dreptul de a modifica lista de parteneri dacă, aceştia nu îndeplinesc obligaţiile asumate prin
contractul de colaborare.
CONTRACTANT

ASIGURAT

EUROINS

(semnătură, ștampilă)

(semnătură)

(semnătură, ștampilă)
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