Asigurarea de sănătate şi viață a angajaţilor şi a
dependenţilor

DE CE ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP?
EXPERIEN
ASIROM este membră a VIENNA INSURACE GROUP, lider pe piaţa de asigurări din
Europa Centrală şi de Est, cu o vastă experienţă în asigurările de viaţă şi sănătate.

PROFESIONALISM
Cu o prezenţă de peste 25 de ani în piaţa de asigurări din România, ASIROM îşi respect
promisiunea de a oferi produse şi servicii de calitate.

CREDIBILITATE
Printre atuurile pe care ASIROM se bazează în relaţia cu clienţii şi cu partenerii săi se
numără devotamentul, flexibilitatea și calitatea. Rezultatul încrederii acordate de clienţi
este dat de prezenţa ASIROM între primele 3 companii de asigur ri din România.
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Conceptul GrupMED – Beneficii Companie
Conceptul GrupMED:
Asigurarea “GrupMED” oferă angajaţilor companiei, dar şi familiilor
acestora, acces la servicii medicale complete în sistemul privat:
diagnosticare, tratament ambulatoriu, spitalizare și recuperare.
Fidelizare:
Asigurarea privată de sănătate se numără printre cele mai dorite beneficii
extrasalariale (conform studiului Accace, remis către Agerpres, în 2015). De
aceea, angajatorii care oferă acest beneficiu, își pot fideliza mai ușor angajații.

Flexibilitate:
Pachetele de servicii medicale pot fi structurate în funcţie de politica de fidelizare a companiei,
precum și de bugetul sau domeniul de activitate al acesteia.

Productivitate:
Angajaţii îşi vor relua activitatea mult mai repede, iar proiectele companiei nu vor fi afectate.

Deductibilitate:
Prima de asigurare poate fi dedusă fiscal în limita a 400 EUR / an / asigurat. Deductibilitatea se
aplică atât din baza de impozitare a profitului, cât şi din costurile cu angajatul.
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Conceptul GrupMED - Beneficii Angajat
Accesibilitate:
Call center dedicat pentru programări. Decontare directă (către clinică) sau
rambursare către Asigurat, în funcţie de complexitatea pachetului ales. Sunt
acoperite şi tratamentele efectuate în camera de gard .

Calitate:
Ne asigurăm de calitatea serviciilor medicale prin colaborarea cu clinici şi spitale recunoscute
pentru performanţa lor: Sanador, Anima, Spitalul Medicover şi altele. Este alegerea ta la ce

medic doreşti să te tratezi, asigurarea GrupMED acoper serviciile medicale efectuate de
medici renumi i (profesor doctor, conferenţiar etc.)
Libertatea de a alege:

Asiguratul are libertatea de a alege clinica, dar şi medicul unde vrea să acceseze serviciile
medicale. Reţeaua de parteneri medicali este formată din aproximativ 200 de clinici şi spitale
din întreaga ar .

Acoperire extins :
GrupMED oferă asiguratului posibilitatea să beneficieze de tehnologia de ultimă generaţie prin
acoperirea costurilor cu interven iile chirurgicale majore efectuate în afara rii (Austria,
Germania, Franţa etc.)
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GrupMED - Criterii de eligibilitate
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GrupMED – Tratamente în regim ambulatoriu

Asigurarea GrupMED înglobează toate serviciile medicale importante
de care angajatul tău are nevoie, oferindu-ţi
libertatea de a alege structura pachetului, în func ie de bugetul
disponibil.
Ambulatoriu:
 Consultaţii medicale din orice cauză

 Investigaţii medicale din orice cauză
 Imagistică medicală din orice cauză
 Transport cu ambulanța
 Proceduri chirurgicale în ambulatoriu
/ Spitalizare de zi
 Monitorizarea sarcinii

 Consultaţii în peste 30 de specialităţi medicale
 Cele mai noi investigaţii de laborator
 Radiologie, ecografii, CT, RMN etc
 Transportul medical cu ambulanţa
 Orice tratament medical efectuat în ambulator
și cele în regim de spitalizare de zi
 Analize, consultații, investigații imagistice
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GrupMED – Tratamente în regim de spitalizare

Asigurarea GrupMED înglobează toate serviciile medicale importante
de care angajatul tău are nevoie, oferindu-ţi
libertatea de a alege structura pachetului în func ie de bugetul
disponibil.

Spitalizare şi interven ii
chirurgicale:

În limita sumei asigurate dorit şi include:
cazarea, consultaţii, intervenții chirurgicale,
investigaţii, medicamente, consumabile.
 În cazuI spitaliz rii în unit i de stat, se va
acorda indemnizaţie zilnică pentru maxim 30 de
zile.

În funcție de structura grupului, poate fi acoperită și monitorizarea bolilor cronice și
a celor pre-existente.
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GrupMED – Clauze suplimentare

ADAUG

BENEFICII SUPLIMENTARE

PREVEN IE
MONITORIZAREA BOLILOR CRONICE
NAŞTERE
MEDICAMENTE
A DOUA OPINIE MEDICAL

VACCIN RI
PROCURAREA DE ORTEZE / OCHELARI
RECUPERARE MEDICAL

CHELTUIELI MEDICALE PENTRU URGEN E STOMATOLOGICE
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GrupMED – Pachete de servicii
Acoperiri

Pachet Basic

Pachet Plus

Pachet Extra

Consultaţii medicale din orice cauză

100% Nelimitat

100% Nelimitat

100% Nelimitat

Investigaţii medicale din orice cauză

100% Nelimitat

100% Nelimitat

100% Nelimitat

Imagistică medicală din orice cauză

100% Nelimitat

100% Nelimitat

100% Nelimitat

Monitorizare sarcină

În limita a 3.000 RON

În limita a 3.000 RON

Proceduri chirurgicale în ambulatoriu / Spitalizare de zi

În limita a 1.000 RON

În limita a 3.000 RON

Cheltuieli medicale de urgență la domiciliu / transport cu ambulanța

În limita a 3.000 RON

Recuperare post-spitalizare a Asiguratului din orice cauză

În limita a 3.000 RON

Prevenție (screening)

Acoperit )*

Spitalizare şi intervenţii chirugicale din orice cauză, în spital privat

În limita a 15.000 RON

Spitalizare din orice cauză, în spital de stat

350 RON/zi maxim 30
de zile

Prima lunară /persoană )**:

De la 29 RON

De la 49 RON

De la 79 RON

*) Lista serviciilor medicale acoperite este menţionată în condiţiile de asigurare specifice.
)** Oferta se bazează pe un grup de minim 30 de persoane, care prestează activităţi cu risc scăzut (ex. muncă de birou), vărstă medie 32 de ani.
Oferta este informativă şi poate fi modificată în funcţie de limitele acoperite sau de structura şi activitatea grupului.
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GrupMED – Re eaua medical

Reţeaua medicală cuprinde aproximativ 200 clinici şi spitale din
România recunoscute pentru calitatea serviciilor medicale.

Clinici partenere care oferă servicii complete: 83

Ambulanţă: 5

Laboratoare acreditate: 141

Pediatrie: 80

Centre de imagistică şi radiologie: 85

Spitale şi maternităţi: 16

Reţeaua de parteneri medicali este într-un proces continuu de dezvoltare pentru a oferi servicii multiple în centre
medicale de renume.

Asigurătorul își rezervă dreptul de a opera modificări asupra listei, cu scopul de a respecta prevederile legale și interesul asiguraților.
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GrupMED - Accesarea serviciilor

Modalităţi simple şi rapide pentru accesarea serviciilor medicale

ÎN RE EAUA DE PARTENERI MEDICALI:
CU DECONTARE DIRECT

ÎN AFARA RE ELEI:
RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

 Asiguratul apelează 021.9950

 Asiguratul achită tratamentul

 Sau transmite solicitarea pe e-mail office@callaid.ro

 Trimite declaraţia, factura, raportul medical, către
ASIROM

 Preluarea imediată a apelului

Asiguratul poate alege orice clinică din România

 Poţi beneficia de programare în cel mai scurt timp

 Decontare 100%

 Fără stres, ASIROM achit costurile!

 ASIROM rambursează costurile în contul
asiguratului
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GrupMED – Solicit oferta personalizat

Pentru a ob ine o ofert ai nevoie de:

Pachetul de servicii pe care îl doreşti. Alege acoperirile care se potrivesc cel
mai bine angajaţilor tăi.
Lista angaja ilor ce conţine: nume, prenume, CNP şi pachetul de servicii
medicale ales.
Dacă este cazul, lista depende ilor ce conţine: nume, prenume, CNP, pachetul
de servicii medicale ales şi numele asiguratului de care apar ine.
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GrupMED - Avantaje

Decontarea directă a serviciilor – în reţeaua GrupMED
Indemnizaţie de asigurare – în afara reţelei
Flexibilitate totală în alegerea limitelor și beneficiilor
Deductibilitatea primei în limita a 400 EUR/an/asigurat
Acoperire în afara ţării pentru intervenţii chirugicale majore
Call center dedicat pentru programările în reţeaua de Parteneri medicali
Peste 200 de clinici în reţea, printre care şi Anima, Sanador şi Spitalul
Medicover din Bucureşti
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GrupMED – Clien ii care au ales ASIROM
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