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Ştiai că 
o asigurarea individuală de sănătate îţi poate acoperi 
cheltuielile necesare pentru tratamente, dar şi pentru 
prevenirea diverselor afecţiuni? Mai mult, unele asigurări 
de sănătate îţi pot oferi acces şi la servicii medicale din 
străinătate.

Asigurarea de sănătate individuală

Asigurarea de sănătate individuală 
este poliţa pe care o închei individual, pentru tine, 
direct la compania de asigurare sau prin intermediul 
unui broker de asigurare

De ce să îţi cumperi o asigurare facultativă de sănătate?

Pentru că, în cazul unei probleme de sănătate, este posibil să nu ai banii necesari pentru a 
beneficia de cel mai bun tratament.

O problemă de sănătate poate afecta serios bugetul de familie. Investigaţiile, dar şi intervenţiile 
medicale au, adesea, costuri mari, pe care poate nu ți le permiți. O asigurare de sănătate poate 
prelua aceste costuri, eliminând presiunea asupra bugetului personal.

Cum funcţionează o asigurare de sănătate?

Tu sau angajatorul tău (dacă ai o asigurare de sănătate încheiată de compania la care ești angajat) plătești/plătește, lunar, 
trimestrial sau anual, o sumă de bani către compania de asigurare. În schimb, aceasta va acoperi costurile generate de 
serviciile medicale necesare restabilirii stării de sănătate de dinaintea apariţiei riscului asigurat (îmbolnăvire sau accident), 
conform celor menţionate în contractul de asigurare (exemple de servicii medicale: prevenţie, diagnosticare, tratament, 
spitalizare, intervenţii chirurgicale), în limita sumei asigurate stabilite în contract.

Majoritatea poliţelor oferă decontare directă între asigurător și furnizorii de servicii medicale cu acoperire națională (clinici, 
spitale, cabinete), adică serviciile medicale pe care le accesezi prin asigurarea de sănătate sunt plătite direct de asigurătorul 
tău. Desigur, costurile cu serviciile medicale îţi pot fi plătite şi ţie, ca asigurat, şi în sistem ramburs, în funcție de contract.

Ce avantaje îţi oferă o asigurare de sănătate?

 Protecţie financiară: bugetul familiei este protejat în cazul apariţiei unui accident sau a unei boli
 Varietatea serviciilor medicale acoperite: O asigurare de sănătate acoperă o gamă vastă de servicii medicale, tratamente,  

medicamente, dispozitive medicale, dar şi spitalizare şi intervenţii chirurgicale
 Libertate: Oferă libertatea de a alege furnizorii de servicii medicale, în unele cazuri inclusiv din străinătate
 Decontare directă: Cele mai multe dintre asigurările de sănătate din România permit acces în rețele de clinici private în 

regim de decontare directă (adică asigurătorul va achita costurile cu serviciile medicale de care ai beneficiat direct către clinică, 
fără ca tu să plătești ceva)

 Protecţia drepturilor: Ca orice produs de asigurare, cea de sănătate beneficiază de supraveghere suplimentară specială, de 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară, ceea ce înseamnă că interesele consumatorilor sunt mai bine protejate



Atenţie!  
Polița de sănătate nu acoperă condiţiile preexistente încheierii contractului de asigurare. 
Există, însă, asigurări de sănătate care acoperă puseele acute ale unor afecţiuni 
preexistente.

Cum alegi o asigurare 
de sănătate?

Orientează-te spre o asigurare pe 
care să o poți personaliza în funcție 
de nevoile tale și ale familiei, 
atât în ceea ce privește serviciile 
medicale incluse, cât și costul.

La ce trebuie să fii atent înainte de a 
încheia o poliță de asigurare?

Citește cu atenție textul contractului de asigurare pe care 
urmează să îl închei. Fii atent la: suma asigurată, riscuri 
acoperite, excluderi (riscuri neacoperite), franșiză (suma pe 
care ar trebui să o plăteşti tu, din buzunarul tău, în cazul 
anumitor riscuri).

Dacă nu înțelegi anumite clauze, cere lămuriri!

Cum cumperi o asigurare de sănătate?

1. Cere oferte de la mai multe companii de asigurare, fie contactând direct companiile, fie vorbind cu brokerul tău

2. Nu te grăbi să achiziționezi cea mai ieftină poliță de pe piață. Important nu este doar cât plătești, ci produsul pe care îl cumperi

3. Studiază piața, orientează-te către o companie care îți inspiră încredere

4. Cere informații detaliate despre asigurarea de sănătate oferită

Ce acoperă o asigurare de sănătate?

Polițele diferă de la o companie de asigurări la alta, dar, în linii generale, o asigurare de sănătate acoperă costurile generate de 
următoarele tipuri de servicii medicale:

Servicii medicale de prevenţie
Spitalizare şi tratament
Intervenţii chirurgicale

Servicii medicale în ambulatoriu, inclusiv servicii de mică chirurgie
Consultaţii şi investigaţii realizate de medici specialişti

Sarcină şi naştere
Servicii private de ambulanţă

Servicii stomatologice



Asigurarea de sănătate ca beneficiu 
pentru angajaţi

Cum funcționează asigurarea de sănătate 
de grup?

Angajatorul tău contractează o asigurare pentru tine și colegii tăi. 
Acest lucru înseamnă că va achita primele de asigurare pentru 
voi, angajații companiei, iar asigurătorul va acoperi costurile cu 
serviciile medicale pe care tu și colegii tăi le veți accesa.

Cum îţi poţi convinge angajatorul să 
încheie asigurări pentru angajaţi?

 Vorbeşte cu departamentul de HR. Dacă lucrezi pentru 
o companie mai mică, deschide subiectul cu şeful tău sau cu 
superiorii tăi direcţi

 Prezintă avantajele fiscale oferite de asigurările de sănătate 
pentru companie. Menționează deductibilitatea fiscală de 400 
euro/an/persoană de care poate beneficia compania

 Vorbeşte cu ceilalţi colegi. Cere-le părerea privind ideea 
unui astfel de beneficiu. Dacă mai mulţi dintre voi aduc acest 
subiect în discuţie, sunt şanse mai mari ca firma să analizeze 
ideea voastră.

 Dacă nuexistă nimeni care să se ocupe de acest lucru şi 
ai posibilitatea, strânge chiar tu câteva oferte de asigurări de 
sănătate de grup, pe care să le prezinţi mai departe 

 Dacă firma pentru care lucrezi oferă deja un abonament 
medical, nu fi descurajat. Având în vedere că asigurările de 
sănătate sunt produse diferite de abonamentele medicale, 
cele două pot funcţiona complementar. Compania poate 
încheia şi o asigurare de sănătate pentru angajaţi, păstrând şi 
abonamentul existent  

Ce avantaje oferă asigurarea de sănătate 
ca beneficiu pentru angajaţi?

Asigurările de sănătate încheiate de companii ca beneficii pentru 
angajaţi oferă avantaje atât angajaţilor, cât şi angajatorului.

Pentru tine, ca angajat, avantajele unei astfel de polițe sunt:

 Îţi permite să preiei în asigurare și membrii familiei (soţ/ 
soţie, copii)

 Beneficiezi de protecţie financiară în cazul problemelor de 
sănătate

 Faţă de asigurările de sănătate individuale, polițele de grup 
acoperă și condițiile de sănătate preexistente

Pentru angajator, avantajele sunt:

 Deductibilităţi fiscale pentru primele de asigurare de 400 
euro/an/persoană

 Un avantaj competitiv pe piaţa muncii, care determină un 
grad mai mare de retenţie a angajaţilor buni şi atragerea de noi 
talente. Asigurarea de sănătate este unul dintre cele mai dorite 
beneficii extrasalariale de către angajaţi



PARTENERI

o campanie cu sprijinul

Centru de Consultanță și Training în Asigurări și Pensii



Cum să îţi creezi 
obiceiuri bune 

Ştiai că 
ai nevoie de minim 66 de zile ca să îţi formezi un obicei nou? Obiceiurile bune se formează în timp. Poţi avea nevoie 
de 18 până la 254 de zile ca să îţi formezi un obicei nou, spun oamenii de ştiinţă. Media este de 66 de zile, adică puţin 
peste 2 luni.

Cum să îţi construieşti un obicei în 5 paşi

1. Stabileşte-ţi un obiectiv specific, nu unul vag.

„Vreau să fac mai multă mişcare.” – NU
„O să fac 15 minute de exerciţii fizice în fiecare zi.” – DA

Foloseşte regula celor 2 zile ca să menţii un obicei!
Ce înseamnă?
Practic, dacă ratezi un obicei zilnic, faci tot posibilul să nu-l ratezi două zile la rând.
Vrei să faci mişcare zilnic, dar azi nu ai reuşit să ieşi din casă? Mâine fă tot posibilul să bifezi o plimbare, oricât de scurtă.

2. Stabileşte momentul exact când vei face acţiunea/ 
elementul declanşator.

„O să studiez limba franceză timp de 15 minute, cinci zile pe 
săptămână” – bine
„În fiecare dimineaţa, în timp ce îmi beau cafeaua, o să 
studiez limba franceză timp de 15 minute” – şi mai bine

3. Transformă obiectivul într-o activitate plăcută.

Când să îţi urmăreşti ţelurile e distractiv, sunt şanse mai mari 
să „te ţii de treabă” pe termen lung.
De exemplu, asociază o indulgenţă cu activitatea pe care vrei 
să o transformi în obicei: să ai voie să vezi serialul preferat 
doar după ce ai mers la sală.

4. Fii flexibil.

Chiar dacă este bine să dezvolţi o rutină, când eşti încă la 
început de drum, poţi experimenta – de exemplu, să testezi 
mai multe momente ale zilei în care să faci cele 15 minute de 
franceză sau să mergi la sală (dimineaţa înainte de muncă, 
seara după ce ieşi de la serviciu etc.)
Flexibilitatea înseamnă şi să accepţi că există anumite zile în 
care nu vei putea să îţi îndeplineşti ţelul – însă acest lucru nu 
înseamnă că trebuie să renunţi.

5. Găseşte „sprijinul social” de care ai nevoie.

Obiceiurile bune sunt contagioase. Dacă vrei să faci jogging, 
alătură-te unui grup de alergători. Dacă vrei să citeşti mai 
mult, devino membru al unui grup de lectură sau citeşte 
alături de altcineva.



Asigurările de viaţă 

Asigurarea de viață este un produs complex, care:

  poate fi personalizat în funcție de nevoile tale
  are grijă de tine și familia ta

Oferite de companii specializate, polițele de viață pot fie să asigure protecția (asigurările de viață clasice), fie să faciliteze 
economisirea (asigurările de viață cu acumulare de capital). În ambele cazuri, o asigurare de viață are grijă de tine și de cei dragi 

Ce riscuri acoperă o asigurare de viaţă?

Principalul risc acoperit de o poliță de viață este decesul. 

Asigurările de viață pot include și despăgubi și alte riscuri: 
pierderea capacității de muncă (vei fi scutit de 

plata primelor de asigurare) 
 invaliditatea permanentă (vei primi suma 

asigurată pentru acest risc) 
supraviețuirea (dacă, la sfârșitul contractului, 

ești în viață, tu/moștenitorii desemnați vei/vor 
primi suma asigurată – fie în sumă unică, fie în 
rate)

Cum asigurările de viață pot fi personalizate în funcție de 
dorințele și nevoile tale, poți adăuga unei astfel de polițe de 
asigurare și riscuri suplimentare (invaliditate din accident, 
boli grave, etc.), numite “clauze adiționale”. Astfel, îți poți 
personaliza, cu ajutorul consultantului financiar, o asigurare 
de viață care să se adapteze atât dorințelor și nevoilor tale, 
cât și veniturilor.

Cele mai întâlnite tipuri de asigurări de viaţă sunt: 
asigurarea de viață pe termen limitat (acoperă 

doar riscul de deces)
asigurarea de viață pe termen nelimitat 

(acoperă riscul de deces până la un termen care 
poate fi considerat, practic, nelimitat), asigurarea 
mixtă de viață (acoperă atât riscul de deces, cât și 
cel de supraviețuire) 

asigurarea de tip student (oferă o componentă 
de economisire pentru studiile copiilor) 

asigurarea de tip rentă / anuitatea 
asigurările de viață unit-linked (combină 

componenta de protecție cu cea investițională)
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