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SanaPro
Asigurarea de sănătate pentru tine și familia ta

Ce este SanaPro?

Clauza suplimentară Prevenție

Când ești sănătos, te poți concentra la tot ceea ce este important pentru tine: familie, pasiuni,
carieră și altele, pe care numai tu le știi. Pentru a-ți menține sănătatea, asigurarea SanaPro este
ajutorul tău la nevoie. Ai la dispoziție o asigurare ﬂexibilă care acoperă costurile cu serviciile
medicale în caz de accident și/sau îmbolnăvire, pe care o poți construi în funcție de nevoile tale:

Include servicii medicale de tip proﬁlactic
efectuate în scopul depistării unor boli sau a
factorilor de risc care duc la apariția anumitor boli.
Pachetul de servicii cuprins în Clauza Suplimentară
Prevenție este destinat atât adulților, cât și copiilor.

Planul Ambulatoriu

Planul Spitalizare

Clauza Suplimentară Prevenție

Planurile Ambulatoriu și Spitalizare pot ﬁ achiziționate separat sau împreună, după necesități, și
sunt disponibile în câte 3 variante de limite de acoperire. În plus, ai posibilitatea de a include în
asigurarea ta atât copiii, cât și soțul/soția.

Planul Ambulatoriu

Planul Spitalizare

Consultații – medicină generală, medicină
internă, pediatrie și medicină de familie;
Consultații la medicul specialist – peste 30 de
specialități medicale clinice și chirurgicale;
Tratament de urgență pentru stabilizarea
condiției medicale, în cadrul unei consultații
acoperite;
Investigații paraclinice – analize medicale de
laborator, explorări funcționale;
(electrocardiogramă de repaus/efort, probe
respiratorii, audiometrie, investigații oftalmologice,
proceduri endoscopice, etc.), imagistică medicală
(ecograﬁe, radiograﬁe, CT-computer tomograf,
RMN-rezonanță magnetică nucleară,
mamograﬁe, osteodensitometrie);
Servicii de ambulanță – transport către spital,
consultații și tratament în regim de urgență;
Intervenții chirurgicale în regim ambulatoriu –
efectuate în clinici sau cabinete medicale de
specialitate, fără a ﬁ necesară internarea în spital.
Acces la Serviciul “A doua opinie medicală”
pentru conﬁrmarea unui diagnostic sau a unui
tratament complex, accesibil prin intermediul
portalului dedicat, la secțiunea Daune pe
www.allianztiriac.ro

Servicii de spitalizare – cazare pentru
maximum 21 de zile pe an; consultații, analize
de laborator și investigații; tratament,
medicamente și consumabile în regim de
spitalizare;
Intervenții chirurgicale.
Serviciile medicale din Planul Spitalizare pot ﬁ
accesate atât în cadrul rețelei de parteneri
medicali Allianz-Țiriac, cât și în afara acesteia.

Detalierea beneﬁciilor incluse în ﬁecare plan sunt
disponibile online, pe site-ul Allianz-Țiriac
https://www.allianztiriac.ro
Afecțiunile medicale pre-existente contractului de
asigurare nu sunt acoperite.
Pentru o bună înțelegere a asigurării SanaPro,
consultă condițiile de asigurare pe care le poți
solicita reprezentantului de vânzări Allianz-Țiriac.

Ce îți oferă asigurarea de sănătate
SanaPro?
Acces la peste 750 de centre medicale, clinici,
cabinete medicale, servicii de ambulanță și
spitale;
Confort ﬁnanciar – SanaPro te scutește de
plata serviciilor medicale prin decontarea
directă în rețeaua partenerilor medicali
Allianz-Țiriac;
Reduceri importante pentru frecvența de plată
anuală, deținerea altor polițe de asigurare
Allianz-Țiriac, includerea în asigurare a
membrilor familiei (soț/soție/copii).
Reducerile se cumulează și pot atinge maximum
20% din valoarea totală a primei de asigurare.
Detalii despre modul în care se aplică reducerile
sunt disponibile la reprezentantul de vânzări
Allianz-Țiriac.
Deductibilitate în limita a 400 de euro/an/
persoană asigurată, care se acordă și pentru
primele plătite de angajat în nume propriu, nu
doar pentru cele susținute de angajator.
Asistență telefonică și suport la numărul
021 20 19 000, zilnic, între orele 7:00 – 21:00.

De ce să alegi o asigurare de sănătate
de la Allianz-Țiriac?
Allianz-Țiriac, membră a Grupului Allianz - unul
din liderii mondiali în domeniul serviciilor
ﬁnanciare și de asigurări, se bucură de
stabilitate ﬁnanciară, notorietate și apreciere
pentru performanțele înregistrate în cei
peste 24 de ani de activitate în România.

