AVANTAJELE ASIGURĂRII
DE SĂNĂTATE SANAPLAN
• Tratarea problemelor medicale și
prevenirea îmbolnăvirii;
• Asigurarea medicală este un produs
cuprinzător, care acoperă probleme de
sănătate diverse ce pot necesita servicii de
medicină generală și de specialitate,
investigaţii, spitalizare sau stomatologie, în
conformitate cu planul de asigurare ales;
• Accesul la o reţea naţională vastă de
clinici și cabinete medicale selectate cu
grijă și posibilitatea de a accesa și
clinici din afara reţelei Allianz-Ţiriac,
inclusiv pentru spitalizare în instituţii
medicale publice;
• Posibilitatea de a schimba oricând un
furnizor de servicii medicale;

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.

• Confort financiar – SanaPlan te scutește
de plata serviciilor medicale, prin
decontarea directă în rețeaua partenerilor
medicali Allianz-Ţiriac;
• Acces la medicii specialiști, fără trimitere
de la medicul de familie;
• Posibilitate de asigurare a membrilor
familiei (soţ/soţie, copii);
• Reduceri și gratuități obţinute de
Allianz-Ţiriac în beneficiul persoanelor
asigurate la diverși furnizori din sfera
serviciilor conexe precum stomatologie,
recuperare medicală, alte servicii medicale
și hoteliere;

ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.
Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84
010616 București, Sector 1

• Asistență telefonică și suport la numărul
021 20 19 000, zilnic, între orele 7:00-21:00.

info@allianztiriac.ro
www.allianztiriac.ro

InfoLine: 021.20 19 100
Fax: 021.20 82 211

SANAPLAN
Sănătatea angajaților tăi este pe mâini bune
cu asigurarea de sănătate SanaPlan

CE ESTE
SANAPLAN?

Membrii echipei sunt mai mult decât angajaţii tăi, sunt a doua ta
familie și, dacă lor le este bine, și afacerea se dezvoltă.
Cu asigurarea de sănătate SanaPlan, ai garanţia că angajaţii
beneficiază de cel mai bun tratament.
SanaPlan este un produs flexibil care poate fi construit în funcție de
nevoile tale.

Poţi opta doar pentru Planul Ambulatoriu sau pentru Planul
Spitalizare sau poţi face combinaţii ale planurilor de asigurare, astfel
încât să oferi o protecţie completă și pachete motivaţionale
diferenţiate angajaților:
Planul Ambulatoriu + Planul Spitalizare
Planul Ambulatoriu + Planul Stomatologie
Planul Spitalizare + Planul Stomatologie
Planul Ambulatoriu + Planul Spitalizare + Planul Stomatologie

PLANUL
SPITALIZARE

PLANUL
AMBULATORIU
PLANUL
STOMATOLOGIE

PLANUL AMBULATORIU

PLANUL SPITALIZARE

OFERTĂ SPECIALĂ

• Servicii medicale în regim ambulatoriu
(servicii ce nu necesită spitalizare) în
policlinici și centre medicale: examinări
medicale generale sau de specialitate,
investigații medicale, analize de laborator,
servicii de diagnostic imagistic (radiografii,
ecografii, tomografie computerizată,
scintigrafii, RMN etc), servicii de ambulanță,
intervenții chirurgicale în regim ambulatoriu,
precum și un pachet complex de consultații,
ecografii și teste de laborator necesare în
perioada de sarcină;

• Serviciile medicale ca urmare a
spitalizării: consultaţii și examinări
medicale, investigaţii medicale, analize de
laborator, servicii de diagnostic imagistic;

În funcţie de nevoile de protecţie și de
bugetul disponibil pentru acordarea de
beneficii extrasalariale și pachete
motivaţionale diferenţiate pentru diversele
categorii de personal, ai posibilitatea de a
extinde protecţia angajaţilor.

• Acces la peste 30 de specialități
medicale: medicină generală, medicină de
familie, medicină internă, pediatrie –
neonatologie, alergologie, boli infecțioase,
cardiologie, dermatologie, diabet – boli de
nutriție, endocrinologie, gastroenterologie,
hematologie, nefrologie, neurologie,
obstetrică – ginecologie, oftalmologie,
oncologie, ORL, ortopedie – traumatologie,
pneumologie, reumatologie, medicină fizică
și reabilitare, urologie, senologie, orice
specialitate chirurgicală, inclusiv tratamentul
urgențelor medicale necesar pentru
stabilizarea condiției medicale, efectuat de
medicul generalist și/sau specialist în cadrul
unei consultații acoperite prin polița de
asigurare;
• Opțional, la Planul Ambulatoriu se poate
adăuga Pachetul Preventiv care include
servicii medicale de tip profilactic efectuate
în scopul depistării unor boli sau a factorilor
de risc pentru apariția anumitor boli
(consultații, analize de laborator și
investigații) pentru evaluarea anuală a stării
de sănătate;
• 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

• Intervenţii chirurgicale, medicamente și
consumabile furnizate în regim de
spitalizare, precum și costul cazării.

PLANUL STOMATOLOGIE
• Acoperă tratamentul dentar restaurativ
ca urmare a unui accident rutier sau de
muncă, inclusiv consultații (plan de
tratament) și investigații în scop de
diagnosticare.

Pentru o bună înțelegere a
asigurării SanaPlan, consultă
condițiile de asigurare.

Se pot achiziționa, opţional, în condiţii
avantajoase, soluţii complexe de protecţie
oferite de Allianz-Ţiriac precum asigurări de
viaţă de grup și asigurări de accidente
persoane prin care, în funcţie de acoperirile
contractate, angajaţii tăi pot beneficia de
acoperire şi în străinătate.

AVANTAJELE ASIGURĂRII
DE SĂNĂTATE SANAPLAN
• Facilităţi fiscale pentru asigurările private
de sănătate - deductibilitate în limita a 400
Euro/an/persoană asigurată atât pentru
angajator, cât și pentru angajat;
• Beneficiile asigurării de sănătate sunt net
superioare celor oferite de abonamentele
medicale. Asigurarea medicală acoperă un
număr nelimitat de servicii medicale
necesare precum consultații și investigații
medicale în scop de diagnosticare,
intervenții chirurgicale în regim
ambulatoriu, servicii de ambulanță, servicii
de monitorizare în timpul sarcinii, în funcție
de problemele de sănătate ale angajaților;
• În plus, asigurarea medicală acoperă
spitalizarea și intervențiile chirurgicale,
servicii medicale, medicamente și
consumabile furnizate în regim de
spitalizare;
• Posibilitate de a accesa servicii medicale
atât în reţeaua de clinici medicale
partenere, cât și la oricare altă instituţie
medicală din ţară; lista clinicilor partenere
este disponibilă online pe
www.allianztiriac.ro la secțiunea Asigurări
persoane juridice/Asigurări angajaţi;
• În cazul alegerii unui furnizor din afara
reţelei de clinici partenere, Allianz-Ţiriac va
acoperi, în funcţie de opţiunea aleasă, 75%
sau 100% din costul serviciilor, cheltuiala
suportată de către asigurat fiind
recuperată ulterior, prin adresarea unei
cereri de rambursare către Allianz-Ţiriac.

