Poliţă de asigurare medicală pentru desfăşurarea de activităţi profesionale în străinatate
PROFESIONAL
I. DEFINITII
Asigurator: S.C GENERALI ASIGURARI S.A.
Sediul social: Str. Gheorghe Polizu, nr.58-60, sector 1, Bucureşti.
Prestator de servicii: EUROP ASSISTANCE
Asigurat: Orice persoană fizică cu varsta de pâna la 70 de ani, cetăţean român cu domiciliul stabil în
România, înscrisa pe poliţa de asigurare medicală şi care efectuează o călătorie în străinatate în scopul
desfăşurării unei activităţi profesionale, în baza unui contract de muncă.
Autoritate medicală: Orice unitate sanitară din ţară în care îşi desfaşoară activitatea profesională
asiguratul, acreditată conform legislatiei în vigoare din ţara respectivă.
Echipa medicală: Echipa medicală adaptata fiecărui caz în parte şi stabilită de medicul coordonator al
Europ Assistance, în acord cu medicul curant din unitatea sanitară în care se găseste Asiguratul.
Accident: Eveniment datorat unei cauze fortuite, violente şi exterioare, care produce vătămari corporale
ce pot fi stabilite în mod obiectiv şi care pericliteaza viaţa sau continuarea normală a activităţii.
Accident de muncă: Prin accident de muncă se înţelege orice eveniment neaşteptat, imprevizibil şi
violent ce produce vătămarea violentă a organismului, care are loc în timpul îndeplinirii activităţilor
profesionale, conform programului de lucru stipulat în contractul de muncă, şi care provoacă vatamarea
corporală ori decesul Asiguratului.
Poliţa de asigurare: Este POLITA DE ASIGURARE MEDICALA “Profesional” emisă de GENERALI ,
poliţa de asigurare ce se supune legilor române.
Tara de rezidenţă a asiguratului: Numai ROMANIA.
Decaderea: Solicitarea de rambursare primită de la un asigurat, la mai mult de 30 de zile de la
întoarcerea acestuia în Romania, atrage pierderea de catre asigurat a tuturor drepturilor ce decurg din
prezenta poliţă.
Subrogarea: Acţiunea asiguratorului, efectuată în numele asiguratului, îndreptată împotriva unui terţ
care a provocat daune asiguratului, justificând aplicarea garanţiilor prezentului contract.
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II. TERITORIALITATEA
Prezenta poliţă de asigurare este valabilă numai în afara teritoriului României.
Europa, înseamnând Europa în sensul ei geografic, inclusiv ţările din Spaţiul Schengen,inclusiv
ţările şi insulele Mediteraneene, Iordania, Insulele Canare şi Insula Madeira.
În ţările din Europa sunt incluse: Marea Britanie; Irlanda; Estonia; Letonia; Lituania; Belarus;
Ucraina; Moldova, Rusia.
În ţările şi insulele Mediteraneene sunt incluse: Maroc; Algeria; Tunisia; Libia; Egipt, Turcia,
Cipru; Malta.
Întreaga Lume (fără USA, Canada şi Israel ).
Întreaga Lume (inclusiv USA, Canada şi Israel).
Asigurarea nu este valabilă în ţările în care Asiguratul are domiciliul stabil sau al căror cetăţean este.
Asigurarea nu este valabilă în urmatoarele ţări: Irak, Iran, Afganistan, Siria si Liban.
III. POLITA DE ASIGURARE
Forma şi durata poliţei.
Poliţa de asigurare devine valabilă din momentul semnării ei de catre asigurat şi al achitării integrale şi
anticipate a primei de asigurare. Ea intră în vigoare la data şi pentru durata prevazute în polită, pentru
perioade cuprinse între 30 si 365 de zile care nu pot excede perioadei de valabilitate a contractului de
muncă.
Rezilierea poliţei
Polia de asigurare poate fi reziliată, în urma acordului scris al angajatorului sau al societăţii care a
intermediat contractul de muncă, cu minim 24 de ore înaintea intrării în vigoare.
IV. RISCURI ASIGURATE
Prin prezenta polită de asigurare sunt acoperite accidentele de muncă survenite în timpul desfaşurării
de către asigurat a activităţilor profesionale în baza unui contract de muncă, pe durata programului
normal de lucru, dar şi alte accidente imprevizibile şi violente, survenite pe perioada şederii pe
teritoriul străin.
V. SUMA ASIGURATA
GENERALI acoperă cheltuielile medicale ocazionate de producerea riscurilor asigurate, conform
prevederilor prezentei poliţe, in limita sumelor asigurate mentionate in polita de asigurare.
VI. GARANTIILE SI OBLIGATIILE ASIGURATORULUI
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1.Asistenta medicală
a) Informarea şi decizia:
În urma apelului asiguratului (persoana însoţitoare, medic curant) către centrul nostru de apel (în cazul
unui accident), Europ Assistance se obligă să organizeze, în funcţie de caz, una din urmatoarele acţiuni :
-să îndrume asiguratul către un cabinet medical sau clinică medicală, adaptat(ă) cazului;
-să se consulte cu medicul curant al asiguratului .
În urma informării asupra stării sanătatii asiguratului, echipa medicală ia decizia cea mai potrivită pentru
stabilizarea şi ameliorarea stării sănataţii asiguratului .
Refuzul asiguratului de a respecta hotărirea echipei medicale duce la anularea garanţiilor şi obligaţiilor
prevazute în prezenta poliţă de asigurare medicală.
b) Transportul medical şi repatrierea sanitară:
În urma deciziei luate de echipa medicală, asiguratul poate fi transportat :
-către centrul spitalicesc cel mai potrivit cazului;
-către centrul spitalicesc cel mai apropiat de domiciliul asiguratului, în Romania şi cel mai potrivit cazului;
-la domiciliul asiguratului, în Romania.
În cazul primelor doua decizii mentionate, Europ Assistance se obligă să rezerve locul asiguratului în
spitalul în care urmează sa fie internat. Repatrierea medicală, respectiv transportul asiguratului în
Romania, se vor face de îndată ce starea sănătaţii acestuia este stabilă, numai în urma unei decizii
luate de echipa medicală.
Cazuri în care nu se beneficiază de repatriere medicală:
-afecţiunile medicale sau chirurgicale care pot fi tratate pe loc, fară risc;
-refuzul Asiguratului de a fi repatriat la data şi cu mijlocul de transport hotărîte de echipa medicală ;
- în urma cazurilor de excludere prevazute în prezenta polită de asigurare la punctul 4.
Mijlocul de transport:
În toate cazurile, mijlocul de transport va fi decis de echipa medicală.
2.Plata cheltuielilor medicale

Generali Asigurări S.A
Companie membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP, administrată în
sistem dualist, cu Sediul Social în Bucureşti, Sector 1, Strada Gh. Polizu Nr. 58-60, Parter (Parţial), Mezanin, Etaje 1, 2, 3,
Cod poştal 011062 - OP 64, CP 28, Telefon +40 021 3123635, Fax +40 021 3123720,
Internet: http://www.generali.ro, E-mail: info@generali.ro
Pagina 3 din 10

GENERALI garantează plata cheltuielilor medicale, farmaceutice, chirurgicale, de spitalizare sau de
transport medical de la locul accidentului sau de la locul comunicat de asigurat, precum şi cheltuielile de
repatriere a corpului, în limita sumei asigurate prevazute la capitolul V.
Se vor prelua cheltuielile pentru cazurile urgente, efectuate în vederea stabilizării stării sănătăţii
asiguratului, dar orice cheltuieli efectuate după stabilizare (reveniri, tratamente ulterioare şi controale ale
stării de sănatate) vor fi suportate de către asigurat.
Plata cheltuielilor se va face numai în cazul în care asiguratul, o persoana însotitoare a acestuia sau
autoritatea medicală, anuntă Europ Assistance în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tirziu de 48 de
ore de la producerea evenimentului asigurat, pentru deschiderea unui dosar medical. Dosarul va avea
un numar ce îi va fi comunicat asiguratului. În cazul în care anuntarea Europ Assistance nu se face în
termen de 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat, Asiguratorul îşi rezervă dreptul de a
refuza plata cheltuielilor medicale.

Generali nu va acoperi cheltuieli medicale efectuate:
- în urma prescripţiilor făcute de un alt medic decît cel indicat de echipa medicală Europ Assistance sau
de către autoritatea medicală care a preluat urgenţa;
- după expirarea valabilităţii poliţei de asigurare (exceptind cele ocazionate de o spitalizare care a
început înaintea expirării poliţei de asigurare), precum şi cele făcute dupa întoarcerea în Romania;
- în urma cazurilor de excludere prevazute în prezenta poliţă de asigurare la punctul 4.
3.Repatrierea corpului în caz de deces
La locul evenimentului, Europ Assistance se angajează să organizeze şi să duca la bun sfîrşit toate
formalitaţile ce trebuiesc îndeplinite, Asiguratorul garantând toate plaţile necesare. Europ Assistance va
organiza transportul corpului de la locul evenimentului pînă la locul de înhumare, în Romania.
4. Excluderi
GENERALI nu acordă asistenţă medicală, nu acoperă cheltuielile medicale în urmatoarele cazuri :
- necontactarea Societaţii de Asistenţă (înscrisă pe coperta nr. 4);
-cheltuieli medicale provocate de îmbolnăviri de orice fel, produse in timpul si în afara programului
normal de lucru prevăzut în contractul de muncă sau atestat de către documentele de normare ale
angajatorului.
- cheltuieli medicale şi chirurgicale prescrise de un doctor din Romania, precum şi cele datorate unor boli
contactate înaintea intrării în vigoare a poliţei de asigurare;
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- afecţiuni benigne care nu împiedică asiguratul să continue desfaşurarea activităţilor profesionale
conform contractului său de muncă;
- boli mentale şi consecinţele anomaliilor congenitale sau ale întirzierilor psihice;
- consecinţele consumului de alcool, droguri sau cel excesiv de medicamente, precum şi urmările
otrăvirii cauzate prin introducerea intenţionată în corp a unor substanţe solide, lichide sau gazoase;
- sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
- întreruperea voluntară a sarcinii precum şi sarcina mai avansată de 6 luni;
- maladiile cronice care au provocat alterări neurologice, respiratorii, circulatorii, sangvine, renale,
cardiace, reumatologice, etc;
- revenirile şi convalescenţele unor afecţiuni neconsolidate înca înainte de plecarea din Romania, sau în
curs de tratament;
- cheltuielile de medicina preventivă;
- tratamentele stomatologice;
- cheltuieli cu proteze, ochelari, lentile de contact, tratamente protetice, stimulatoare cardiace, precum şi
orice aparat implantat temporar sau definitiv, în scopul înlocuirii sau regularizării unor funcţii ale
organismului;
- cheltuieli ocazionate de boli venerice, infecţie cu HIV, SIDA;
- cheltuieli de diagnosticare şi de tratament nerecunoscute de asigurarea socială a ţărilor din CEE;
- cheltuieli ocazionate de proceduri medicale experimentale sau care se folosesc în cercetarea medicală;
- cheltuieli ocazionate de chirurgia plastică, cu excepţia chirurgiei reparatorii ca urmare a unui accident
acoperit de asigurare;
- cheltuieli ocazionate de curele de orice fel (termale, fizioterapeutice), în urma unui accident sau a unei
boli, tratamente psihoanalitice, psihologice, perioadele petrecute în casele de odihnă, recuperare,
dezintoxicare, etc.
- cheltuieli ocazionate de evenimente petrecute în ţări în care există razboi sau razboi civil;
- cheltuieli ocazionate de evenimente petrecute în timpul unor manifestaţii, acte de terorism, sabotaj, etc.
- rănirea intenţionată a asiguratului de către el însuşi sau de către alte persoane, ca rezultat al
participării sale voluntare la o infracţiune săvirşită cu intenţie;
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- participarea asiguratului la o competiţie, demonstraţie, tentativă de record, necesitînd utilizarea unui
vehicul aerian, maritim sau terestru cu motor incluzînd şi încercarile preparatorii;
- practicarea unor activităţi cu un înalt grad de periculozitate : alpinism, paraşutism, bobsleigh, schi
acrobatic, sărituri cu schiurile, skeleton, speologie, plonjări submarine, planorism, aeronautică,
vînatoare, manipulare voluntară a maşinăriilor de razboi;
- radioactivitate: explozia unui motor sau a unei părţi de motor, destinat să explodeze ca urmare a
transmutaţiei nucleare; radiaţii ionizante provenind de la reactoare şi care au contaminat mediul
înconjurator încât pe o raza de 1 km, la o ora de la emisie intensitatea radiaţiei masurată la sol să nu
depasească 1Roentgen/oră;
- urmările bolilor profesionale şi ale celor cauzate de meserii;
- urmările oboselii, surmenajului, accidentelor consecinţă a tratării bolilor;
- urmările bolilor infecţioase (malaria, tifosul exantematic, SIDA, etc.);
- urmările expunerii prelungite la razele solare, la temperaturi extreme şi la condiţii meteorologice
nefavorabile;
- lipsa măsurilor de securitate şi protecţie a angajaţilor;
- cheltuieli ocazionate de evenimente petrecute în timpul desfăşurării altor activităşi decât cele prevazute
în contractul de muncă sau în documentele de normare ale angajatorului;
- cheltuieli ocazionate de evenimente petrecute în afara perioadei de valabilitate a contractului de
muncă;
- încadrarea greşită în grupa de risc în urma declaraţiilor asiguratului privitoare la activitatea profesională
pe care o va desfaşura;
- comunicarea de către asigurat a unor coordonate greşite (adresa din Romania, coordonate asigurat,
coordonate medic curant, grupa de risc etc).
VII. OBLIGATIILE ASIGURATULUI
- asiguratul este obligat să contacteze Europ Assistance telefonic sau prin fax înainte de a angaja orice
fel de cheltuială, pentru a putea beneficia de iniţierea şi efectuarea garanţiilor, în limitele definite de
poliţa de asigurare, în caz contrar neputând solicita rambursarea nici unei cheltuieli;
- asiguratul trebuie să facă tot posibilul pentru a limita cheltuielile medicale la strictul necesar;
- asiguratul trebuie să respecte şi să urmeze întocmai deciziile luate de echipa medicală, în caz contrar,
asiguratul pierzindu-şi toate garanţiile oferite de poliţa de asigurare medicală;
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- asiguratul trebuie să solicite autorizarea Europ Assistance înainte de efectuarea oricaror plaţi directe
ale cheltuielilor medicale, în caz contrar GENERALI rezervindu-şi dreptul de a refuza rambursarea.
VIII.RAMBURSAREA CHELTUIELILOR MEDICALE
În termen de maxim 30 de zile de la întoarcerea în Romania Asiguratul trebuie să puna la dispoziţia
GENERALI urmatoarele documente în original:
- cerere de despagubire;
- poliţa medicală;
- bilet de externare, certificat medical, factura şi chitanţă eliberate de spital, clinică sau cabinet particular,
reţete, etc. în funcţie de caz;
- contractul de muncă precum şi toate documentele legate de activitatea profesională desfaşurată în
străinatate;
- alte documente considerate necesare de catre GENERALI.
- în cazul nerespectării termenului de 30 de zile de la întoarcerea în Romania, GENERALI îşi rezervă
dreptul de a refuza rambursarea oricaror cheltuieli medicale efectuate de către asigurat.
- GENERALI va rambursa asiguratului cheltuielile medicale într-un termen de 30 zile de la data depunerii
de către asigurat, la GENERALI a ultimului document necesar finalizării dosarului de daună.
CATEGORII DE RISC
Categoria de Risc I (grad mediu de risc)
1. Activitati cu grad redus de risc - activitati de birou, invatamant, studenti, administratie, medicina,
cultura, arta, cercetare stiintifica.
2. OCUPATII DE TRANSPORT
Conducător de vagon de dormit, controlor de bilete de circulaţie, conducător de tren, aranjator de
vehicul, conducător de manevră, maşinist, conducător de tramvai, conducător de metrou, conducător de
troleibuz, conducător de maşină personală, conducător de camion, conducător de autobuz, instructor de
conducere vehicole, mînuitor de vechicole de tracţiune animală, conductor ambulanţă, conductor de
camion, cunductor de şlep, cîrmaci de şlep, maistru de bord, maistru mecanic, marinar, mecanic,
conductor de vapor mic, comandat de navă de mare şi de ape interioare, ofiţer naval, ofiţer de bord,
conducător de navă.
3. OCUPAŢII AERIENE
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Transport aerian: conducător vehicul aerian, inginer naval, personal de mers regulate de elicopter (pilot),
personal de cursă de charter, personalul aviator a firmelor comerciale de transport călători, persoană de
circulaţie aeriană (pilot, stewardesă).
4. MECANICI, INSTALATORI
Operatori masinarii impbile: mecanic, mecanic de fabricaţie alimente, de băuturi, de tutun, de hîrtie şi
operatori de maşini de tipărit, muncitor pe bandă de maşini textiliere, operator de maşini centrale
mecanice.
5. OCUPAŢII ÎN AGRICULTURĂ
Cresterea de plante, ocrotirea plantelor si a solului: inginer agricol, tehnician agricol
Cultivator: bioplante, legume, fructe, struguri, plante ornamentale, flori şi plante medicinale
Muncitor: de ocrotirea plantelor, de igiena plantelor ocrotire şi înbunătăţirea solului.
Alte servicii auxiliare in agricultura.
Cresterea animalelor: îngrijitor şi crescător de vite, porci, cai, oi.
Gospodaria silvica si animale salbatice: inginer silvic, tăietor manual şi mecanic de lemn, vînător,
crescător de animale sălbatice.
6. OCUPAŢII INDUSTRIALE DE PERICULOZITATE SCAZUTĂ
Ingineri industriali:inginer chimist, minier,de industrie electrică de înaltă tensiune, constructor.
Industria alimentară: prelucrator de cărnuri (mezelar, măcelar),de peşte şi păsări, muncitor de industrie
morărit, cuptător, muncitor industrie paste făinoase, brutar, fabricant de vinuri şi şampanii, fabricant de
tutun, laborant alimentar.
Industria uşoară: filator, ţesător, împletitor, vopsitor, tipar şi fabricant de ţesături, tăbăcar, preparator de
piele, dogar, rotar, strungar de lemn, tîmplar, tîmplar de binale, culegător, tipar, pantofar
Industria casnică şi altele : fabricant de sticlă, reparator de cauciuc, centralist(ă)
Industria de construcţii: mecanic fierar-betonist, instalator de conducte şi reţele de ţeavă, electrician,
instalator de gaz, mozaicar, zugrav, pietrar, sculptor de construcţii, pietrar artificial, sobar, sticlar,
constructor de drumuri, reparator de drumuri, constructor de căi ferate, reparator de căi ferate.
Manipulant: manipulant manual, împachetator, conducător de maşină(vagon), alţi muncitori necalificaţi
(ex.: muncitor de ocazie, zilier, pază de cîmp)
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Categoria de Risc II (grad sporit de risc)
1. OCUPAŢII IN CULTURĂ, ARTĂ, SPORT
Restaurator, personal de teatru tehnic, ziarist, reporter, fotoreporter, operator, înblânzător de animale,
îngrijitor de animale la circ şi grădină zoologică.
Cascador, artist de circ, acrobat, colaborator sportiv (sportiv, antrenor)
2. OCUPAŢII AERIENE
Transportator aerian civil: pilot de atelier, aviaţie de reclamă, exterminator de dăunători, fotograf aerian,
elicopter: salvare, poliţie, pilot de serviciu cu elicopter: construcţii, transportare, lupta cu elicopter
înpotriva dăunătorilor (pulverizatori)
Armata, personal aviatic: aeroplan cu motor cu pistoane, maşină de transport militar, personal de
elicopter, instructor de aviaţie, elev de aviaţie, pilot de încercare, pilot de raid, paraşutist, personal de
avion cu turboreactor.
3. MECANICI, INSTALATORI
Mecanic de maşini de prelucrare petrol, de fabricator de gaz, de maşini fabricante de materiale de bază
şi produse chimice, de maşini medicamente, de maşini de fabricaţie de îngrăşăminte şi produse de
ocrotirea plantelor, de mase plastice, de produse din cauciuc, vulcanizator, de maşini de produse:
ceramice, ceramică fină manipulant manual, de maşini de produs sticlărie, de maşină de fabricaţie de
elemente din beton, de maşini de fabricaţie produse de var şi ciment, alţi mecanici de maşini de fabricaţii
materiale industriale de construcţii.
Mecanic de cuptor, minier, de cazane,de înlăturarea razelor, de maşini agricole.
Operatori masini mobile: mecanici în agricultură, economie forestieră, ocrotirea plantelor, muncă grea de
pămînt în construcţii, de drumuri, poduri şi căi ferate, perforator de fînînă, curăţenie publică, de ascensor
şi maşini de transport industriale, conducător de electrocar, hidromecanic şi maşini de muncă plutitori,
de maşină de fundaţie, de maşini de forţă.
4. OCUPAŢII ÎN INDUSTRIE
OCUPAŢII INDUSTRIALE PERICULOASE:
Minerit: inginer minier, tehnician minier, perforator de adîncime, minier, ajutor de minier, vagonetar,
explorator de piatră, zdrobitor de piatră, minier de petrol,
Metalurgie: inginer, tehnician metalurgic, topitor de fier şi metale colorate de metalurgie, laminator,
turnători
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Altele: operator mase plastice explozive şi uşor inflamabile, maistrii explozii, pirotehnist, alpinist
industrial, scafandru industrial, technician de industrie electrică înaltă tensiune, inginer de industrie
electrică înaltă tensiune, fântînar.
5.OCUPAŢII INDUSTRIALE DE PERICULOZITATE MEDIOCRĂ:
Industrie chimică: chimist, inginer chimist, laborant, muncitor calificat şi necalificat de industrie chimică,
lustruitor auto.
Industrie de construcţii: zidar, dulgher, executor de schelărie, mecanic de structură de construcţii,
elevatorist, ţiglar construcţii, timichigiu de construcţii, izolator de construcţii, constructor de schelet de
pod.
Manipulant: muncitor de transport, lucrător de terasament.
Altele: opertor de staţie de benzină, fabricant de elemente de beton, fochist.
Ondustrila metalurgică: lăcătus, sculer, aschietor, sudor, tăietor prin sudare, fierar, reparator de vehicule
şi motoare, mecanic auto, mecanic şi reparator de motoare de avion, mecanic de maşini agricole,
fabricator de maşini, mecanic de maşină, strungar.
6. OCUPATII DE OCROTIREA VIETII SI AVUTULUI
Finanţe vamale şi financiare, pază de întreprindere, detectiv particular, pază de ocrotirea naturii, pază de
bunuri, pază de siguranţă, pază de baraj, pază de noapte, portar, pază locală, lucrător în armată
profesionist şi supus serviciului militar (fără activitate de creştera pericolului).
Poliţist (în serviciu de teren), pompier, gardian, grănicer, salvator de peşteră, salvator de muncă.
7. OCUPATII DE SERVICII AUXILIARE
Coşar, exterminator de dăunători.
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