
Programul de Asigurare de Viata Grup

Toată viața e o școală. Comensius

Groupama  
Asigurări



recunoaştere a Creşterea motivaţiei personale prin oferirea unei asigurări, ca

valorii din partea SLIPC;

 Protecţie financiară în cazul unui eveniment asigurat;

 Încredere într-un parteneriat solid şi de lungă durată între membrii sindicatului și  

SLIPC;

 Protecţie extinsă, pentru acoperire 24 de ore pe zi;

 Posibilitatea de a alege servicii medicale private sau de stat, în ţară sau în

străinătate;

 Extinderea acoperirii pentru deces din accident, spitalizare şi incapacitate temporară

de muncă, chiar şi după expirarea poliţei, dacă evenimentul asigurat s-a produs în

perioada asigurată.

Beneficiile programului de asigurare de viață pentru membrii SLIPC

Groupama  
Asigurări

O motivație corectă este mai puternică decât forța.



Acoperirile asigurării de viață pentru membrii SLIPC
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AsigurăriACOPERIRI SUMA ASIGURATĂ - RON

1. DECES DIN ORICE CAUZĂ 10.000 RON

2. DECES DIN ACCIDENT 10.000 RON

3. INVALIDITATE PERMANENTĂ PARȚIALĂ SAU TOTALĂ DIN 
ORICE  CAUZĂ

Max. 10.000 RON

4. CHELTUIELI MEDICALE DIN ORICE CAUZĂ Max. 700 RON

5. SPITALIZARE DIN ORICE CAUZĂ 40 RON/zi x 30 zile

6. INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ DIN ORICE CAUZĂ 40 RON/zi x 30 zile

(concediu medical)

7. INTERVENȚII CHIRURGICALE DIN ORICE CAUZĂ Max. 5.000 RON

8. FRACTURI CA URMARE A UNUI ACCIDENT Max. 5.000 RON

9. ARSURI CA URMARE A UNUI ACCIDENT Max. 5.000 RON

10. BOLI GRAVE – PACHET I 5.000 RON

Asigurăm tot ceea ce contează pentru tine



Acoperirile asigurării de viață pentru membrii SLIPC
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Asigurăm tot ceea ce contează pentru tine

• transportul efectuat de servicii de urgenţă de specialitate, până la cel mai apropiat spital de  

locul accidentului;

• diagnosticare radiologică şi sonografică;

• analize medicale cu recomandare de la medicul specialist;

• ochelari în limita a 500 RON, indemnizația se va plăti o dată pe anul de asigurare, la prima

diagnosticare sau la schimbarea dioptriilor, pentru evaluarea cererii de despăgubire vor fi

necesare: recomandarea, factura și rețeta de la medicul oftalmolog;

• tratamentul dentar de urgenţă datorat unui accident sau pentru îndepărtarea durerilor acute,

inclusiv radiografie dentară, dacă este recomandată de medic, în limita a 450 lei/an ;

• chirurgia plastică şi reparatorie, implantologia când aceasta a fost recomandată expres de

către un medic specialist pentru remedierea consecinţelor unui accident produs în perioada de

valabilitate a prezentei asigurări suplimentare;

• asistenţă medicală reprezentând: medicamentele şi materialele sanitare prescrise de medic,

materialele medicale ajutătoare pentru fixarea unor părţi ale corpului în baza recomandărilor

medicale (orteze, corsete, gips).
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Spitalizare din orice cauza – 40 Lei/zi x 30 zile

• Pentru o perioadă de spitalizare mai mare de 3 zile consecutive, asiguratorul va plăti

indemnizația de asigurare pentru întreaga perioadă de spitalizare.

• Dacă Asiguratul a fost internat la secţia de terapie intensivă, indemnizaţia zilnică va fi dublul

indemnizaţiei zilnice de spitalizare, dar nu mai mult de 7 zile.

• Sunt acoperite maxim două spitalizări ca urmare a aceluiaşi accident sau a unei îmbolnăviri,

inclusiv cele determinate de eventuale complicaţii sau recidive, apărute la maxim 90 de zile de

la prima externare.

Asigurăm tot ceea ce contează pentru tine
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Incapacitate temporara de munca din orice cauza – 40 Lei/zi x 30 zile

(concediu medical)

Asigurăm tot ceea ce contează pentru tine

1. În cazul incapacităţii temporare ca urmare a unui accident:

• Dacă Asiguratul nu a fost spitalizat ca urmare a accidentului: Groupama va plăti indemnizaţia de

asigurare pentru întreaga perioadă de incapacitate temporară de muncă

• Dacă Asiguratul a fost spitalizat ca urmare a accidentului: Groupama va plăti indemnizaţia de

asigurare pentru întreaga perioadă de incapacitate temporară de muncă începând cu prima zi de

externare

2. În cazul incapacităţii temporare ca urmare a diagnosticării unei boli:

• Dacă Asiguratul nu a fost spitalizat ca urmare a bolii: Groupama va plăti indemnizaţia de asigurare

pentru întreaga perioadă de incapacitate temporară de muncă.

• Dacă Asiguratul a fost spitalizat, ca urmare a bolii diagnosticate, Groupama va plăti indemnizaţia de  

asigurare pentru întreaga perioadă de incapacitate temporară de muncă începând cu prima zi de  

externare.
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Interventii chirurgicale din orice cauza – Max. 5.000 Lei

În decursul unui an de asigurare, Asigurătorul va plăti indemnizaţia de asigurare în funcţie  

de gradul de dificultate al intervenţiei chirurgicale, astfel:

• Intervenţie chirurgicală foarte mare - 100% din suma asigurată,

• Intervenţie chirurgicală mare - 75% din suma asigurată,

• Intervenţie chirurgicală medie - 50% din suma asigurată,

• Intervenţie chirurgicală mică - 25% din suma asigurată.

Asigurăm tot ceea ce contează pentru tine
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Boli grave- Pachet I – 5.000 Lei

Pachetul I acoperă următoarele riscuri:

• diagnosticarea pentru prima dată în perioada de valabilitate a prezentei clauze, cu una din

următoarele boli grave: cancer/tumoră malignă; accident vascular cerebral; infarct miocardic;

scleroză multiplă; boala neuronului motor; boala Parkinson.

• următoarele intervenţii care sunt efectuate în perioada de valabilitate a prezentei clauze:

intervenţie chirurgicală de tip by-pass coronarian; transplant de organe; intervenţie

chirurgicală de schimbare de valve la nivelul inimii; alte intervenţii chirurgicale pe cord deschis

(inclusiv grefă aortă).

Asigurăm tot ceea ce contează pentru tine



Asigurarea
pentru

Cum procedați la producerea oricărui eveniment asigurat?
străinătate

În caz de accident, îmbolnăvire subită sau la producerea oricărui eveniment asigurat:

Completați 
Forumarul de 

avizare + 
Documente 

specifice 
evenimetului 

conform Anexei 
Formularului

Solicitați  
adeverințade  
membru de
sindicat SLIPC

Trimiteți toate  
documentele la  adresa de 

email:  
documente@groupama.ro

și slipcluj@gmail.com

Primiți banii în cont,

după finalizarea  
dosarului – maxim30  

de zile de la  
depunerea  

documentelor  
solicitate

Informații 
suplimenatre puteți 
obține la numărul 
de telefon Alo 
Groupama 0374 110 
110, (furnizați 
informații  
referitoare la  
evenimentul produs 
și numărul poliței 
de asigurare 
20369).

mailto:documente@groupama.ro
mailto:slipcluj@gmail.com

