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Condiții specifice pentru asigurarea suplimentară de 

Intervenție chirurgicală din accident 

 
Art 1. Prevederi introductive. Asigurarea suplimentară de Intervenție chirurgicală din accident este guvernată de prezentele 
Condiții specifice, care formează parte integrantă a contractului de asigurare. 

Încheierea prezentei Asigurări suplimentare este condiționată de încheierea contractului de asigurare de bază. Condițiile 
generale ale contractului de asigurare de viață Perspective pentru cei dragi sunt valabile și se aplică în mod corespunzător 
prezentei asigurari suplimentare. 

 
Art 2. Definiții 

 

 
Beneficiar 

Persoana căreia îi va fi plătită Indemnizația de asigurare în cazul producerii Evenimentului asigurat. 

În cazul asigurării suplimentare de Intervenție chirurgicală din accident beneficiar este Asiguratul. 

Durata asigurării 
suplimentare 

 
Durata este de 1 (un) an calendaristic cu reînnoire automată la fiecare aniversare. 

Eveniment asigurat Intervenția chirurgicală ca urmare a unui accident. 

Indemnizația de 
asigurare 

Suma de bani plătibilă Beneficiarului de către Societatea de Asigurare în cazul producerii Evenimentului 
asigurat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spital 

Instituție sanitară care îndeplinește concomitent următoarele cerințe: 

• Functionează în temeiul legii, în cadrul sistemului medical public sau privat și în condiții de deplină 
autorizare și/sau acreditare; 

• Acordă permanent asistență medicală de specialitate (pentru diagnosticul și tratamentul medical 
sau chirurgical al persoanelor bolnave sau accidentate) prin personal calificat: medici specialiști și 
asistenți medicali cu diplomă recunoscută și cu drept de exercitare a profesiei; 

• Dispune de echipamente și instrumente adecvate efectuării procedurilor specifice de diagnostic și 
tratament; 

• Ține o evidență clară a pacienților internați, cu menționarea evoluției zilnice și a procedurilor 
terapeutice care se execută pentru fiecare pacient. 

Nu se consideră a fi spital: 

• Instituții destinate îngrijirii alcoolicilor sau persoanelor dependente de droguri; 

• Sanatorii (balneo-climaterice, TBC, recuperare neuro-psihomotorie); 

• Instituții pentru tratarea bolilor psihice; 

• Instituții de reabilitare; 

• Azile pentru bătrâni. 
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Intervenție 
chirurgicală 

Procedură sau tehnică medicală efectuată asupra Asiguratului într-un spital, de către un medic 
specializat într-o disciplină chirurgicală, care este considerată necesară de către acesta pentru tratarea 
unei boli sau vătămări corporale suferite de Asigurat. Procedura sau tehnica medicală trebuie să 
implice o incizie (sau o manevră invazivă) și să fie efectuată de către un medic chirurg cu drept de 
liberă practică, sub o anestezie locală sau loco-regională, sau sub o anestezie generală în prezența unui 
medic anestezist. 

 

Art. 3. Obiectul și domeniul de aplicabilitate al asigurării suplimentare. Obiectul asigurării este reprezentat de starea de 
sănatate a Asiguratului. În cazul Intervenției chirurgicale a Asiguratului, cauzată de un Accident, un procent din Suma asigurată 
aferentă asigurării suplimentare este plătibil către Beneficiar, în conformitate cu prevederile Anexei 1 a prezentelor Condiții 
specifice. 

 
Art. 4. Limitele de vârstă ale Asiguratului. Vârsta Asiguratului la data preluării în asigurare trebuie să fie de minimum 18 ani și 
maximum 64 de ani și nu poate depăși 65 de ani la data expirării asigurării suplimentare. 

 
Art. 5. Intrarea în vigoare a asigurării suplimentare. Prezenta asigurare suplimentară intră în vigoare astfel: 

(a) La data începerii contractului de asigurare, în cazul în care Contractantul a optat și pentru contractarea prezentei asigurări 
suplimentare; 

(b) La data Aniversării contractului de asigurare, cu condiția ca prima de asigurare să fie plătită la zi și cu acceptul Asigurătorului. 
Pentru atașarea asigurării suplimentare este necesară completarea unei noi cereri de asigurare și trimiterea acesteia către 
Asigurător pentru evaluare, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de respectiva Aniversare; 

(c) La data repunerii în vigoare a contractului de asigurare la care este atașată și prezenta asigurare suplimentară. În 
situația în care contractul de asigurare a fost reziliat, repunerea în vigoare se va face în conformitate cu prevederile art. 10 
al Condițiilor generale, începând cu prima zi după încasarea de către Asigurător a primelor restante. 

 
Art. 6. Încetarea Asigurării Suplimentare. Prezenta asigurare suplimentară își încetează efectele de plin drept în următoarele 
situații: 

(a) La data următoarei Aniversari a contractului după împlinirea de către Asigurat a vârstei de 65 de ani; 

(b) La data încetării contractului de asigurare la care a fost atașată asigurarea suplimentară; 

(c) La solicitarea Contractantului/Asiguratului, transmisă Asigurătorului înainte de aniversarea contractului; 

(d) La data decesului Asiguratului; 

(e) Prin reziliere de către Asigurător în cazul în care Contractantul asigurării, Asiguratul sau Beneficiarul (respectiv moștenitorii 
Asiguratului în calitate de Beneficiari) furnizează Asigurătorului declarații false sau informații incomplete, conform art. 16 
din Condițiile generale ale contractului. 

 
Art. 7. Indemnizația de asigurare. Indemnizația de asigurare este un procent din Suma asigurată aferentă prezentei asigurări 
suplimentare, în vigoare la data producerii Evenimentului asigurat, menționată în Polița de asigurare și calculat în conformitate 
cu prevederile Anexei 1 a prezentelor Condiții specifice. Procentul maxim de despăgubire pe an contractual este de 100% din 
Suma asigurată aferentă prezentei asigurări suplimentare. Dacă o Intervenție chirurgicală nu apare menționată  în Anexa 1, se  
va lua în considerare procentul existent pentru o Intervenție chirurgicală similară încadrată de medicul specialist acreditat de 
către Asigurător. În cazul intervențiilor chirurgicale multiple efectuate în același timp operator (aceeași echipă operatorie/ în 
aceeași regiune / sub aceeași anestezie) se despagubește intervenția chirurgicală cu procentul cel mai mare, conform Anexei 1 a 
prezentelor Condiții specifice. Intervențiile chirurgicale ce se efectuează în mai multe etape vor fi considerate ca fiind una singură. 

Pentru ca indemnizația de asigurare să fie plătibilă este necesar ca primele de asigurare aferente contractului de asigurare să fie 
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plătite la zi sau contractul să fie în perioada de grație la momentul producerii Evenimentului asigurat, iar Evenimentul asigurat să 
nu fie exclus de la plata indemnizației. 

Accidentul ce cauzează Intervenția chirurgicală trebuie să se producă după data intrării în vigoare a prezentei asigurări suplimentare, 
iar Intervenția chirurgicală trebuie să se producă pe perioada de valabilitate a asigurării suplimentare, în maximum 1 (un) an 
calendaristic de la data Accidentului care a cauzat-o. 

 
Asigurătorul va fi înștiințat în scris, în termen de 30 de zile calendaristice, despre producerea Evenimentului asigurat. Asigurătorul 
își rezervă dreptul de a investiga circumstanțele producerii Evenimentului asigurat. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția 
Asigurătorului următoarele documente: 

(a) Biletul de ieșire din spital, în original; 

(b) Raport medical întocmit de medicul curant, în original, cu următoarele precizări: diagnosticul complet, procedura 
chirurgicală efectuată, tratamentul efectuat; 

(c) Documente eliberate de autoritațile competente care să ateste circumstanțele producerii accidentului, valoarea 
alcoolemiei (dacă a fost impusă prin lege), precum și concluziile finale ale anchetei; 

(d) Informațiile bancare ale Beneficiarului (număr de cont, banca, sucursala), datate și semnate conform cu originalul de 
Beneficiar; 

(e) Orice alte documente cerute de Asigurător pentru a determina legalitatea plății sau pentru a determina nivelul 
corespunzător al Indemnizației. 

 
Dacă Beneficiarul refuză să furnizeze Asigurătorului informațiile și documentele solicitate, Asigurătorul are dreptul să refuze plata 
Indemnizației de asigurare. 

În cazul în care documentele justificative sunt eliberate în afara teritoriului României, în altă limbă, acestea vor fi trimise în copie, 
împreună cu traducerea legalizată în limba română. Traducerea legalizată trebuie să fie trimisă Asigurătorului în original. 

 
Prezentele condiții de plată a indemnizației de asigurare sunt completate cu cele menționate în Condițiile generale ale contractului 
de asigurare. 

 
Art. 8. Excluderi de la plata indemnizației de asigurare. Asigurătorul nu va plati indemnizația de asigurare în următoarele 

situații: 

Excluderi Generale. Toate excluderile menționate în Condițiile generale ale contractului de bază Perspective pentru cei dragi la art 
15 punctele (a) – (k) se aplică prezentei asigurări suplimentare. 

În plus, asigurarea suplimentară nu acoperă riscul producerii Intervenției chirurgicale din accident în următoarele situații: 

a) În cazul Intervențiilor cu scop estetic; 

b) În cazul Intervențiilor de extragere a corpilor străini de la nivelul conjunctivei, corneei, foselor nazale, conductului auditiv 
extern; 

c) În cazul Intervențiilor chirurgicale practicate la nivelul țesutului cutant, subcutanat sau unghiei; 

d) În cazul în care afecțiunea pentru care a fost necesară intervenția chirurgicală a Asiguratului nu este cauzată direct de un 
Accident; 

e) În cazul în care afecțiunea pentru care a fost necesară intervenția chirurgicală a Asiguratului este cauzată direct de un 
Accident produs anterior intrării în vigoare a Asigurării Suplimentare; 

f) În cazul în care Intervenția chirurgicală a fost practicată ulterior expirării unui termen de 1 (un) an de la data producerii 
Accidentului; 
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g) În cazul în care Intervenția chirurgicală a survenit ca urmare a agravării, prin Accident, a unei afecțiuni preexistente 
acestuia; 

h) În cazul Intervențiilor chirurgicale pentru corecțiile tulburărilor de vedere (miopia, hipermetropia, presbiopia etc.) cu 
excepția celor cauzate de un Accident produs în perioada asigurată; 

i) În cazul Intervențiilor chirurgicale efectuate pentru tratarea anomaliilor congenitale și/sau afecțiunilor consecutive 
acestora; 

j) În cazul Intervențiilor chirurgicale de stomatologie, pedodonție, ortodonție, protetică, chirurgie adresată dentiției și 
alveolelor dentare, cu excepția celor cauzate de un Accident produs în perioada asigurată; 

k) În cazul reducerii ortopedice a unei fracturi sau luxații; 

l) În cazul oricărei intervenții chirurgicale necesară pentru tratarea unei afecțiuni prexistente accidentului; 

m) În cazul intervenției chirurgicale legată de naștere, întrerupere voluntară sau involuntară a sarcinii, inclusiv consecințele 
acestora; 

n) În cazul intervențiilor chirurgicale efectuate în cadrul unor experimente medicale, studii clinice, declarate sau nu ca atare; 

o) În cazul încercărilor de suicid sau de acțiuni de auto-vătămare, automutilare, indiferent de starea fizică sau psihică a 
Asiguratului; 

p) În cazul afecțiunilor/tulburărilor neuro-psihice sau schimbărilor în comportamentul psihologic, indiferent de cauză; 

 

 
Art. 9. Prevederi finale. 

Valoarea de răscumpărare. Asigurarea suplimentară de Intervenție chirurgicală din accident nu are valoare de răscumpărare. 

Schimbarea ocupației/sporturilor/hobby-urilor/rezidenței Asiguratului. Asiguratul are obligația să anunțe Asigurătorul cu 
privire la orice schimbare survenită în ocupația, sporturile, hobby-urile sau țara de rezidență. Asigurătorul va efectua o nouă 
evaluare a riscului, iar în eventualitatea determinării unui risc substandard are dreptul să modifice unilateral termenii de acoperire 
contractuală a asigurării, sau de a rezilia unilateral asigurarea. 

 

Prezentele Condiții Contractuale intră în vigoare și se aplică contractelor încheiate începând cu data de 01/11/2017. 

Am primit un exemplar al Condițiilor contractuale. 

Nume   Semnătura   Data  /  /    
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Anexa Nr. 1 – Nivelul indemnizației plătibile în cazul intervenției chirurgicale din accident 
 

 

Sistemul nervos 

Intervențiile chirugicale la nivelul creierului și meningelor (incizie, excizie, biopsie, drenaj, reparare, reconstrucție) 100% 

Intervenții chirurgicale la nivelul ventriculilor și spațiului subarahnoidian (incizie, excizie, shunturi, reparare, 
reconstrucție) 

100% 

Intervenții chirurgicale la nivelul nervilor cranieni (incizie, excizie, decompresiune, reparare, reconstrucție) 100% 

Intervenții chirurgicale la nivelul măduvei spinale (incizie, excizie, decompresiune, reparare, reconstrucție) 100% 

Alte intervenții medulare (puncție, drenaj) 20% 

Intervenții chirurgicale la nivelul ramurilor digitale ale nervilor periferici (incizie, excizie reparare, reconstrucție) 20% 

Intervenții chirurgicale la nivelul nervilor periferici cu excepția ramurilor digitale (incizie, excizie, decompresiune, 
reparare, reconstrucție) 

50% 

Intervenții chirurgicale la nivelul sistemului nervos simpatic 50% 

Sistemul endocrin 

Intervenții chirurgicale la nivelul glandei hipofize și epifize 100% 

Intervenții chirurgicale la nivelul glandelor tiroidă, paratiroide, suprarenale, timus 20% 

Sânul 

Excizia parțială/totală a sânului 100% 

Incizia, drenajul sânului 20% 

Intervenții chirurgicale la nivelul mamelonului 20% 

Aparatul vizual 

Intervenții chirurgicale la nivelul ochiului și orbitei (incizie, excizie, enucleere, inserție proteză, reparare, 
reconstrucție,etc) 

50% 

Intervenții chirurgicale la nivelul pleoapelor și aparatului lacrimal (incizie, excizie, reparare, reconstrucție) 20% 

Intervenții chirurgicale la nivelul mușchilor oculari (incizie, excizie, reparare, reconstrucție) 30% 

Intervenții chirurgicale la nivelul corneei și conjunctivei, sclerei (incizie, excizie, reparare, reconstrucție) 30% 

Intervenții chirurgicale la nivelul irisului, cristalinului, camerei anterioare a ochiului, retinei, corpului vitros 
(incizie,excizie, reparare, reconstrucție) 

50% 

Aparatul auditiv 

Intervenții chirurgicale la nivelul urechii externe și conductului auditiv extern (incizie, excizie, drenaj, reparare, 
reconstrucție) 

20% 

Intervenții chirurgicale la nivelul urechii medii, mastoidei, urechii interne și trompei lui Eustachio (incizie, excizie, 
reparare, reconstrucție) 

50% 
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Aparatul respirator 

Intervenții chirurgicale la nivelul nasului, septului nazal, cornetelor nazale, sinusurilor (incizie, excizie, reparare, 
reconstrucție) 

20% 

Intervenții chirurgicale deschise/ endoscopice la nivelul rinofaringelui și amigdalelor palatine (incizie, excizie, 
reparare, reconstrucție) 

20% 

Intervenții chirurgicale deschise/ endoscopice la nivelul laringelui (incizie, excizie, reparare, reconstrucție) 100% 

Intervenții chirurgicale deschise la nivelul traheei, bronhiilor (incizie, excizie partiala de trahee sau bronhie, 
reparare, reconstrucție) 

100% 

Fibroscopia terapeutică sau diagnostică a căilor respiratorii inferioare și mediastinului 50% 

Intervenții chirurgicale la nivelul plamânului și mediastinului (incizie, excizie parțială/ totală plămân, reparare, 
transplant pulmonar) 

100% 

Drenajul pleural 30% 

Cavitatea bucală 

Intervenții chirurgicale la nivelul cavității bucale, buzelor, limbii și palatului (incizie, excizie, reparare, reconstrucție) 20% 

Intervenții chirurgicale la nivelul glandelor și ductelor salivare (incizie, excizie parțială/ totală de glandă salivară, 
reparare, reconstrucție) 

20% 

Tractul digestiv superior 

Intervenții chirurgicale deschise la nivelul esofagului (esofagectomie parțială/ totală, reparare, reconstrucție) 70% 

Endoscopia terapeutică a esofagului (extracție corpi străini, excizie leziuni esofag) 50% 

Intervenții chirurgicale deschise la nivelul stomacului (gastrectomie parțială/totală, reparare, anastomoza, 
reconstrucție) 

100% 

Endoscopia terapeutică a stomacului și intestinului subțire (extracție corpi străini, excizie/reparare leziuni stomac/ 
intestin subțire) 

50% 

Intervenții chirurgicale deschise la nivelul duodenului, jejunului și ileonului (excizie, by-pass, reparare, anastomoză, 
reconstrucție) 

70% 

Tractul digestiv inferior 

Intervenții chirurgicale deschise sau laparoscopice la nivelul intestinului gros (excizie leziuni colo-rectale, 
hemicolectomie dreaptă/ stângă, excizie totală colo-rectală, excizie sigmoid, reparare, by-pass, exteriorizarea 
colonului) 

 
70% 

Endoscopia terapeutică a colonului 50% 

Intervenții chirurgicale la nivelul ano-perianal (incizie, excizie, reparare, reconstrucție) 30% 
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Ficatul si caile biliare 

Intervenții chirurgicale hepatice deschise (incizia, excizia, repararea, hepatectomia parțială/totală, transplantul 
hepatic) 

100% 

Intervenții chirurgicale hepatice laparoscopice/ percutane 50% 

Intervenții chirurgicale deschise/ endoscopice/ percutane ale căilor biliare 50% 

Pancreasul 

Intervenții terapeutice percutane, drenaj pancreatic 50% 

Intervenții chirurgicale deschise/ laparoscopice ale pancreasului (incizie, excizie, pancreatectomia parțială/totală, 
reparare, transplantul de pancreas) 

100% 

Splina 

Intervenții chirurgicale deschise/laparoscopice splină (incizie, excizie, splenectomie, reparare) 50% 

Aparatul cardio-vascular 

Intervenții chirurgicale cardiace (excizie, reparare, reconstrucție, protezare valvulară, transplant cardiac) 100% 

Intervenții chirurgicale vasculare (excizia deschisă sau transluminală a anomaliilor/ leziunilor vaselor mari, 
repararea/ protezarea vasculară, by-pass arterial sau venos, shunt arterio-venos, ligatura/ excizia venelor varicoase, 
trombectomia) 

 
70% 

Aparatul urinar 

Transplantul renal 100% 

Intervenții chirurgicale deschise/ laparoscopice renale (incizie, drenaj, excizie, nefrectomia parțială/totală, 
reparare, reconstrucție) 

50% 

Intervenții chirurgicale deschise/ endoscopice ureter (incizie, excizie, stent-are, repararea, reconstrucția) 50% 

Intervenții chirurgicale deschise/endoscopice vezica urinară (incizie, excizie leziuni, excizie parțială /totală a vezicii, 
reparare, reconstrucție) 

50% 

Intervenții chirurgicale deschise/ endoscopice prostatice 20% 

Intervenții chirurgicale deschise sau endoscopice ale uretrei 20% 

Organele genitale masculine 

Incizie, excizie, reparare leziuni testicul, scrot, canale spermatice, penis, perineu, orhiectomie 30% 

Organele genitale feminine 

Intervenții chirurgicale la nivelul vulvei, vaginului, perineului 30% 

Intervenții chirurgicale clasice/ laparoscopice ale trompelor și anexelor 50% 

Intervenții chirurgicale ale uterului și colului uterin 50% 

Chiuretaj uterin terapeutic 20% 
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Tesuturile moi 

Intervenții chirurgicale la nivelul diafragmului (incizie, excizie, reparare, reconstrucție) 50% 

Intervenții chirurgicale la nivelul peritoneului, mezenterului și omentului (incizie, excizie, reparare, drenaj 
peritoneal) 

50% 

Intervenții chirurgicale clasice/laparoscopice la nivelul defectelor peretelui abdominal (repararea herniilor 
abdominale, repararea herniilor incizionale (eventrații) 

50% 

Intervenții chirurgicale la nivelul fasciei, tendonului, mușchiului, ligamentelor (incizie, excizie, reparare, 
reconstrucție, transplant) 

20% 

Sistemul osteo-articular 

Intervenții chirurgicale la nivelul oaselor craniene, reducerea și osteosinteza fracturilor cranio-faciale 50% 

Intervenții chirurgicale la nivelul coloanei vertebrale (discectomie, laminectomie, corecția deformărilor coloanei 
vertebrale, excizie, reparare, reducere si osteosinteză a fracturilor coloanei vertebrale) 

100% 

Reconstrucția policelui, reconstrucțiile complexe ale mâinii și piciorului 50% 

Tratamentul chirurgical al fracturilor (osteosinteză intra/ extramedulară, tractiunea trans-scheletală, grefon osos) 20% 

Artroplastia de șold, genunchi, umăr 70% 

Artroplastia altor articulații ale corpului 50% 

Intervenții chirurgicale deschise /endoscopice articulare (incizie, excizie, reparare, reconstructie, artrodeză), 
reducerea deschisă a luxațiilor 

50% 

Alte intervenții chirurgicale 

Replantarea membrului superior, a membrului inferior, amputația membrului superior/ membrului inferior, 
amputația mâinii/ piciorului 

70% 

Amputația unuia sau mai multor degete 20% 

 


