
                                                                                                                                                                          

 
Cod: IL -26-Cond.asig.TH  Ediţia  nr.1(m1) Data intrării în vigoare : 5 aprilie 2007 

Sediul central:Sibiu,str.Nicolaus Olahus,nr.5      C.U.I.8990884 Atribut fiscal R, Nr.Reg.                        Cont lei:RO86CARP033200000050RO09 
turnul A, etajele 3,4,5si 6                                    Com J 32/1053/96,Cap.Social 20.800.000  RON          Cont euro:RO81CARP033200000050EU04 
tel:0269-222.877,Fax:0269-211.040                  Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor:   B.C.CARPATICA S.A.Sibiu,suc.Turnisor 
www.carpaticaasig.ro,office@carpaticaasig.ro   Nr.Reg.CSA : RA-013/2003, Cod O.D.C.P. Nr.9210  

 
pag.1/6 

 

 
 

CONDIŢII  GENERALE  PRIVIND 
ASIGURAREA MEDICALA  

A CETĂŢENILOR ROMÂNI CARE CĂLĂTORESC ÎN STRĂINĂTATE 
 
  
1.DEFINIŢII 

1.1 Asigurător : SC CARPATICA ASIG SA. 
1.2 CARPATICA Assistance : societatea, care acorda asistenţă asiguratilor in urma producerii 

unui eveniment asigurat. 
1.3 Certificatul de Asigurare : document emis de Asigurator prin care se face dovada 

existenţei contractului de asigurare.  
1.4 Asigurat : orice persoană fizică cu vârsta de pana la 75 de ani, cu domiciliul stabil sau 

resedinta permanenta în  România. 
1.5 Accident : eveniment, survenit independent de voinţa Asiguratului, datorat unor cauze 

externe, involuntare, neprevăzute şi întâmplătoare, de natură fizică sau chimică, cu excepţia 
infecţiilor (virale, bacteriene, fungice, etc.) şi a substanţelor terapeutice care deteriorează 
sănătatea, şi care determină vătămări (leziuni) corporale ori decesul Asiguratului. 

1.6 Vătămare corporală : efect cauzat de acţiunea bruscă asupra organismului, a unor factori 
externi, fizici sau chimici, care poate duce, în mod exclusiv şi independent de orice altă cauză sau 
defect fizic ori infirmitate preexistentă, la spitalizare, incapacitate temporară de muncă, invaliditate  
sau decesul Asiguratului. 

1.7 Deces : încetarea din viaţă a persoanei asigurate, confirmată de reprezentantul unui organ 
abilitat.  

1.8 Îmbolnăvire : modificare organică sau funcţională a echilibrului normal al organismului,  
cauzată de o afecţiune/ maladie/ suferinţă, ce se manifestă neprevăzut.  

1.9 Masuri pentru salvarea vietii : masuri de asistenta si proceduri medicale, strict necesare 
recuperarii functiilor vitale ale organismului. 

1.10 Calmarea durerilor : efectul masurilor de urgenta, luate pentru diminuarea sau 
indepartarea unei suferinte determinata de dureri acute insuportabile, chiar si din cauze 
preexistente. 

1.11 Indemnizaţie(Despăgubire) : suma plătită de Asigurator pentru asistenta acordata în 
urma producerii riscurilor asigurate.  

1.12 Cheltuieli medicale : costurile necesare acordării, în regim de urgenţă, a serviciilor de 
asistenţă medicală cuprinse in asigurare. 

1.13 Tratament medical : totalitatea procedeelor necesare ameliorării sau vindecării efectelor 
suferite de Asigurat prin producerea evenimentului asigurat.  

1.14  Repatriere :  
a) Aducerea la domiciliu sau reşedinţă, a persoanelor aflate in imposibilitatea de a se deplasa 

sau de a-şi continua călătoria, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, precum şi 
transportul unui cadru medical însoţitor în cazul recomandării unui medic. 

b) Aducerea în tara de domiciliu sau reşedinţă, a corpului neînsufleţit al persoanei asigurate, ca 
urmare a decesului survenit in urma producerii unui eveniment asigurat, în perioada de valabilitate 
a contractului de asigurare. 

1.15 Medic : Orice  persoană fizică autorizată legal şi înregistrată să practice medicina, alta 
decât Asiguratul soţul/soţia acestuia sau o rudă a persoanei asigurate. 

1.16 Spital  : O instituţie care: 
a) Deţine o licenţă de funcţionare; 
b) Se ocupă cu primirea, îngrijirea şi tratarea în incinta sa, ca pacienţi interni, a persoanelor cu 

sanatatea afectata; 
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c) Pune la dispoziţie săli special echipate pentru diagnosticare, tratament medical sau 
chirurgical;  

d) Nu este în primul rând clinică cu program zilnic de consultaţie, casă de odihnă sau de 
convalescenţă sau o instituţie similară şi nu este decât ocazional, un loc pentru tratarea 
persoanelor alcoolice sau dependente de droguri. 

1.17 Data producerii unui eveniment asigurat : 
a) În cazul îmbolnăvirii: data stabilirii diagnosticului sau data primei examinari. 
b) În caz de accident sau deces: data producerii acestuia  
1.18 Teritorialitate : Suprafaţa de acoperire pentru protecţia oferită prin poliţa de asigurare.  

  
2. DISPOZIŢII GENERALE 

2.1 Obiectul asigurarii il reprezinta starea de sanatate a Asiguratului, caruia, in urma producerii 
evenimentului asigurat, i se acopera cheltuielile efectuate pentru serviciile medicale şi/sau de 
repatriere, in limitele conditiilor contractuale si ale planului de asigurare pentru care a optat. 

2.2 In cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul va contacta CARPATICA 
Assistance, care va organiza furnizarea serviciilor necesare, potrivit situatiei in cauza. 

2.3 Asiguratorul nu ramburseaza nici o cheltuială legată de repatrierea făcută fără aprobarea 
CARPATICA Assistance. 

2.4 Refuzul persoanei asigurate de a accepta repatrierea medicală atrage după sine încetarea 
obligaţiei Asiguratorului de a despăgubi sumele reprezentând valoarea cheltuielilor efectuate după 
data la care a fost stabilita repatrierea. 
 
3. RISCURI ACOPERITE SI SUMA ASIGURATA 

3.1 Prin asigurare sunt acoperite riscurile de accident sau imbolnavire a Asiguratului, 
constatate de un medic, care impun acordarea in regim de urgenta, a unor servicii medicale care 
nu intra sub incidenta excluderilor de la cap.4 .  

3.2 Asiguratorul suporta costurile pentru următoarele servicii: 
a) serviciul medical de urgenta si transportul sanitar la unitatea medicală cea mai 
apropiată sau la o alta unitate specializata, daca situatia o impune, organizate de CARPATICA 
Assistance;  
b) consultaţie şi diagnosticare(inclusiv radiografica), onorariile acordate medicilor;  
c) tratament ambulatoriu, medicaţie şi materiale sanitare (cu excepţia protezelor) prescrise 
de medic; 
d) internarea în cel mai apropiat spital sau clinică medicală si intervenţia chirurgicală; 
e) tratament stomatologic cauzat de producerea unui eveniment asigurat sau a unei crize 
acute,  pana la limita sumei de 150 EURO; 
f) repatrierea Asiguratului, organizată de CARPATICA Assistance; 
g) costul sicriului şi pregătirea specială în vederea transportului, pana la limita sumei 
corespunzatoare fiecarui plan de asigurare.  
3.3 Suma înscrisă în poliţa de asigurare, reprezintă limita maximă a despăgubirii acordate de 

CARPATICA ASIG, în cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate, corespunzator 
prevederilor art. 12.1. 

3.4 Dacă perioada necesară acordării serviciilor medicale, se prelungeşte si după expirarea 
valabilităţii poliţei, asistenţa medicală acordată Asiguratului, se va extinde pentru  o perioadă de 14 
zile, numai daca repatrierea medicala pune in pericol viata asiguratului. 
 
4. EXCLUDERI 

CARPATICA ASIG nu acordă despăgubiri pentru :  
4.1 Orice afecţiuni ori stări patologice, pre-existente începerii valabilităţii poliţei de asigurare si 

consecintele acestora, chiar dacă asiguratul nu avea cunoştinţă de ele, sau consecinte ale unor 
accidente sau proceduri medicale întâmplate ori efectuate înaintea începerii perioadei de 



                                                                                                                                                                          

 
Cod: IL -26-Cond.asig.TH  Ediţia  nr.1(m1) Data intrării în vigoare : 5 aprilie 2007 

Sediul central:Sibiu,str.Nicolaus Olahus,nr.5      C.U.I.8990884 Atribut fiscal R, Nr.Reg.                        Cont lei:RO86CARP033200000050RO09 
turnul A, etajele 3,4,5si 6                                    Com J 32/1053/96,Cap.Social 20.800.000  RON          Cont euro:RO81CARP033200000050EU04 
tel:0269-222.877,Fax:0269-211.040                  Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor:   B.C.CARPATICA S.A.Sibiu,suc.Turnisor 
www.carpaticaasig.ro,office@carpaticaasig.ro   Nr.Reg.CSA : RA-013/2003, Cod O.D.C.P. Nr.9210  

 
pag.3/6 

 

asigurare, cu exceptia masurilor de urgenta necesare salvarii vietii asiguratului sau calmarii 
durerilor acute, acoperite prin planurile C si D. 

4.2 Orice stare sau deficienta cauzatoare de imbolnavire, pentru care s-a stabilit/ recomandat/ 
solicitat, sau în mod rezonabil ar fi trebuit să se solicite ori să se acorde tratament medical la o 
dată anterioară  perioadei de valabilitate a asigurării. 

4.3 Imbolnăvirea sau decesul cauzate direct sau indirect  de : 
a. forme ale energiei nucleare; 
b. război civil sau război cu alte state(declarat sau nedeclarat),revolte, revoluţii, lupte, 

acte de terorism; 
c. participare  activă la un conflict de muncă violent, tulburări de stradă, mişcări civile 

sau dezordine publică; 
4.4 Imbolnăvirea sau decesul survenite in timpul : 

a. efectuării  unui  curs de pregătire în cadrul unei armate sau poliţii, a unei miliţii sau 
organizaţii paramilitare, indiferent dacă acestea s-au produs în timp ce asiguratul 
era  în permisie sau nu purta uniforma; 

b. comiterii sau ca urmare a participării sub orice formă la faptele prevăzute de lege ca 
infracţiune sau contravenţie; 

c. conducerii pe uscat, a unui vehicul pentru care Asiguratul nu detine un permis legal 
de conducere;  

d. participării la orice sport periculos (raliuri, curse, paraşutism, paranavigaţie, zbor cu 
deltaplanul, schi extrem, salt cu coarda elastică, schi nautic, schi în afara pistei, 
escaladarea stâncilor, scufundări acvatice, canotaj în condiţii extreme) sau 
conducerii unui vehicul pe/ prin apa ori in aer, chiar daca detine permis legal de 
conducere; 

e. participării  la orice fel de competiţii sportive sau activităţi artistice, antrenamente 
sau demonstraţii sportive; 

f. în care  Asiguratul  se afla sub influenţa consumului de alcool, de droguri sau de 
narcotice neprescrise de către un medic, sau administrate incorect fata de 
recomandarile unui medic; 

g. călătoriei pe calea aerului, in alta calitate decat cea de pasager, platitor al unui bilet 
de călătorie valabil, vandut de o companie aeriana licentiata;  

4.5 Imbolnăvirea sau decesul cauzate de : 
a. expunerea voită sau deliberată la pericol, autovătămare voluntara, sinucidere sau 

tentativă de sinucidere, sau de o consecinţa a refuzului de a urma recomandarea 
medicului; 

b. contractarea unei boli cu transmitere sexuală, infectarea cu HIV, SIDA, indiferent de 
modul în care s-a produs si consecintele acestora; 

c. otrăvirea cu diferite substanţe sau intoxicaţii cu medicamente ori droguri, prin 
ingerare/ injectare/ prizare  intenţionată; 

4.6 Costurile referitoare la : 
a. vaccinari  si examinari / investigatii de rutina; 
b. tratamente legate de orice fel de dereglări mentale, psihiatrice sau psiho-somatice;  
c. tratamentul oricarei forme de cancer; 
d. tratamente de medicină alternativă; 
e. tratamente care depasesc costurile normale; 
f. cure de orice fel, inclusiv cele pentru tratarea consecinţelor apărute în urma unei 

vătămări corporale sau îmbolnăviri; 
g. analize, operaţii sau tratamente de natură strict cosmetică, pentru chirurgie plastică 

(cu excepţia chirurgiei reparatorii necesara in urma unei vătămări corporale 
acoperita prin poliţă), pentru tratarea unei afectiuni preexistente sau dereglari in 
functionarea normala a organismului; 
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h. automedicatia sau tratamentele care nu au fost prescrise de catre un medic 
specialist; 

i. proceduri medicale experimentale sau care se folosesc în cercetarea medicală; 
j. tratamente oftalmologice sau protetice, cu excepţia celor care sunt consecinţa 

directă a unui eveniment asigurat;  
k. naştere sau cele in legatura cu starea de graviditate, consecinţele acestora şi a 

celor ce decurg din avortul intenţionat, cu exceptia masurilor de urgenta necesare 
salvaii vietii mamei si/sau a fatului inainte de a 28-a saptamana de  sarcina, 
acoperite prin planurile C si D. 

5.PRIMA DE ASIGURARE 
5.1 Se calculează  diferenţiat, în funcţie de tariful corespunzator planului de asigurare ales de 

asigurat, perioada asigurate, vârstei asiguratului şi scopului deplasării în străinătate. 
5.2 Se  achită  înainte de data începerii călătoriei, integral, in numerar sau prin transfer bancar 

. 
5.3 În cazul denunţării contractului de asigurare în condiţiile precizate la art. 6.5, prima de 

asigurare se restituie integral.  
5.4 După intrarea în vigoare a contractului de asigurare, prima achitată nu se mai restituie. 

Pentru motive bine intemeiate si justificate se poate rambursa o parte din prima, diferenta 
reprezentand cheltuieli de administrare a politei.   
  
6. DURATA ASIGURĂRII  

6.1 Asigurarea se încheie înainte de data începerii călătoriei,  pentru o durată cuprinsa  între 2 
şi 365 zile, perioada de  valabilitate iniţială neputând fi prelungită. 

6.2 Contractele incheiate dupa data inceperii calatoriei in strainatate, sunt considerate nule.  
6.3 Răspunderea CARPATICA ASIG începe la data menţionată în certificatul de asigurare, dar 

nu mai devreme de data părăsirii  teritoriului României.  
6.4 Răspunderea  Asiguratorului încetează la ora 24 a ultimei zile a perioadei de asigurare 

înscrisă în contract sau la data revenirii  anticipate în România.  
6.5 Asiguratul poate denunţa contractul de asigurare cu cel puţin 48 ore înainte de data intrării 

în vigoare . 
 
7. LIMITA TERITORIALĂ 

7.1 Acoperirea prin asigurare este valabilă pe aria teritorială menţionată în certificatul de 
asigurare  

7.2. Asigurarea nu este valabilă pe teritoriul României sau al statului în care Asiguratul isi are 
resedinta sau al cărui cetăţean este. 

 
8. OBLIGAŢIILE  ASIGURATULUI 

8.1 Asiguratul  trebuie să ia toate măsurile de prevedere, rezonabile, ca o persoana 
responsabila şi prudenta, pentru a preîntâmpina producerea de accidente şi a evita îmbolnăvirea şi 
se va  conforma tuturor exigenţelor legale şi prevederilor contractuale, ca o condiţie precedenta 
răspunderii Asigurătorului. 

8.2 În cazul producerii unui eveniment asigurat, Asiguratul, sau oricare persoana 
indreptatita, va contacta imediat CARPATICA Assistance , va furniza toate informaţiile 
cerute în legătură cu situaţia sa medicală şi va urma întocmai instrucţiunile date de aceasta. 

8.3 Daca Asiguratul nu a contactat CARPATICA Assistance pentru a organiza furnizarea 
serviciilor medicale asigurate, înstiinţarea scrisă privind evenimentul asigurat va fi făcută 
Asigurătorului in maxim 30 zile, după caz, de la data producerii acestuia/ data revenirii  în ţară/ 
data încetării cauzelor care au făcut imposibilă anunţarea Asigurătorului/ a societatii CARPATICA 
Assistance. 
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8.4 Pentru interventii chirurgicale este obligatorie anuntarea la Asigurator sau 
CARPATICA Assistance in maximum 48 de ore de la producerea evenimentului sau de la 
luarea deciziei pentru a se interveni chirurgical. 

8.5 Asiguratul este obligat ca, pe cheltuiala sa, să pună la dispoziţia Asigurătorului toate 
informaţiile şi actele solicitate de acesta, necesare stabilirii despăgubirii.  

8.6 La cererea şi pe cheltuiala Asigurătorului, Asiguratul consimte si se va supune  unei 
examinări medicale în legătură cu vătămarea corporală sau îmbolnăvirea survenită.  

8.7 Asiguratul va înştiinţa CARPATICA ASIG despre existenţa altor asigurări care acoperă 
riscul asigurat pentru care se solicită despăgubiri şi care erau în vigoare la data producerii 
acestuia. 

8.8 In cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute  la art. 9.2 - 9.6, Asigurătorul poate refuza plata 
despăgubirilor, dacă din aceste motive nu poate determina cauza şi împrejurările producerii 
evenimentului asigurat şi cuantumul prejudiciului. 

9. OBLIGAŢIILE  SC CARPATICA ASIG SA 
9.1 CARPATICA ASIG se obligă ca, la producerea unui eveniment asigurat, să 

despăgubească pe Asigurat în forma şi cuantumul prevăzut în prezentele condiţii de asigurare. 
9.2 Asigurătorul va înştiinţa în scris pe Asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea 

totală sau parţială a daunei. 
 
10. CONSTATAREA DAUNELOR, EVALUAREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR 

10.1 CARPATICA ASIG plăteşte cheltuielile în baza originalului  actelor justificative, eliberate 
de o autoritate medicală, competentă să constate producerea unui risc asigurat sau sa efectueze 
serviciile mentionate in contractul de asigurare. 

10.2 Asiguratul autorizează pe CARPATICA ASIG SA şi pe CARPATICA Assistance să 
obţină toate informaţiile considerate necesare, de la terţe persoane (medici, instituţii medicale,etc.), 
pe care le elibereaza de obligaţia de a păstra secretul cu privire la cazul respectiv.  

10.3 Cererea de despăgubire va fi însoţită de următoarele documente : 
a) certificatul de asigurare;  
b) declaraţia asiguratului cu privire la producerea evenimentului asigurat şi serviciile de 
asistenţă medicală de care a beneficiat. Dacă riscul asigurat este cauzat de un accident 
rutier sau de o terţă persoană,  se vor indica datele de identificare privind persoana 
vinovată , autovehiculul implicat, si se vor ataşa actele eliberate de autorităţile care au 
constatat producerea evenimentului asigurat; 
c) facturi, note de plată, bonuri de casa, reţete, certificate de spitalizare, foi de observaţie,  
şi orice alte acte  care să ateste diagnosticul şi tratamentul medical urmat de Asigurat, 
cheltuielile medicale efectuate de acesta precum şi antecedentele medicale (dacă este 
cazul);  
d) certificat de deces şi documente care fac dovada cheltuielilor de repatriere a corpului 
neînsufleţit, în cazurile de deces. 

Procurarea tuturor documentelor care însoţesc cererea de despăgubire precum şi cele 
solicitate de Asigurător, în vederea stabilirii prejudiciului şi a cuantumului despăgubirii, este în 
sarcina Asiguratului. 

Traducerea documentelor eliberate într-o limbă străină va fi suportată de Asigurat. 
10.4 Plata despăgubirii cuvenite Asiguratului se face prin echivalentul în lei a costurilor 

efectuate în valută, la cursul BNR din data producerii evenimentului. 
10.5 Asigurătorul poate acorda avansuri din despăgubire, cu condiţia ca, din analiza actelor 

depuse de asigurat să rezulte cu certitudine producerea unui risc asigurat. 
10.6 CARPATICA ASIG îşi rezervă dreptul ca, în cazul existenţei mai multor asigurări valabile 

la data producerii riscului asigurat, să achite despăgubirea cuvenită asiguratului proporţional cu 
numărul asigurărilor şi cuantumul maxim al despăgubirii. 
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10.7 Asiguratorul nu datorează despăgubiri dacă asiguratul simulează producerea 
evenimentului asigurat, modifică sau alterează cu intenţie dovezile evenimentului asigurat, dă 
dovadă de reacredinţă în formularea cererii de despăgubire, exagerează cu intenţie cuantumul 
pagubei, foloseşte spre justificare mijloace sau documente false.  

10.8 Decontarea cheltuielilor făcute şi justificate de asigurat se va efectua în termen de 20 zile 
de la depunerea ultimului document necesar stabilirii cuantumului despăgubirii . 
 
11. DISPOZIŢII FINALE  

11.1 Eventualele reclamaţii ale asiguratului privitoare la executarea contractului se vor formula 
în scris, soluţia de rezolvare fiind comunicată în scris în cel mult 30 zile de la înregistrarea 
reclamaţiei. 

11.2 Litigiile a căror rezolvare  nu s-a realizat  pe cale amiabilă se vor soluţiona de către 
instanţele judecătoreşti din România, de la sediul Asigurătorului. 

11.3 Asigurarea încheiată potrivit prezentelor condiţii se supune legislaţiei din România şi se 
completează cu prevederile Legii 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România .  
  
 12. TABELUL CU BENEFICII  

12.1. Este rezumatul valoric si cantitativ al serviciilor ce pot fi furnizate, potrivit limitarilor si 
sublimitarilor corespunzatoare fiecarui plan de asigurare in parte: 

  
Limite si sublimite ale SA   (EURO) 

Servicii medicale Plan A – 
5.000 

Plan B – 
10.000 

Plan C – 
30.000 

Plan D – 
50.000 

*  serviciul medical de urgenta si transportul 
sanitar Da Da Da Da 

*  consultaţia, diagnosticarea si onorariile 
acordate medicilor 

Da Da Da Da 

*  tratament ambulatoriu, medicaţia şi 
materialele sanitare 

Da Da Da Da 

*  internarea si interventia chirurgicala Da Da Da Da 
*  repatrierea Asiguratului Nu Da Da Da 
costul sicriului şi pregătirea specială în vederea 
transportului Nu 1,000 E 1,500 E 2,000 E 

salvarea vietii si calmarea durerilor Nu Nu 3,000 E 5,000 E 
tratament stomatologic 150 E 150 E 150 E 150 E 
extindere perioada de asigurare 14 zile 
* in limita sumei asigurate 
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