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După câteva luni de muncă și negocieri alături de partenerul nostru Marsh Romania, de 

acum înainte membrii organizației beneficiază de un pachet de asigurări unice, special creat și 
disponibil exclusiv doar pentru membrii Corpului și familiile lor. Acest succes vine în contextul 

măsurilor de eficientizare a activității Corpului cu scopul de a spori încrederea membrilor în 
misiunea organizației. 

Implementarea acestui produs se realizează tocmai pentru că CNP este permanent 
preocupat să îmbunătățească condițiile de muncă și de viață ale membrilor săi. 

ASIGURAREA DE VIAȚĂ  vă oferă o protecție financiară în cazul apariției unor 

evenimente neprevăzute și reprezintă un beneficiu unic oferit G R A T U I T  oferit membrilor CNP. 

CNP a incheiat o asigurare de viață unică pentru toți membrii săi, în parteneriat cu 

Groupama Asigurări, prin intermediul căreia vi se oferă suportul necesar și sprijin financiar în 
eventualele momente nefericite ale vieții. 

În plus, exclusiv prin calitatea de membru al organizației, veți beneficia şi de următoarele 

avantaje: 

 posibilitatea de a încheia o asigurare de sănătate în condiții special negociate doar 
pentru membrii CNP prin Allianz –Țiriac 

ASIGURAREA DE SĂNĂTATE dedicată membrilor Corpului Național al Polițiștilor acoperă 

atât accidente cât și boli. Beneficiul a fost negociat pentru a oferi protecție financiară în cele mai 
bune condiții și reprezintă un avantaj unic atât pentru membrii CNP cât și pentru familiile lor. 

Asigurarea privată ușurează accesarea serviciilor medicale în regim privat, în clinici 

moderne, dotate cu aparatură performantă. Ori de câte ori apare o problemă medicală, asigurarea 
privată acoperă costurile serviciilor medicale de care beneficiezi. 

Produsul negociat cu ALLIANZ-ȚIRIAC și administrat de Marsh Romania beneficiază de 
două metode de acordare a despăgubirilor prin DECONTARE DIRECTĂ într-o rețea de 650 de 
parteneri din toată țara sau printr-un proces de RAMBURSARE. 

Prin asigurare ai acces la: 

 consultații 

 analize 
 imagistică 
 monitorizare boli cronice 

 



    

Asigurarea de sănătate se poate încheia rapid și ușor în doar 3 pași! 

1. Contactează reprezentantul CNP sau descarcă și tipărește formularul (Click aici!). 
2. Completează formularul de aderare la asigurare. 

3. Trimite-l scanat sau fotografiat cu telefonul la adresa – asigurare.cnp@marsh.com, 
sau direct prin intermediul site-ului. (Click aici!) 

ATENȚIE: Aderarea la aceasta poliță se poate face o singură dată pe an. Formularele de 

aderare trebuie transmise către Marsh Romania până la data de 23 aprilie a.c., iar asigurarea va 
intra în vigoare începând cu 1 mai a.c. 

 

Detalii despre ce acoperă asigurarea de viață, de sănătate, formularul de aderare la 
asigurare, modul de accesare a asigurării, rețeaua de clinici, riscuri neacoperite, precum și alte 
informații pot fi obținute prin accesarea paginii de internet www.cnpromania.ro  submeniul 
Asigurări - http://asigurari-cnp.twinberrymix.com/. 
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