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ASIGURAREA DE SĂNĂTATE OMNI+ 

Condiţii de asigurare 
 

 
1. DEFINIŢII ŞI INTERPRETĂRI 
În tot cuprinsul acestei Poliţe, termenii de mai jos au numai înţelesul atribuit prin următoarele definiţii: 
1.1. Accident: eveniment imprevizibil, produs în perioada de asigurare, generat de influenţa unor 

factori externi independent de voinţa Asiguratului şi care afectează starea de sănătate a 
Asiguratului. 

1.2. Asigurare de grup: asigurarea acordată unui anumit număr de persoane, în care contractantul 
este angajatorul persoanelor respective sau asociaţia din care fac parte; în cadrul grupului 
asigurat pot fi incluşi ca Asiguraţi adiţionali şi membrii familiei acestora (soţ / soţie, copii), 
respectiv partenerii de viaţă - logodnic / logodnică, concubin / concubină ai acestora (denumiţi 
în continuare dependenţi) în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în asigurare a 
Asiguratului de care aceştia depind. 

1.3. Asigurat: persoana fizică a cărei stare de sănătate reprezintă obiectul asigurării şi căreia îi sunt 
oferite beneficiile serviciilor medicale acoperite prin Poliţă.  

1.4. Boală: o stare anormală care afectează funcţiile organismului inclusiv orice semn care indică 
alterarea stării de sănătate sau lezarea integrităţii corporale, care este diagnosticată (cert sau 
prezumtiv) de către un medic cu autorizaţie de liberă practică medicală şi care necesită îngrijiri 
medicale. 

1.5. Call – center (dispecerat): serviciu telefonic prin care pot fi efectuate programări în reţeaua 
agreată în vederea accesării serviciilor medicale de către Asigurat. La cerere, Call Center-ul 
poate furniza informaţii referitoare la acoperirea prin asigurare, modalitatea de accesare a 
serviciilor medicale sau furnizorii de servicii medicale agreaţi. La Call Center nu se acordă 
sfaturi medicale. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu poate fi răspunzător pentru 
declaraţii ale Call Center-ului care pot fi interpretate de către Asigurat ca fiind sfaturi medicale 

1.6. Card de asigurare: documentul emis pentru Asigurat, care conţine informaţii ale acestuia, şi pe 
care Asiguratul trebuie să îl prezinte Furnizorului de Servicii Medicale înainte de accesarea 
serviciilor medicale ce fac obiectul contractului de asigurare.  

1.7. Caz fortuit: eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost 
chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

1.8. Consultaţie medicală: anamneza şi examinarea Asiguratului, în vederea stabilirii diagnosticului 
şi tratamentului adecvat. 

1.9. Contractant: Persoana care încheie contractul de asigurare cu OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP pentru şi în numele Asiguratului în baza consimţământului scris al 
acestuia şi se obligă faţă de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP să plătească prima de 
asigurare şi să respecte obligaţiile care îi revin prin contract (exemplu: angajatorul / asociaţia 
care încheie Poliţa în beneficiul angajaţilor / membrilor). 

1.10. Contribuţie: procent din cuantumul despăgubirii reprezentând partea din despăgubire care 
rămâne în sarcina Asiguratului şi care nu se acoperă de către OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP. 

1.11. Decontare directă: modalitatea de plată utilizată de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP pentru achitarea către furnizorul de servicii medicale din rețeaua agreată a costurilor 
serviciilor medicale acoperite prin asigurare, după ce acestea au fost prestate Asiguratului. 

1.12. Despăgubire / Indemnizaţie cuvenită: suma de bani datorată de OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP Asiguratului, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin Poliţă. 

1.13. Diagnosticare: procesul de identificare a unei boli în baza datelor clinice şi a celor obţinute din 
investigaţii paraclinice. 

1.14. Eveniment asigurat: risc asigurat care s-a produs, cauzator de prejudicii în urma căruia se 
naşte dreptul la despăgubire / indemnizaţie.  

1.15. Forţă majoră: situaţie invocată de una din părţi, dovedită cu documente emise de autorităţi 
publice competente şi cauzată de un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 
inevitabil, care a împiedicat una din părţi să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale. 

1.16. Franşiza: suma fixă care ramâne în sarcina Asiguratului pentru serviciile medicale acoperite 
accesate pe parcursul unui an de asigurare, după atingerea căreia OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP preia plata despăgubirilor conform prevederilor Poliţei; această sumă nu 
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se acoperă de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP. 
1.17. Furnizor de servicii medicale: medic, personal medical şi/sau instituţie medicală care sunt 

autorizate şi licenţiate de autorităţile competente să presteze servicii medicale.  
1.18. Perioada de asigurare: intervalul de timp în care pot apărea evenimente asigurate pentru care 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP datorează despăgubiri / indemnizaţii în baza 
prezentei Poliţe.  

1.19. Perioada de aşteptare: intervalul de timp dintre data încheierii contractului de asigurare şi data 
de la care este angajată răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP pentru 
anumite servicii medicale specificate în Poliţă. 

1.20. Plan de asigurare: totalitatea serviciilor medicale acoperite prin Poliţă cu precizarea 
sublimitelor de despăgubire / indemnizaţie, după caz. 

1.21. Poliţă: contract de asigurare cuprinzând Specificaţia (inclusiv tabelul nominal cu Asiguraţii), 
cardul de asigurare, certificatul de membru (dacă este cazul), condiţiile de asigurare (generale, 
speciale privind asigurarea de grup – dacă este cazul, specifice şi orice Clauze / înţelegeri 
speciale convenite între părţi), lista furnizorilor de servicii medicale din reţeaua agreată de 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, cererea de asigurare (dacă este cazul), oferta de 
asigurare şi decontul de primă, eventualele acte adiţionale şi orice alt document anexat, 
inclusiv anexa cuprinzând rezultatele examenului medical prealabil – dacă este cazul. 

1.22. Prima de asigurare: suma datorată de Asigurat / Contractant pentru preluarea în asigurare de 
către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP a riscurilor asigurate prin Poliţă. 

1.23. Rambursare: modalitate de plată  utilizată de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 
pentru achitarea către Asigurat a costurilor serviciilor medicale acoperite prin asigurare plătite 
de către Asigurat furnizorului de servicii medicale. 

1.24. Reînnoire: emiterea unui nou contract de asigurare de sănătate, cu aceleaşi date de identificare 
ale Asiguratului la un moment anterior expirării perioadei de asigurare, pentru care perioada de 
asigurare are continuitate. 

1.25. Reţea agreată: totalitatea furnizorilor de servicii medicale, autorizaţi de Ministerul Sănătăţii 
Publice, aflaţi în relaţii contractuale cu OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în vederea 
decontării directe a serviciilor medicale prestate Asiguratului. 

1.26. Risc asigurat: eveniment viitor, posibil dar incert, acoperit de OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP, a cărui producere ar putea cauza prejudicii (riscul de accesare a serviciilor medicale 
ca urmare a unei boli, a unui accident sau în legătură cu sarcina şi/sau naşterea). 

1.27. Serviciu medical: toate prestaţiile medicale utilizate în scopul evaluării, diagnosticării şi/ sau 
tratării unei boli sau consecinţelor unui accident.  

1.28. Serviciu medical necesar din punct de vedere medical: un serviciu medical este necesar din 
punct de vedere medical dacă efectuarea acestuia în scopul prevenirii, diagnosticarii sau 
tratării unei boli (inclusiv simptomele acesteia) sau vătămări din accident este argumentată / 
motivată, conform standardelor medicale recunoscute la momentul efectuării acestuia (ghiduri 
de practică aprobate la nivel naţional, sau, în lipsa acestora, standarde recunoscute de 
comunitatea medicală a specialităţii respective). OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 
este îndreptăţit să analizeze şi să stabilească (conform cunoştinţelor ştiinţifice medicale 
generale) dacă serviciul medical este necesar din punct de vedere medical. 
Sarcina probei necesităţii efectuarii unui serviciu medical revine Asiguratului. 

1.29. Sublimite de despăgubire: sublimite valorice şi/sau numerice de accesări stabilite pentru 
anumite servicii medicale acoperite care reprezintă maximul răspunderii asumate de 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE pentru respectivele servicii medicale. 

1.30. Suma asigurată: valoarea menţionată în Poliţă pentru care s-a încheiat asigurarea; reprezintă 
maximul răspunderii OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în cazul producerii sau 
apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate. 
 

 
2. OBIECTUL ASIGURĂRII; RISCURILE ACOPERITE; SUMA ASIGURATĂ / SUBLIMITE 
2.1. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP plăteşte despăgubiri / indemnizaţii Asiguratului 

conform planului de asigurare aplicabil Poliţei, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate 
în perioada de asigurare specificată în Poliţă:  
(i) se oferă acoperire numai pentru costurile serviciilor medicale necesare din punct de 

vedere medical, efectuate în perioada de asigurare. OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP oferă acoperire şi pentru costurile serviciilor medicale în legătură cu sarcina 
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şi/sau naşterea, dacă acestea sunt menţionate în acoperirile Poliţei. 
(ii) vârsta maximă de acceptare a unei persoane în calitate de Asigurat este de 60 ani, 

respectiv 69 ani în asigurările de grup. Stabilirea vârstei se determină ca fiind vârsta 
împlinită a Asiguratului la data includerii în asigurare. 

2.2. Planul de asigurare convenit de părţi prin Poliţă se compune, în funcţie de opţiunea 
Asiguratului / Contractantului,  din servicii medicale grupate în următoarele categorii: 
2.2.1.  Servicii medicale de prevenţie: 

 se acoperă serviciile medicale de rutină, screening, efectuate în ambulatoriu, fără 

spitalizare, în scopul menţinerii stării de sănătate şi/sau prevenirii răspândirii bolii, în 

varianta de acoperire convenită prin Poliţă: 

Varianta 1 
(servicii 

nominalizate)  

- Consultaţii: 1/an; 

- Analize de laborator: 

 Hemoleucogramă cu formula leucocitară: 1/an; 

 VSH: 1/an; 

 Glicemie: 1/an; 

 Colesterol total: 1/an; 

 TGO: 1/an; 

 TGP: 1/an; 

 Uree serică: 1/an; 

 Creatinină serică: 1/an; 

 Calciu seric: 1/an; 

 Magneziu seric: 1/an; 

 Sumar urină: 1/an; 

 Examen citologic Babes-Papanicolau: 1/an; 

 PSA total: 1/an. 

Varianta 2 
(servicii 

nenominalizate) 

- Consultaţii; 

- Analize de laborator; 

- Investigaţii medicale. 

 nu este necesară recomandarea unui medic. 

2.2.2.   Servicii medicale în ambulatoriu: 
 se acoperă servicii medicale acordate Asiguratului, la recomandarea unui medic de 

specialitate, conform standardelor şi normelor medicale recunoscute, în cadrul unei 

unităţi sanitare acreditate sau orice alte facilităţi pentru îngrijire medicală şi care nu 

necesită spitalizare: 

- clinice şi paraclinice (consultaţii, analize de laborator, investigaţii medicale, 

proceduri  terapeutice, inclusiv intervenţii chirurgicale, consumabile şi/sau 

substanţe de contrast utilizate);  

- consultaţii medicale de tip „second opinion” (a doua opinie medicală) la un alt 

medic decât cel vizitat iniţial, cu scopul de a confirma protocolul de diagnostic, 

diagnosticul sau planul de tratament recomandat de către medicul iniţial. 

 consultaţiile nu necesită recomandare; 

 nu intră în această categorie acoperită: 

- servicii medicale de recuperare medicală, cu excepţia consultaţiilor la 

specialitatea recuperare medicală; 

- servicii de tip „second opinion”, altele decât cele acoperite menţionate mai sus; 

- servicii medicale prestate pe durata spitalizării de zi;  

- orice servicii în legătură cu sarcina;  

- orice servicii în legatură cu medicina dentară;  

- servicii medicale de prevenţie;  

- camera de gardă;  
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- dispozitive medicale, medicamente utilizate sau recomandate pe durata efectuării 

serviciilor medicale în ambulatoriu. 

2.2.3.   Servicii medicale spitaliceşti (spitalizare continuă): 
 se acoperă servicii medicale efectuate pe durata spitalizării Asiguratului într-o unitate  

medicală autorizată pentru patologia care necesită internare în regim de spitalizare 

continuă (mai mult de 12 ore dintre data internării si data externării): 

- cazare, masă, consultaţii, analize de laborator, investigaţii medicale, proceduri  

terapeutice, inclusiv intervenţii chirurgicale; 

- medicamente şi/sau consumabile. 

 se acoperă cazarea şi masa unui părinte însoţitor în cazul minorului asigurat, doar 

dacă acest însoţitor este Asigurat în cadrul aceluiaşi contract; 

 pentru servicii spitalicesti gratuite în unităţi medicale publice, se acordă doar 

indemnizaţie fixă în sublimitele valorice menţionate în Poliţă, fără însă a depăşi 25 

de zile calendaristice de spitalizare per an de asigurare, dacă nu se convine altfel 

prin Poliţă; ziua de spitalizare se calculează ca fiind ziua calendaristică, indiferent de 

orele internării şi externării;  

 dacă nu se convine altfel prin Poliţă, perioada de aşteptare este de 4 luni; pentru 

serviciile medicale spitaliceşti ca urmare a unui accident, perioada de aşteptare nu se 

aplică; 

 nu se acoperă: 

- servicii în legătură cu sarcina; sunt acoperite serviciile medicale efectuate în 

legătură cu sarcina ectopică, sindromul HELLP, eclampsia, oprirea sarcinii în 

evoluție, doar dacă Poliţa include şi acoperirea pentru servicii medicale în scopul 

monitorizării sarcinii; 

- servicii în legătură cu naşterea; servicii de medicină dentară; servicii medicale de 

prevenţie; servicii de tip „second opinion”; dispozitive medicale; 

- camera de gardă; sunt acoperite serviciile efectuate în camera de gardă dacă sunt 

continuate de spitalizare continuă. 

2.2.4.  Servicii medicale spitaliceşti (spitalizare de zi): 
 se acoperă servicii medicale efectuate pe durata spitalizării Asiguratului într-o unitate 

medicală autorizată pentru patologia care necesită internare în regim de spitalizare 

de zi (maxim 12 ore dintre data internării şi data externării)  

 nu se acoperă: 

- orice servicii în legătură cu sarcina / naşterea;  

- servicii de medicină dentară; servicii medicale de prevenţie; camera de gardă; 

servicii de tip „second opinion”; dispozitive medicale. 

2.2.5.   Servicii de recuperare medicală: 
 se acoperă procedurile şi/sau tratamentele de recuperare medicală specializată 

efectuate în unităţi medicale autorizate (cum ar fi, dar fără a se limita la: gimnastică 

medicală, kinetoterapie, balneofiziokinetoterapie, electroterapie). 

2.2.6.   Servicii medicale pentru monitorizarea sarcinii: 
 se acoperă serviciile medicale în vederea urmăririi evoluţiei sarcinii, efectuate în 

ambulatoriu, fără spitalizare, pe durata sarcinii şi în legătură cu aceasta (inclusiv 

sarcina existentă la momentul includerii în asigurare), în varianta de acoperire 

convenită prin Poliţă: 

Varianta 1 
(servicii 

nominalizate) 

- Consultaţii de specialitate (obstetrică-ginecologie): 

8/an de asigurare; 

- Analize de laborator: 

 Hemoleucograma cu formula leucocitară: 1/an; 

 Glicemie: 1/an; 

 Sideremie: 1/an; 
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 Grup sanguin: 1/an; 

 Factor Rh: 1/an; 

 Ac anti Rh: 1/an; 

 Sumar de urină cu sediment: 1/an; 

 Urocultura: 1/an; 

 Anticorpi IgG Rubeolă: 1/an; 

 Anticorpi IgM Rubeolă: 1/an; 

 Anticorpi IgG CMV: 1/an; 

 Anticorpi IgM CMV: 1/an; 

 Anticorpi IgG Toxoplasma Gondi: 1/an; 

 Anticorpi IgM Toxoplasma Gondi: 1/an; 

 Anticorpi Herpes Simplex 1+2 IgG: 1/an; 

 Anticorpi Herpes Simplex 1+2 IgM: 1/an; 

 Anticorpi Listeria monocytogenes IgG: 1/an; 

 Anticorpi Listeria monocytogenes IgM: 1/an; 

 VDRL: 1/an; 

 Ac HIV 1+2: 1/an; 

 Ag HBs: 1/an; 

 Ac HCV: 1/an; 

 Timp Quick: 1/an; 

 APTT: 1/an; 

 Mycoplasma Hominis +  Ureaplasma Urealyticum 

– cultura, identificare, antibiograma: 1/an; 

 Ag Chlamydia secretie col: 1/an; 

 Examen citologic Babes-Papanicolau: 1/an; 

 Analize Dublu test (PAPP-A si beta-HCG): 1/an; 

 Analize Triplu test (estriol neconjugat, alfa-

fetoproteina AFP si HCG): 1/an. 

- Ecografii: 

 Ecografie confirmare sarcină: 1/an; 

 Ecografie sarcină: 5/an. 

Varianta 2 
(servicii 

nenominalizate) 

- Consultaţii de specialitate; 

- Analize de laborator; 

- Investigaţii medicale. 

2.2.7. Servicii medicale în legătură cu naşterea: 
 se acoperă serviciile medicale accesate la momentul naşterii indiferent de 

modalitatea de efectuare (naştere pe cale naturală, prin cezariană) şi indiferent de 

numărul de nou născuţi; 

 sublimita: 1 eveniment / an de asigurare; 

 dacă nu se convine altfel prin Poliţă, perioada de aşteptare este de 10 luni; 

 pentru servicii medicale accesate în unităţi medicale publice, se acordă doar  

indemnizaţie fixă în (sub)limita valorică menţionată în Poliţă, 

2.2.8. Servicii medicale de îngrijire la domiciliu: 
 se acoperă consultaţiile efectuate la domiciliul sau locul de muncă al Asiguratului, 

aflat în imposibilitatea deplasării la un furnizor de servicii medicale, certificată de 

către un medic. 

2.2.9. Camera de gardă: 
 se acoperă servicii medicale prestate Asiguratului în cadrul structurilor de urgenţă ale 

unităţilor medicale ca urmare a deteriorarii bruşte a stării de sănătate sau a apariţiei 

unei simptomatologii acute care, în absenţa tratamentului imediat, poate pune în 
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pericol sănătatea / viaţa Asiguratului (consultaţii, investigaţii, analize de laborator, 

proceduri terapeutice, medicamente şi/sau consumabile). 

2.2.10. Servicii medicale “second opinion” (a doua opinie): 
 se acoperă orice tip de consultaţii, investigaţii, analize de laborator, atât timp cât ele sunt 

efectuate în ambulatoriu, fără spitalizare, ca urmare a existenţei unei recomandări de 

efectuare de către Asigurat a unei proceduri chirurgicale. 

2.2.11. Ambulanţa: 
 se acoperă servicii medicale prestate Asiguratului (aflat în imposibilitatea de a se 

deplasa, certificată / apreciată de personalul medical specializat) la locul preluării şi 

pe durata transportului terestru către cel mai apropiat furnizor de servicii medicale 

care va prelua Asiguratul. 

2.2.12. Servicii de furnizare a dispozitivelor medicale: 
 prin dispozitiv medical se înţelege orice instrument, aparat, echipament, software, 

material sau alt articol, destinat corectării şi recuperării deficienţelor organice sau 

funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice; 

 despăgubirea cuvenită se va plăti Asiguratului prin rambursare. 

2.2.13. Procurare de medicamente: 
 prin medicament se înţelege orice substanţă cu rol terapeutic recomandată 

Asiguratului şi care se regăseşte în Nomenclatorul medicamentelor pentru uz uman 

din România, publicat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor 

Medicale (ANMDMR); 

 se acoperă medicamentele recomandate ca urmare a unei spitalizări continue şi 

procurate în perioada de asigurare; 

 nu se acoperă: 

- medicamente procurate pe durata spitalizării;   

- medicamente recomandate în scop preventiv; 

- produse cosmetice şi/sau de igienă, substanţe de tip naturist, homeopat, plafar,  

suplimente alimentare, medicina alternativă, neomologată de către Ministerul 

Sănătăţii. 

 despăgubirea cuvenită se va plăti Asiguratului prin rambursare. 

2.2.14. Servicii de medicină dentară: 
 se acoperă serviciile medicale stomatologice acordate ca urmare unei boli sau a unui 

accident (consultaţii, investigaţii, tratamente curative); 

 nu se acoperă: 

- protetica dentară (faţete, coroane, punţi, proteze, implanturi, aparate dentare etc.); 

- servicii de igienizare (periaj, detartraj etc). 

 despăgubirea cuvenită se va plăti Asiguratului prin rambursare. 

 
3. LIMITE TERITORIALE 

Dacă părţile nu convin altfel prin menţiuni exprese în Specificaţia Poliţei, acoperirea prin 
asigurare se limitează la serviciile medicale efectuate pe teritoriul României. 

 

4. EXCLUDERI (aplicabile tuturor serviciilor medicale incluse în planul de asigurare 

conform Poliţei şi suplimentar celor menţionate la art. 2.2.) 
4.1. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP: este exonerat de răspundere şi nu plăteşte 

despăgubiri / indemnizaţii pentru sau ca urmare a: 
(i) actelor de război, invazie, acţiunea unui duşman extern, ostilităţi (indiferent dacă a fost 

declarată stare de război sau nu), război civil, rebeliune, revoluţie, conspiraţie, 
insurecţie, răscoală, răzvrătire militară cu sau fără uzurparea puterii, lege marţială, 
actele persoanelor răuvoitoare care acţionează în numele sau în legătură cu orice 
organizaţie politică, confiscare, naţionalizare, expropriere, sechestrare, rechiziţionare, 
distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei 
autorităţi publice; terorism, sabotaj; grevă, greve patronale, revoltă, tulburări civile; 
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(ii) reacţiei nucleare, radiaţiei nucleare sau contaminării radioactive de orice fel; 
(iii) consecinţele cutremurelor, inundaţiilor şi a altor catastrofe naturale; 
(iv) comiterii sau încercării de comitere cu intenţie de către Asigurat a unor fapte penale; 
(v) consumului de alcool, substanţe toxice sau droguri, abuzul de medicamente (inclusiv 

urmărilor acestuia); 
(vi) servicii medicale experimentale sau care se folosesc în cercetarea medicală, servicii 

medicale / paramedicale (nerecunoscute şi/sau neomologate de către autorităţi 
medicale abilitate), servicii de medicină alternativă sau neconvenţională (cum ar fi, dar 
fără a se limita la: acupunctură, homeopatie, fitoterapie, medicina hiperbară şi servicii 
ce derivă din aceasta), servicii medicale paliative; 

(vii) consecinţele unui tratament prescris şi neurmat de către un Asigurat; 
(viii) autovătămări provocate cu intenţie de către Asigurat, sinucidere (inclusiv tentativa în 

acest sens); 
(ix) servicii medicale efectuate în scop cosmetic sau estetic (inclusiv intervenţiile pentru 

obezitate, exces ponderal, chirurgia bariatrica, implant păr); sunt acoperite serviciile de 
chirurgie reconstructivă ca urmare a unui accident sau defecte strict patologice ce 
impiedică funcţionarea normală a  organismului; 

(x) servicii medicale în legătură cu dorinţa de a avea copii (fertilizare in vitro, inseminare 
artificială etc.), infertilitatea, impotenţa sau frigiditatea, contracepţia, avortul voluntar, 
disfuncţii sexuale, schimbarea sexului (inclusiv urmările acestora); 

(xi) dereglărilor nervoase sau mentale, oricărei boli psihice sau psihotice (inclusiv depresii, 
anxietate), tulburărilor de comportament / vorbire, inclusiv alimentar; 

(xii) emiterea oricăror documente medicale care nu sunt destinate diagnosticării / tratării unei 
boli şi/sau vătămări; 

(xiii) epidemii, pandemii declarate ca atare; 
(xiv) spitalizarea în cadrul următoarelor instituţii medicale: spitale de geriatrie şi gerontologie, 

centre de convalescenţă, centre care furnizează tratamente de recuperare balneo-
kineto-terapeutică, azile, centre de reabilitare, centrele care oferă asistenţă la domiciliu, 
spitale de psihiatrie sau secţii de psihiatrie ale spitalelor şi instituţii medicale destinate 
tratării dependenţelor; 

(xv) servicii medicale efectuate şi recomandate de către un medic de medicina muncii, 
medic de laborator şi/sau medic anatomopatolog; 

(xvi) servicii medicale care sunt în afara limitelor sale de competenţă ale specialităţii 
medicale aferente medicului recomandator (cum ar fi, dar fără a se limita la: servicii 
medicale de tip CT, RMN, teste alergologice recomandate de către medicul de familie 
sau de către medicul de medicină generală, etc.) 

(xvii) servicii medicale de genetică şi biologie moleculară; 
(xviii) servicii medicale de nutriţie; 
(xix) intervenţiile chirurgicale pentru corecţia vederii utilizând tehnologia laser; 
(xx) servicii medicale de imagistică de tipul PET-CT (tomografie cu emisie pozitronică). 

4.2. Excludere referitoare la sancţiuni: 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu oferă acoperire, nu va fi considerată 
răspunzătoare şi nici obligată să plătească vreo daună sau să furnizeze vreun beneficiu în baza 
prezentelor condiţii de asigurare, în măsura în care acoperirea riscurilor, plata unei daune 
pentru aceste riscuri sau furnizarea  de beneficii aferente acestora ar expune OMNIASIG 
VIENNA INSURANCE GROUP la orice sancțiune, interdicție sau restricție în conformitate cu 
Rezoluțiile ONU sau cu sancțiunile comerciale sau economice, legile şi reglementările Uniunii 
Europene, României, Marii Britanii sau Statelor Unite ale Americii (cu condiția ca aceasta să nu 
încalce orice reglementare sau legislație specifică aplicabilă OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP). 

 
5. PRIMA DE ASIGURARE 
5.1. Achitarea obligaţiilor de plată în baza Poliţei se face prin virament bancar sau în numerar. 

Dovada plății primelor revine Asiguratului / Contractantului, mijlocul de probă fiind chitanța, 
dispoziția de plată sau alt document probator al plății, până la proba contrară. 

5.2. Prima de asigurare se plăteşte anticipat, integral (anual) sau în rate subanuale. Prima de 
asigurare integrală (anuală) sau rata iniţială de primă se achită înainte de data începerii 
acoperirii prin asigurare, iar următoarele rate se achită în cuantumul şi până la datele scadente 
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precizate în Specificaţia Poliţei.  
Dacă Contractantul nu achită ratele de primă ulterioare celei dintâi la data scadentă şi nici într-
un termen de 15 zile calendaristice de la aceasta (numită perioadă de graţie), acoperirea prin 
asigurare se suspendă automat începând cu a 16-a zi de la data scadenţei ratei restante. 
Totuşi, dacă Contractantul achită rata de primă restantă în decursul următoarelor 15 zile 
calendaristice, calculate de la expirarea perioadei de graţie (numită perioadă maximă de 
suspendare), Asiguratul are dreptul să emită pretenţii privind plata serviciilor medicale 
acoperite prin Poliţă începând cu data înregistrării în contul OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP a ratei de primă restante, Poliţa reintrând automat în vigoare de la acea dată. Pentru 
eliminarea oricărui dubiu, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu plăteşte indemnizaţii / 
despăgubiri pentru servicii medicale accesate în perioada de suspendare.  
Dacă Contractantul nu achită rata de primă în decursul celor 30 de zile de la data scadenţei 
ratei restante, Poliţa încetează de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă şi fără 
intervenţia instanţei, partea fiind de drept în întârziere prin simpla neexecutare a obligaţiei, 
retroactiv, începând cu ziua următoare datei scadenţei ratei de primă restante. În acelaşi 
moment încetează şi obligaţia OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu privire la plata 
serviciilor medicale, nefiind acoperite serviciile medicale accesate în această perioadă. 
În cazul în care OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP a achitat orice servicii medicale 
pentru evenimente asigurate neacoperite, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are 
dreptul de a solicita Asiguratului returnarea contravalorii serviciilor medicale achitate iar 
Asiguratul trebuie să plătească suma datorată în termen de 14 zile calendaristice de la data la 
care primeşte o notificare privind cuantumul acesteia. 

5.3.    Prima de asigurare, respectiv ratele de primă, se stabilesc şi se achită în LEI. 
Prima de asigurare se stabileşte după evaluarea riscului de preluat prin asigurare şi depinde, 
printre altele, de planul de asigurare, vârsta Asiguratului şi starea de sănătate a Asiguratului. 

5.4.    OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP poate să reînnoiască Poliţa în termenii şi condiţiile 
stabilite la acel moment (dar maximum până la împlinirea vârstei maxime de acceptare în 
asigurare a Asiguratului), condiţionat de plata primei de asigurare / primei rate a acesteia până 
la data expirării perioadei de asigurare prevăzută în Specificaţie. Pentru evaluarea riscului şi 
implicit calculul primei de asigurare se va ţine cont de vârsta Asiguratului / structura pe grupe 
de vârste a  grupului asigurat la data reînnoirii precum şi de statisticile / costurile cu impact 
asupra executării contractului utilizate de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în 
tarifare, inclusiv evoluţia preţurilor serviciilor medicale şi/sau indicatorul de inflaţie medicală 
publicat de Institutul National de Statistică; noua valoare a primei de asigurare sau refuzul 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP de a reinnoi contractul rezultate în urma evaluării 
riscului va fi comunicată Contractantului cu cel putin 30 zile înainte de sfârşitul asigurării. În 
cazul în care Contractantul nu acceptă noua prima de asigurare, contractul de asigurare nu va 
fi reinnoit. 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP este îndreptăţită să refuze reînnoirea Poliţei 

5.5.    Toate comisioanele şi spezele bancare care se referă la plata primelor de asigurare sunt 
suportate de către Contractant / Asigurat.  

 
6. ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL ASIGURĂRII; RĂSPUNDEREA OMNIASIG VIENNA 

INSURANCE GROUP 
6.1. Poliţa se încheie, de regulă, pe o perioadă de 12 luni. Perioada de asigurare este cea precizată 

în Specificaţia Poliţei. 
6.2. Răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP începe la ora 00:00 a datei 

menţionate în Poliţa (Începutul asigurării), dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei în care s-a 
plătit prima integrală (anuală)/ rata iniţială de primă şi nu înainte de terminarea perioadelor de 
aşteptare. În cazul modificărilor intervenite pe durata derulării Poliţei, acoperirea suplimentară 
se va aplica de la data modificărilor convenite. 

6.3. Perioada de aşteptare: 
- intră în vigoare în prima zi de la începutul asigurării (respectiv data intrării în asigurare a 

Asiguratului) şi este aplicabilă fiecărui Asigurat, fiind menţionată în Poliţă; 
- în situaţia în care Asiguratul a intrat în asigurare pe parcursul derulării unui an de asigurare al 

Poliţei şi perioada de aşteptare aplicabilă nu a fost consumată integral în anul respectiv, 
perioada de aşteptare rămasă (calculată ca diferenţa dintre durata stabilită iniţial şi durata 
consumată) va fi perioada de aşteptare aplicabilă în anul succesiv de asigurare (perioadă de 
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asigurare neîntreruptă). 
6.4. Răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP încetează la ora 24:00 a datei 

precizate în Specificaţia Poliţei (Sfârşitul asigurării) sau, anterior acestei date, după caz, 
conform altor prevederi din prezentele condiţii şi/sau Poliţă. 

6.5. Pentru serviciile medicale efectuate înainte de începerea acoperirii prin asigurare sau pentru 
servicii medicale efectuate după sfârşitul acoperirii prin asigurare, OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP nu îşi asumă răspunderea cu privire la acoperirea acestora. 

 
7. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI 
7.1. Contractantul/Asiguratul are următoarele obligaţii: 

7.1.1. Înaintea intrării în vigoare a asigurării şi în timpul derulării acesteia: 
(i) să respecte obligaţia de plată a primei de asigurare în cuantumul şi la scadenţele 

menţionate în Specificaţia Poliţei;  
(ii) să raspundă corect şi complet la întrebările prevăzute în cererea de asigurare, în 

scopul evaluării juste a riscului asumat de OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP (inclusiv să accepte, la solicitarea OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP şi pe cheltuiala acesteia, efectuarea de către un furnizor de servicii 
desemnat de aceasta a examenului medical pentru evaluarea stării de sănătate) şi 
să furnizeze toate documentele solicitate de aceasta (copii ale documentelor 
medicale, orice document care poate influenţa riscul de asumat);  
În cazul asigurării de grup, de regulă, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 
preia în asigurare persoanele eligibile, fără evaluarea stării de sănătate;  

(iii) să declare pe proprie răspundere, la solicitarea OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP, că Asiguraţii pentru care încheie asigurarea sunt persoane eligibile 
conform prevederilor legale şi că are acordurile acestora necesare încheierii 
asigurării;  

(iv) să pună la dispoziţia Asiguraţilor, imediat după primirea lor de la OMNIASIG 
VIENNA INSURANCE GROUP: 
- cardul de asigurare şi/ sau certificatul de asigurare (după caz);  
- toate informaţiile Poliţei (drepturile şi obligaţiile acestora, reţeaua agreată 

stabilită prin contract etc.). 
(v) în cazul asigurării de grup: 

- să transmită OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP până la data intrării în 
vigoare a asigurării, lista cu informaţiile complete ale grupului asigurat 
(nume/prenume, CNP, data începerii raporturilor de muncă etc.), în formatul 
standard pus la dispoziţie de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP; 

- să notifice OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP solicitarea includerii în 
asigurare a noilor Asiguraţi cu cel putin cu 7 zile calendaristice înainte de 
sfârşitul lunii de asigurare anterioare celei în care se doreşte cuprinderea în 
asigurare; 
Intrarea acestora în asigurare este posibilă în prima zi a lunii de asigurare 
următoare celei în care Contractantul notifică OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP (notificarea fiind însoţită de dovada acordului 
Asiguratului privind asigurarea) condiţionată de  plata primei de asigurare / 
primei rate a acesteia; 

- să notifice OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP solicitarea ieşirii din 
asigurare a Asiguraţilor cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de sfârşitul lunii 
de asigurare în care aceştia îşi pierd calitatea de angajat / membru al 
Contractantului sau doresc excluderea din asigurare. 

(vi) să notifice OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, în scris, în termen de 24 
ore de la data luării la cunoştinţă despre orice modificare intervenită în legătură cu 
datele luate în considerare la încheierea Poliţei. 

7.1.2. În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:  
(i) să acţioneze, după posibilităţi, pentru diminuarea prejudiciului şi să se abţină de la 

săvârşirea oricăror acţiuni care sunt considerate un impediment în procesul de 
însănătoşire cum ar fi nerespectarea indicaţiilor medicale sau prestarea unor 
activități contraindicate în raport cu afecţiunea sau vătămarea suferită etc.; 
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(ii) în cazul accesării serviciilor medicale la furnizori din reţeaua agreată: să 
comunice OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP prin intermediul Call-Center-
ului menţionat în Poliţă,  înainte de angajarea oricărei cheltuieli medicale, orice 
intenție de accesare a serviciilor medicale și să obțină aprobarea acesteia; pentru 
situațiile de urgență medicală prevazute de legislația în vigoare, notificarea în 
vederea obținerii aprobării se va face în termen de cel mult 24 de ore de la 
accesarea serviciului; în caz contrar, obligația de plată se va efectua prin 
rambursare; 

(iii) în cazul accesării serviciiilor medicale la furnizori din afara reţelei agreate: să 
pună la dispoziția OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP documentele 
necesare instrumentării dosarului de despăgubire, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data efectuării serviciului medical, respectiv de la data 
externării din spital;  
Asiguratul are opţiunea de a transmite toate documentele în format electronic 
(scanate) pe email la adresa: rambursare@omniasig.ro. 

(iv) să furnizeze corect și complet informaţiile şi documentele solicitate de OMNIASIG 
VIENNA INSURANCE GROUP şi să faciliteze eventualele investigaţii necesare 
pentru stabilirea obligației de plată; 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP poate solicita, pe cheltuiala sa, o 
examinare medicală de către reprezentantul medical desemnat atunci când 
consideră că aceasta este necesară. 
Dacă Asiguratul are pretenţii de despăgubire împotriva terţilor: 
- să ia toate măsurile şi să îndeplinească toate formalităţile pentru conservarea 

dreptului la regres al OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP faţă de terţii 
vinovaţi de producerea prejudiciului, până la limita plăţii despăgubirilor 
cuvenite; 

- dacă Asiguratul renunţă fără acordul OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP la pretenţiile împotriva terţilor, OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP poate cere restituirea plăţilor efectuate. 

Prevederea nu este aplicabila în cazul indemnizaţiilor fixe plătite Asiguratului. 
7.2. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 7.1: 

(i) Poliţa este lovită de nulitate în caz de declaraţie inexactă sau de reticenţă făcută cu rea-
credinţă de către Asigurat sau Contractant cu privire la împrejurări care, dacă ar fi fost 
cunoscute de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, ar fi determinat-o pe 
aceasta din urmă să nu încheie Poliţa ori să nu o încheie în condiţiile respective, chiar 
dacă declaraţia sau reticenţa nu a avut influenţă asupra producerii evenimentului 
asigurat. Primele de asigurare plătite rămân dobândite de OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP, care, de asemenea, poate cere şi plata primelor cuvenite până la 
momentul la care a luat cunoştinţă de cauza de nulitate; 

(ii) în caz de declaraţie inexactă sau de reticenţă făcută din culpă de către Asigurat sau 
Contractant, constatată înainte de producerea evenimentului asigurat, cu privire la 
împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP, ar fi determinat-o pe aceasta din urmă să nu încheie Poliţa ori să nu o încheie 
în condiţiile respective, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul de a lua 
una dintre următoarele măsuri: 
- menţinerea în vigoare a Poliţei, solicitând modificarea termenilor şi condiţiilor Poliţei 

(inclusiv majorarea corespunzătoare a primei de asigurare); 
- rezilierea Poliţei, la împlinirea unui termen de 10 zile calendaristice calculate de la 

notificarea primită de Asigurat sau Contractant în acest sens, restituindu-i acestuia din 
urmă partea din primele de asigurare plătite aferentă perioadei ulterioare rezilierii, 
exceptând situaţia în care s-au plătit deja despăgubiri sau sunt avizate daune în baza 
Poliţei. 

(iii) în caz de declaraţie inexactă sau de reticenţă făcută din culpă de către Asigurat sau 
Contractant, constatată după producerea evenimentului asigurat, cu privire la împrejurări 
care, dacă ar fi fost cunoscute de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, ar fi 
determinat-o pe aceasta din urmă să nu încheie Poliţa ori să nu o încheie în condiţiile 
respective, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul să reducă 
despăgubirea în raport cu proporţia dintre nivelul primelor de asigurare plătite şi nivelul 
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primelor de asigurare ce ar fi trebuit să fie plătite, dacă OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP ar fi cunoscut respectivele împrejurări; 

(iv) în alte cazuri decât cele stabilite mai sus, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are 
dreptul: 
- să rezilieze Poliţa prin notificare scrisă transmisă Asiguratului sau Contractantului în 

acest sens, rezilierea devenind efectivă fără alte formalităţi sau intervenţia instanţelor 
de judecată, Asiguratul / Contractantul fiind de drept în întârziere prin simpla 
neexecutare a obligaţiei, începând cu ora 0.00 a zilei următoare datei primirii notificării 
de către Asigurat sau Contractant;  

- să propună modificarea Poliţei, inclusiv cu ajustarea corespunzătoare a primei de 
asigurare; dacă Asiguratul sau Contractantul nu-şi exprimă acordul în termen de 5 zile 
calendaristice de la data primirii solicitării de modificare, Poliţa se reziliază de drept de 
la data împlinirii termenului de 5 zile calendaristice, Asiguratul / Contractantul fiind de 
drept în întârziere prin simpla neexecutare a obligaţiei, fără alte formalităţi sau 
intervenţia instanţelor de judecată. 
În aceste situaţii, Asiguratul sau Contractantul are dreptul la restituirea părţii din 
primele de asigurare achitate aferente perioadei ulterioare rezilierii, exceptând situaţia 
în care s-au plătit deja despăgubiri sau sunt avizate daune în baza Poliţei. 

- să refuze plata despăgubirii, integral sau parţial, corespunzător influenţei obligaţiilor 
neîndeplinite asupra producerii evenimentului asigurat, majorării daunei, stabilirii 
despăgubirii.  
În cazul nerespectării de către Asigurat sau Contractant a obligaţiei de comunicare a 
producerii evenimentului asigurat în termenul stabilit prin Poliţă, OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP are dreptul să refuze plata despăgubirii dacă din acest motiv nu 
a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat şi întinderea daunei. 

7.3. În cazul în care Poliţa este semnată de un Contractant, acesta va trebui să respecte toate 
obligaţiile care derivă din Poliţă, în afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decât de 
Asigurat. 
Asiguratului / Beneficiarului îi este opozabilă neîndeplinirea de către Contractant a obligaţiilor 
asumate prin prezenta Poliţă. 

 
8. CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PREJUDICIILOR; STABILIREA ŞI PLATA 

DESPĂGUBIRILOR / INDEMNIZATIILOR 
8.1. Acoperirea prin asigurare este valabilă atât în cazul efectuării serviciilor medicale în cadrul 

reţelei agreate, precum şi în cadrul oricărui alt furnizor de servicii medicale, dacă părţile convin 
astfel prin Poliţă. 

8.2. Reţeaua agreată se poate modifica oricând pe durata perioadei de asigurare. Asiguraţii se pot 
informa oricând la Call Center despre furnizorii de servicii medicale disponibili. Anumiţi medici 
sau servicii medicale pot să nu fie disponibili/e pentru decontarea directă a serviciilor medicale 
în cadrul reţelei de furnizori de servicii medicale. 

8.3. Valoarea despăgubirii / indemnizaţiei plătite de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 
reprezentând după caz, contravaloarea costurilor serviciilor medicale stabilită în baza 
documentelor justificative emise de furnizorii de servicii medicale şi/sau indemnizaţia fixă, din 
care se scade franşiza / contributia, nu poate depăşi suma asigurată şi/sau sublimitele de 
despăgubire stabilite conform Poliţei. 

8.4. În cazul accesării serviciilor medicale în cadrul reţelei agreate, decontarea serviciilor medicale 
cuvenite (aprobate în prealabil în Call-Center) se face direct între furnizorul de servicii medicale 
şi OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP. În cazul în care s-au efectuat servicii medicale 
care nu sunt cuprinse în planul de asigurare agreat, furnizorul de servicii medicale va face 
decontarea acestora direct cu Asiguratul. În cazul în care OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP a achitat deja furnizorului de servicii medicale serviciile medicale neacoperite prin 
Poliţă, Asiguratul este obligat să restituie OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 
contravaloarea acestora în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării împreună cu 
orice pierderi suferite de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP ca urmare a acestor 
servicii medicale prestate. În cazul în care Asiguratul nu restituie suma datorată în termen de 
14 zile calendaristice, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP poate rezilia Poliţa sau 
acoperirea pentru Asiguratul respectiv, fără nicio formalitate prealabilă şi fără intervenţia 
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instanţelor de judecată, Asiguratul fiind de drept în întârziere prin simpla neexecutare a 
obligaţiei. 

8.5. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP este îndreptăţit să solicite medicilor, personalului 
medical şi/sau instituţiilor medicale documente medicale cu privire la starea de sănătate a 
Asiguratului şi toate datele medicale referitoare la evenimentul asigurat în scopul evaluării 
obligaţiei sale de plată. 

8.6. Pe parcursul analizei unei solicitări de la un Asigurat, în scopul stabilirii condiţiilor acoperirii 
(condiţie medicală preexistentă şi/sau investigarea necesităţii medicale), OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP are dreptul de a suspenda acoperirea prin asigurare pentru orice servicii 
medicale care au legătură cu respectiva solicitare.  

8.7. În cazul solicitării programării prin Call Center Asiguratul va primi răspunsul (acceptul sau 
refuzul) privind acoperirea unui serviciu medical sau i se vor solicita informaţii medicale 
suplimentare în legătură cu obligaţia de acoperire prin asigurare, în maximum 48 de ore de la 
momentul solicitării acestuia prin intermediul Call Center-ului sau ulterior, de la momentul 
primirii tuturor informaţiilor sau documentelor solicitate. 

8.8. Programarea serviciilor medicale va fi efectuată de către Call Center în cel mai scurt timp 
posibil din momentul aprobării, în conformitate cu prevederile Poliţei, în limitele orarului şi 
disponibilităţii furnizorilor de servicii medicale şi în conformitate cu preferinţele Asiguratului. 

8.9. Înainte de efectuarea oricărui serviciu medical Asiguratul trebuie să prezinte furnizorului de 
servicii medicale agreat cardul de asigurare (dacă este cazul) şi actul său de identitate. În cazul 
în care Asiguratul nu poate onora programarea, acesta trebuie să notifice imediat OMNIASIG 
VIENNA INSURANCE GROUP cu privire la acest lucru. 

8.10. Pretenţiile cu privire la plăţile serviciilor medicale nu pot fi cesionate sau gajate. 
8.11. Despăgubirea / indemnizaţia se plăteşte de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP: 

(i) furnizorului de servicii medicale, în cazul accesării în cadrul reţelei agreate a serviciilor 
medicale programate şi aprobate în prealabil de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP; 

(ii) Asiguratului, în cazul accesării serviciilor medicale în afara reţelei agreate şi/sau în unităţi 
medicale publice, în maximum 7 zile lucrătoare de la depunerea de către Asigurat a 
documentaţiei complete solicitate de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în 
vederea stabilirii obligaţiei de plată. În cazul în care serviciile medicale au fost achitate 
de către Asigurat în altă monedă decât Lei, pentru plata despăgubiriii se va folosi ca 
etalon cursul de schimb al BNR valabil pentru moneda respectivă la data emiterii facturii 
pentru serviciile medicale. 
În vederea plăţii indemnizaţiei sau a plăţii serviciilor medicale prin rambursare, Asiguratul 
şi/sau Contractantul trebuie să furnizeze OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 
următoarele documente: 
- cererea de despăgubire (rambursare); 
- documentele justificative emise de furnizorii de servicii medicale (factura, dovada 

plăţii, chitanţa / bon fiscal) pentru cuantumul total al serviciilor medicale; 
- lista cu serviciile medicale efectuate cu preţul corespunzător fiecărui serviciu medical 

în parte şi data efectuării serviciului medical; 
- recomandarea medicală validă şi valabilă pentru fiecare serviciu medical efectuat (o 

recomandare medicală este validă dacă conţine numele şi prenumele şi CNP-ul sau 
data naşterii Asiguratului, diagnosticul cert sau prezumtiv, serviciile medicale 
recomandate şi numai dacă este datată, semnată şi parafată de către medic; o 
recomandare medicală este valabilă dacă intervalul de timp dintre data documentului 
şi data efectuării serviciului medical este maxim 30 zile calendaristice pentru boli 
acute, respectiv 90 zile calendaristice pentru boli cronice); 

- în cazul unei spitalizări, este necesară şi o copie a biletului de ieşire din spital; 
- dosarul medical eliberat de către furnizorul de servicii medicale (raport medical, 

scrisoare medicală, rezultate investigaţii etc.); 
- copie certificat de naştere (minori), document de identitate;  
- dovada deţinerii contului bancar (extras de cont); 
- alte documente solicitate de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în 

vederea stabilirii legitimităţii obligaţiei de plată. 
În cazul în care documentele prezentate nu sunt lizibile, Asiguratorul poate solicita 
acestuia transmiterea documentelor în original. 
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9. ÎNCETARE / REZILIERE; MODIFICĂRI / COMUNICĂRI 
9.1. Poliţa / acoperirea pentru persoanele asigurate încetează de plin drept, fără a mai fi necesară 

nicio formalitate prealabilă de la data survenirii evenimentelor menţionate mai jos: 
(i) din momentul în care Contractantul - persoana juridică a intrat în procedura de faliment 

sau lichidare / reorganizare; 
(ii) din momentul în care administratorii sau angajaţii Contractantului sunt urmăriţi penal 

pentru fapte care determină insolvabilitatea sau care fraudează interesele creditorilor, 
ori din momentul în care Asiguratul are o înţelegere în beneficiul creditorilor;  

(iii) la decesul Contractantului; 
(iv) la schimbarea domiciliului / sediului Contractantului în afara graniţelor României; 
(v) în cazul dependenţilor: la data încetării asigurării pentru asiguratul de care aceştia 

depind. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP va restitui Asiguratului prima plătită 
de acesta pentru perioada ulterioară rezilierii. 

9.2. Părțile convin ca în situațiile: 
- inexistenței sau neîndeplinirii uneia sau mai multor condiții și/sau rezerve astfel cum au fost 

ele prevăzute în Poliță; 
- includerii Asiguratului într-un program de sancțiuni internaționale,  
prezentul contract încetează de drept la momentul îndeplinirii condiției rezolutorii, fără niciun alt 
demers prealabil și fără intervenția instanței de judecată, părțile fiind de drept în întârziere prin 
simpla îndeplinire a condiției rezolutorii. 

9.3. În cazul în care Asiguratul este de rea-credinţă înainte de sau după producerea sau apariţia 
vreunui eveniment asigurat (excepţie în situaţia în care Poliţa este lovită de nulitate), 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul să rezilieze contractul, fără niciun 
demers prealabil, partea fiind de drept în întârziere, fără restituirea primei de asigurare, 
rezilierea devenind efectivă de la data primirii notificării de către Asigurat sau Contractant în 
acest sens.  
În cazul încetării Poliţei din orice motiv (denunţare, reziliere, încetare de drept etc.): 
(i) în situaţia în care s-au plătit deja despăgubiri sau sunt avizate daune în baza Poliţei 

încetate, prevederile acesteia se aplică pentru toate evenimentele asigurate survenite 
înainte de data încetării, până la lichidarea definitivă a acestora şi OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP nu restituie prime de asigurare.  
Asiguratul / Contractantul datorează plata primei de asigurare pentru întreaga perioadă 
pentru care s-a încheiat Poliţa sau pentru anul de asigurare în care s-a produs 
evenimentul asigurat (în cazul poliţelor multianuale); 

(ii) în celelalte situaţii, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP va restitui Asiguratului / 
Contractantului, la cerere, diferența dintre prima plătită de acesta şi prima datorată 
pentru perioada anterioară încetării, dacă nu se prevede altfel, în mod expres, prin 
prezentele condiţii de asigurare. Prima de asigurare datorată se calculează ”pro-rata 
temporis”, în funcţie de numărul de zile cuprinse în asigurare, dar minimum 30 de zile 
calendaristice. 
În cazul în care plata primei de asigurare s-a efectuat în echivalentul în lei al unei 
valute, restituirea diferenţei de primă se face în lei, la cursul BNR din data încetării 
valabilităţii Poliţei. 

9.4. Orice notificare, comunicare, avizare sau înştiinţare în legătură cu prezenta Poliţă se consideră 
efectuată dacă va fi transmisă în scris, în limba română, prin unul din următoarele mijloace: 
(i) scrisoare cu confirmare de primire trimisă la adresa Asiguratului / Contractantului 

menţionată în Poliţă sau, în cazul în care aceasta a fost schimbată, la ultima adresă 
comunicată de către Asigurat / Contractant, iar în cazul OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP, la adresa unităţii OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu 
care Asiguratul / Contractantul a încheiat Poliţa, respectiv, după caz, adresa Sucursalei / 
Agenţiei sau a Centralei; 

(ii) prin înmânare directă, astfel : 
- depunere la registratura unităţii OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu care 

Asiguratul / Contractantul a încheiat Poliţa, respectiv, după caz, Sucursala / Agenţia 
sau Centrala OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, iar în cazul Asiguratului / 
Contractantului, persoană juridică, la registratura acestuia;  

- prin semnătură de primire, în cazul Contractantului / Asiguratului, persoană fizică. 
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(iii) prin fax, astfel: 
- Asiguratul / Contractantul va transmite notificările la numărul de fax al unităţii 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu care Asiguratul / Contractantul a 
încheiat Poliţa, respectiv, după caz, Sucursala / Agenţia sau Centrala, iar OMNIASIG 
VIENNA INSURANCE GROUP va transmite notificarea la numărul de fax al 
Asiguratului / Contractantului menţionat în Poliţă; 

- notificările transmite pe fax până în ora 17.00 vor fi considerate primite în aceeași zi, 
iar cele transmise după această oră vor fi considerate primite și vor fi înregistrate în 
următoarea zi lucrătoare. 

(iv) prin mijloace electronice (e-mail) la adresa comunicată de părți. 
 
10. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT 

Dacă legea nu prevede contrariul, părţile vor fi exonerate de răspundere în condiţiile în care vor 
dovedi că nerespectarea obligaţiilor asumate se datorează forţei majore sau cazului fortuit. 

 
11. MODIFICAREA POLIŢEI 
11.1. Prevederile Poliţei, inclusiv condiţiile de asigurare, pot fi modificate prin acordul părţilor oricând 

pe parcursul perioadei de asigurare, modificările respective intrând în vigoare în condiţiile şi de 
la data convenite de părţi. Pot fi agreate modificări ale poliţei, cum ar fi, dar fără a se limita la:  
(i) modificarea perioadei de asigurare; 
(ii) asigurarea altor riscuri şi/sau costuri / cheltuieli care nu au fost cuprinse în contractul 

iniţial. 
11.2. Poliţa poate fi modificată de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în următoarele 

situaţii: 
(i) în cazul unei modificări de durată a situaţiei din cadrul sistemului de sănătate românesc; 
(ii) în cazul adoptării / modificării unor legi care impun modificări ale Poliţei; 
(iii) în cazul ajustării primei de asigurare conform prevederilor art. 7.2. 

11.3. În cazul contactelor multianuale (perioada de asigurare mai mare de 12 luni, multiplu de 12): 
- OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP îşi rezervă dreptul să modifice termenii şi 

condiţiile Poliţei (inclusiv actualizarea primei de asigurare anuale), pentru anii succesivi 
de asigurare, notificând Contractantul / Asiguratul cu cel puţin 30 zile înainte de 
expirarea fiecărui an de asigurare (aniversare anuală), luând în calcul vârsta 
Asiguratului / structura pe grupe de vârste a grupului asigurat la data reînnoirii, 
statisticile / costurile cu impact asupra executării contractului utilizate de către 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în tarifare, inclusiv evoluţia preţurilor 
serviciilor medicale şi/sau indicatorul de inflaţie medicală publicat de Institutul Naţional 
de Statistică, Contractantul / Asiguratul având dreptul să denunțe contractul cu preaviz 
de 20 de zile dacă nu este de acord cu modificarea; 

- Orice parte are dreptul de a notifica celeilalte părți intenția de a nu mai continua Polița 
pentru anii succesivi din perioada de asigurare, cu 30 de zile calendaristice înainte de 
expirarea fiecărui an de asigurare (aniversare anuală). 

 
12. LEGISLAŢIE 
12.1. Persoanele care obţin sau încearcă prin orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri din 

asigurare sau cei care înlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de câte 
ori fapta întruneşte elementele unei infracţiuni. 

12.2. Asigurarea încheiată potrivit prezentelor condiţii de asigurare este supusă legilor din România, 
iar prezentele condiţii se completează cu prevederile legale în vigoare privitoare la asigurări. 

12.3. În vederea protejării asiguraţilor, prin contribuţia asigurătorilor, există Fondul de garantare, 
destinat plăţilor de indemnizaţii rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, 
încheiate în condţiile legii, în cazul declarării falimentului asigurătorului. 

 
13. LITIGII 

Orice litigiu în legătură cu aplicarea Poliţei se rezolvă prin conciliere directă între părţi sau, în 
cazul în care acest lucru nu este posibil, de către instanţele judecătoreşti competente din 
România. 


