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Asigurarea este subscrisa de catre asigurator si mentionata in certificatul de asigurare.

Ce este acest tip de asigurare?
Aceasta este o polita de asigurare de sanatate internationala destinata expatriatilor (de exemplu, persoane care locuiesc/
lucreaza in afara tarii lor natale) si anumitor persoane care locuiesc/lucreaza in tara lor natala si dependentilor lor eligibili.

Ce se asigura? Ce nu se asigura?
Limita anuala a politei este in limita a €750,000 per persoana, 
per an de asigurare. Abuzul de alcool si alte substante

Boli cu transmitere sexuala
Operatii esteticeSpitalizare cu internare

Tratament cu spitalizare de zi
Tratament in ambulatoriu
Conditii cronice

Tratamente experimentale
Operatii de scadere in greutate

Tulburari ale somnului
Tratament pentru cancer Sporturi profesionale
Beneficii de bunastare Evacuare navala
Tratament dentar de urgenta
Beneficiu de maternitate (doar pentru complicatii)
Repatriere si evacuare medicala

Exista restrictii ale acoperirii?
Unele beneficii au limite specifice. Va rugam sa consultati tabelul de beneficii pentru detalii complete.

Acoperirea pentru conditii preexistente depinde de tipul de subscrieri selectate. 
Orice fransiza aleasa se va aplica politei asa cum este afisat in certificatul de asigurare.
Anumite beneficii au perioade de asteptare, va rugam sa verificati tabelul de benefici pentru detalii specifice.
Preautorizarea este obligatorie pentru anumite creante, va rugam sa verificati tabelul de beneficii pentru mai multe informatii.

Unde sunt acoperit?
Acoperirea oferita de aceasta polita depinde de aria selectata a lumii. Daca veti calatori in afara locatiei geografice declarate, va vom oferi acoperire limitata 
pentru tratament medical de urgenta pentru pana la 30 de zile de calatorie. 

Care sunt obligatiile mele?
• Raspundeti mereu corect si complet la toate intrebarile legate de aceasta polita.
• Trebuie sa ne oferiti istoricul medical, daca vi se cere. 

• Spuneti-ne imediat daca unele lucruri declarate se schimba.
• Cititi si supuneti-va termenilor si conditiilor acestei polite.

• Obtineti preautorizari pentru creante atunci cand este necesar. 
• Trebuie sa ne spuneti cat mai repede cu putinta daca va schimbati tara de resedinta in timpul perioadei de acoperire.
• Primele trebuiesc platite asa cum este afisat in documentatia politei. Putem refuza o creanta daca prima nu a fost platita la timp.



Cand si cum platesc?
Daca ati solicitat o creanta, este posibil sa nu va rambursam suma daca exista restante de frecventa de plata (lunare, semestriale 
sau bianuale).

• Primele se platesc in avansul acoperirii oferite de aceasta polita, 
• Primele pot fi platite lunar, semestrial, bianual sau anual DAR, totusi, contractul de asigurare este anual. 
• Primele se platesc in moneda aleasa la inceputul politei. 
• Primele anuale pot fi platite prin transfer bancar sau card de credit. Primele bianuale, semestriale sau lunare se platesc doar prin card de credit 
(in unele tari ar putea fi valabile platile prin direct debit / SEPA).

• Orice taxe aplicabile vor fi colectate odata cu platile primelor, in aceeasi frecventa si metoda de plata.

Cand incepe si se termina acoperirea?
Polita dumneavoastra va fi valabila timp de 12 luni de la data de inceput afisata in oferta sau in certificatul de membru. Acesta este un contract ce 
poate fi reinnoit anual.

Cum poate fi anulat contractul?
Trebuie sa ne notificati in scris la adresa afisata in documentatia politei cu 14 zile inainte. Vom anula polita la 14 zile de la data primirii. Daca 
va anulati polita, ne rezervam dreptul de a solicita o taxa de administrare de €30.

Această variantă în limba română nu reprezintă un document oficial și este realizată și oferită exclusiv de către IQ MED.


