
 

  
 

 
Condiţiile specifice pentru asigurarea suplimentară Intervenții chirurgicale din îmbolnăvire și accident 

 
Art. 1. Prevederi introductive  
Asigurarea suplimentară de Interventii chirurgicale din îmbolnăvire  și 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 Respect  sunt valabile și se aplică în mod corespunzător prezentei asigurări suplimentare.  
 Asigurarea  suplimentară de  Interventii chirurgicale din îmbolnăvire  și accident intră în vigoare la data de intrare în vigoare a 
Contractului de asigurare. 
Prezenta asigurare suplimentară oferă acoperire doar pe teritoriul României. 
 
Art. 2. Principalii termeni folosiţi în cadrul prezentelor Condiţii şi definițiile acestora 
2.1. Beneficiar: Persoana căreia îi va fi plătită Indemnizația de asigurare în cazul producerii Evenimentului asigurat. In cazul asigurarii 
suplimentare de Interventii chirurgicale din accident, Beneficiar este Asiguratul. 
2.2. Eveniment asigurat: Interventia chirurgicala ca urmare a unui accident.  
2.3. Intervenţie chirurgicală: Procedură sau tehnică medicală efectuată asupra Asiguratului într-un spital, de către un medic chirurg, 
care este considerată necesară de către acesta pentru tratarea unei afecţiuni 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. 
2.4 Îmbolnăvire: Modificarea organică sau functională a stării de sănătate, diagnosticată ca atare de un medic de specialitate, 

apărută în perioada de valabilitate a asigurării sau care se manifestă pentru prima dată în perioada de valabilitate a asigurării.  

2.5. Perioada de aşteptare: perioada de timp de 3 luni de zile, calculată de la data intrării în vigoare a prezentei asigurări, în care nu 

se acordă indemnizaţia pentru interventie chirurgicala, cu excepţia cazului în care riscul asigurat este produs în urma unui accident. 

Perioada de așteptare se calculează începând de la Data începerii contractului, menționată ca atare în cadrul Poliței de asigurare 

2.6 Spital: Instituţie sanitară care îndeplinește concomitent următoarele cerinţe: 
- Funcţionează 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, a investigatiilor clinice si paraclinice  și tratamentului 
pentru fiecare pacient. 
Nu se consideră a fi spital instituțiile destinate îngrijirii alcoolicilor sau persoanelor dependente de droguri, sanatoriile (balneo-
climaterice, TBC, recuperare neuro-psihomotorie etc), instituțiile pentru tratarea bolilor psihice, instituții de reabilitare, azilele 
pentru bătrâni. 
2.7. Spitalizare: Perioada în care o persoană este internată într-un Spital pentru a beneficia de asistenţă medicală de specialitate. 

 
Art. 3. Obiectul asigurării este reprezentat de starea de sănătate a Asiguratului.  
 
Art. 4. Cum se procedează în cazul unui Eveniment asigurat 

4.1. Anunţarea Evenimentului asigurat. 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) Formular de anunt al evenimentului asigurat pus la dispoziție de Asigurător; 
(b) Copie CI a persoanei asigurate; 
(c) Copie certificata cu originalul a biletului de ieșire din spital; 
(d) documente care să ateste producerea Evenimentului asigurat din Imbolnavire: fisa de consultatii medicale emisa de catre 

medicul de familie , bilete de iesire din spital/ Investigații paraclinice/ alte documente medicale; 
(e) Raport medical întocmit de medicul curant, în original, cu următoarele precizări: diagnosticul complet, procedura chirurgicală 

efectuată, tratamentul efectuat;  
(f) Documente eliberate de autoritățile competente care să ateste circumstanțele producerii accidentului, valoarea alcoolemiei 

(dacă a fost impusă prin lege), precum și concluziile finale ale anchetei; 
(g) Informațiile bancare ale Beneficiarului (număr de cont, banca, sucursala), datate si semnate conform cu originalul de Beneficiar; 

 
 



 

 

 
 

 
 

  
(h) 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, daca din aceasta cauza nu a putut stabili imprejurarile producerii Evenimentului asigurat. 
 
Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a investiga pe cont propriu circumstanţele de producere a evenimentului asigurat, în scopul 
determinării obligaţiei sale de plată. 
 
4.2. Indemnizaţia de asigurare 
Indemnizatia 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 nominalizat 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 sa fie platibilă este necesar ca primele de asigurare aferente contractului de asigurare să fie 
plătite la zi sau contractul sa fie în perioada de grație la momentul producerii Evenimentului asigurat, iar Evenimentul asigurat 
să nu fie exclus de la plata indemnizației.  
Accidentul sau îmbolnăvirea ce cauzează Intervenția chirurgicală trebuie să se producă după data intrării în vigoare a prezentei 
asigurări suplimentare, iar Intervenția chirurgicală trebuie sa se producă pe perioada de valabilitate a asigurării suplimentare, în 
maximum 1 (un) an calendaristic de la data Accidentului sau care a cauzat-o. 
Această asigurare suplimentară are o perioada de așteptare de 3 luni numai pentru intervențiile chirurgicale din cauza unei 
îmbolnăviri, perioadă în care evenimentul asigurat nu va fi despăgubit. Perioada de așteptare se calculează începand de la Data 
intrarii în vigoare a contractului, menționata ca atare în cadrul Poliței de asigurare. 
 
Art. 5. Când nu se plăteste despăgubirea (Excluderi) 
Pe langa excluderile  din condițiile generale ale contractului de baza, art. 10, urmatoarele excluderi sunt aplicabile asigurarii 
suplimentare de Intervenții chirurgicale din îmbolnăvire și accident și astfel, indemnizația de asigurare nu se plateste nici in 
aceste cazuri:  
5.1. În cazul în care intervenția chirurgicală a survenit după 1 (un) an de la data producerii Accidentului; 
5.2. În cazul intervențiilor chirurgicale  cu scop cosmetic sau estetic, inclusiv corectiile cu scop estetic ale leziunilor posttraumatice 
(ex. cicatrici etc.); 
5.3. În cazul intervențiilor chirurgicale pentru tratamentele și/sau corecţiile tulburărilor de vedere (miopia, hipermetropia, 
presbiopia etc.) cu excepția celor cauzate de un Accident produs în perioada de valabilitate; 
5.4. În cazul intervențiilor chirurgicale de stomatologie, pedodonție, ortodonție, protetică, chirurgie adresată dentiției și 
alveolelor dentare, cu excepția celor necesare pentru afectiuni cauzate de un Accident produs în perioada de valabilitate; 
5.5. În cazul intervențiilor chirurgicale de extragere a corpilor străini de la nivelul conjunctivei, corneei, foselor nazale, 
conductului auditiv extern; 
5.6. În cazul intervențiilor chirurgicale legate de naștere( naturala sau prin operatie cezariană etc), întrerupere voluntară sau 
involuntară a sarcinii, inclusiv consecințele/complicatiile acestora; 
5.7. În cazul în care afecțiunea pentru care a fost necesară interventia chirurgicală este cauzată direct de un Accident sau 
îmbolnăvire produse anterior intrării în vigoare a Asigurării Suplimentare; 
5.8. În cazul în care intervenția chirurgicala a fost necesara pentru tratarea unei afectiuni  survenite ca urmare a agravării, prin 
Accident, a unei afecțiuni preexistente acestuia; 
5.9. În cazul intervențiilor chirurgicale pentru tratamentul anomaliilor congenitale și/sau afecțiunilor consecutive acestora; 
5.10. În cazul intervențiilor chirurgicale pentru tratamentul obezității; 
5.11. În cazul intervențiilor chirurgicale pentru recoltarea de organe sau țesuturi ; 
5.12. În cazul intervențiilor chirurgicale pentru tramentul infertilității, inseminării artificiale și  avortul indus; 
5.13.  În cazul intervențiilor chirurgicale pentru afecțiuni localizate la nivelul țesutului cutanat și  subcutanat. 
5.14. În cazul în care interventia chirurgicala  s-a produs ca urmare a unei îmbolnăviri in perioada de asteptare. 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Art. 6. Alte informaţii despre asigurare 
6.1. Valoarea de răscumparare și participarea la profit. Asigurarea suplimentară de Interventii chirurgicale din îmbolnăvire și 
accident nu are valoare de răscumpărare. De asemenea, contractul nu beneficiază de bonusuri sau participare la profit, nici de 
sumă asigurată redusă. 
 

 
Prezentele Conditii de asigurare suplimentara fac parte integranta din contractul de asigurare Respect cu intrare in vigoare la 
data de 27.01.2020. 
 

Anexa Nr. 1 - Nivelul indemnizației plătibile în cazul intervenției chirurgicale din  îmbolnăvire si  accident 

Procentele din Suma asigurată ce vor fi plătite în cazul unei intervenții chirurgicale din îmbolnăvire și accident sunt următoarele: 
 

SISTEMUL NERVOS  

Excizii  majore de țesut cerebral   (ablație tumori, biopsie deschisă, drenaj leziuni)  100% 

Intervenții chirurgicale deschise /endoscopice la nivelul ventriculilor  80%  

Intervențiile chirugicale la nivelul meningelor (excizie, reparare, reconstrucție, , drenaj extra/subdural)  60% 

Intervenții chirurgicale la nivelul nervilor cranieni  (excizie, , reparare,  reconstrucție, decompresiune) 40% 
 

Intervenții chirurgicale la nivelul măduvei spinării (  excizie leziuni, reparare, decompresiune)  60% 

Interventii la nivelul plexului brahial (excizie, reparare, reconstructie, decompresiune) 40% 

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

Intervenții chirurgicale la nivelul nervilor periferici de la membre, cu exceptia ramurilor digitale (excizie, reparare, 
reconstrucție, decompresiune)  

40% 

Intervenții chirurgicale  la nivelul sistemului nervos simpatic (excizie, distrucție chimică/termică, etc) 20% 

SISTEMUL ENDOCRIN 

Intervenții chirurgicale la nivelul glandei tiroide (excizie leziuni, tiroidectomie totală/parțială)  30% 

Intervenții chirurgicale la nivelul hipofizei, epifizei 60% 

Intervenții la nivelul paratiroidelor, timus, glande suprarenale 40% 

SÂNUL 

Intervenții la nivelul sânului si mamelonului (incizie, excizie, reparare leziuni) 20% 

Mastectomie parțiala (sectorectomie) 40% 

Mastectomie totala     60% 

Mastectomie totala cu limfadenectomie axilară 80% 

APARATUL VIZUAL  

Intervenții chirurgicale majore la nivelul ochiului (enucleare)  80% 

Intervenții chirurgicale la nivelul orbitei (excizie, reparare,  reconstrucție,etc)  60% 

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

20% 

Intervenții chirurgicale la nivelul mușchilor oculari (corectia strabismului, rezecții, reparare, reconstrucție)  20% 

Intervenții chirurgicale la nivelul corneei și conjunctivei, irisului (excizie, reparare, reconstrucție) 40% 

Intervenții chirurgicale la nivelul cristalinului, retinei (incizie, excizie, reparare, reconstrucție, protezarea 
cristalinului)   

40% 

APARATUL AUDITIV 

Intervenții chirurgicale la nivelul urechii externe (incizie, excizie, drenaj, reparare, reconstrucție)  20% 

Intervenții chirurgicale la nivelul urechii medii (incizie, excizie, reparare, reconstrucție) si la  nivelul mastoidei 
(incizie, drenaj, exenterație mastoidiana)  

60% 

Intervenții chirurgicale la nivelul urechii interne (excizie, reparare, reconstrucție)  60% 

APARATUL RESPIRATOR 

Intervenții chirurgicale la nivelul piramidei nazale, septului nazal  (excizie , reparare, reconstrucție, turbinectomie, 
septoplastie)  

20% 



 

 

 
 

Intervenții chirurgicale clasice/ endoscopice la nivelul  sinusurilor nazale (excizie, reparare, reconstrucție, drenaj) 20% 

Intervenții chirurgicale  majore  la nivelul faringelui si laringelui (faringectomie, laringectomie, reconstrucție) 80% 

Intervenții chirurgicale clasice/endoscopice la nivelul faringelui și laringelui  (excizie, reparare, adenoidectomie)  40% 

Intervenții chirurgicale clasice/endoscopice a nivelul traheei, bronhiilor (excizie leziuni, reparare,  reconstrucție) 40% 

Intervenții chirurgicale majore la nivelul plamânului   (excizie partiala /totala de plaman, transplant) 100% 

Intervenții chirurgicale la nivelul plamânului (incizie, excizie de leziuni , excizia unui segment,  lobectomie)  40%  

Interventii clasice/endoscopice la nivelul mediastinului 60%  

APARATUL DIGESTIV  

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

Intervenții chirurgicale la nivelul glandelor și ductelor salivare (excizie leziune,  extirpare glanda, extractie deschisa 
calcul, reconstrucție)  

40% 
 

Intervenții chirurgicale majore la nivelul esofagului (esofagectomie parțială/ totală, reconstrucție, by-pass)   100% 

Interventii chirurgicale la nivelul esofagului (excizie clasica sau endoscopica leziuni, reparare, cura chirurgicala a 
varicelor esofagiene)  

40% 

Cura chirurgicala a herniei hiatale, operatii antireflux 60% 

Intervenții chirurgicale gastrice majore clasice sau endoscopice (gastrectomie parțială/totală, anastomoza gastro-
digestiva)  

80% 

Interventii gastrice clasice sau endoscopice (excizie leziuni, reparare, gastrostoma, piloroplastii) 40% 

Intervenții chirurgicale majore  intestin subtire si gros (excizii segmentare de intestin, colectomie, amputatie rect, 
anastomoze digestive)  

80% 

Intervenții chirurgicale  la nivelul intestinului subtire si gros ( excizie leziuni , reparare,  apendicectomie, stoma ) 20% 

Intervenții chirurgicale la nivelul ano-perianale (excizie,  reparare,  hemoroidectomie)  40% 

Intervenții chirurgicale majore hepatice (hepatectomie partiala/totala, transplant) 100% 

Intervenții chirurgicale hepatice clasice/endoscopice/ transluminale/percutane  (excizie de leziuni, reparare ) 40% 

Interventii vezica biliara si cai biliare (colecistectomie,  protezare cai biliare, anastomoze, sfincterotomii) 40% 

Alte intervenții pancreas si duct pancreatic (excizie leziuni, reparare,  drenaj)   20% 

Intervenții chirurgicale majore ale pancreasului (pancreatectomia parțială/totală, transplant) 80%    

Intervenții chirurgicale deschise/laparoscopice majore splină (splenectomie)  60% 

Alte intervenții chirurgicale splină (excizie,  reparare) 20% 

APARATUL CARDIO-VASCULAR 

Intervenții chirurgicale majore cardio-vasculare (transplant cardiac, corectia defectelor congenitale cardiace si a 
vaselor mari)  

100% 
 

angioplastie deschisă sau transluminală coronariana, by-pass  coronarian       80%  

Interventii transluminale cardiace, interventii pericardice (excizie, drenaj) 60% 

Interventii clasice sau transluminale valve cardiace 60%  

Interventii chirurgicale pe aorta, artere pulmonare: plastii, protezari, bypass 60% 

Interventii chirurgicale pe arterele mari (ramuri din aorta): plastii, protezari, bypass 50% 

Intervenții chirurgicale  pe vena cava sau ramurile mari (excizie, reparare, bypass) 40% 

Intervenții chirurgicale pe artere sau vene periferice 20% 

APARATUL URO-GENITAL  

Intervenții chirurgicale majore renale (transplant renal, nefrectomia parțială/totală)  100% 

Intervenții chirurgicale  renale (excizie leziuni renale, extractie endoscopica calculi renali, litotritie extracorporeala, 
nefrostomie) 

40% 

Intervenții chirurgicale majore la nivelul ureterului (excizie larga, repararea, reimplantare)  60% 

Intervenții chirurgicale  ureterale (incizie, excizie leziuni, extractie endoscopica calculi) 40% 

Intervenții chirurgicale majore la nivelul vezicii urinare (excizie parțială /totală a vezicii, reparare, reconstructie)  80% 

Intervenții chirurgicale  la nivelul vezicii urinare (excizie leziuni, reparare, drenaj)  40% 

Intervenții chirurgicale pe cale abdominala sau genitala pt cura RVP  40%     

Interventii chirurgicale majore la nivelul aparatului genital masculin (orhiectomie uni sau bilaterala, coborarea 
testiculelor in scrot, amputatie penis, reconstructie microchirurgicala penis ) 

60% 

Prostatectomie totala/ partiala 40% 

Interventii chirurgicale aparat genital masculin (cura chirugicala varicocel, hidrocel,  excizie/reparare/ leziuni 
peniene) 

40% 



 

 

 
 

Intervenții chirurgicale  majore aparat genital feminin (excizie larga leziuni vaginale, reconstructie vagin, 
histerectomie, anexectomie)   

60% 
 

Interventii aparat genital feminin (excizie leziuni uter si anexe)  20% 

PIELE SI TESUTURILE MOI 

Intervenții chirurgicale la nivelul diafragmului si pleurei  (excizie, reparare, reconstrucție)  60% 

Excizie  larga  leziuni cutanate , reconstructie cutanata cu grefa sau lambouri 40% 
 

Excizie larga leziuni  parti moi  perete toracic/ abdominal, reconstructie perete toracic/ abdominal 60%  

Cura chirurgicala hernii abdominale 40% 

Cura chirurgicala eventratii perete abdominal, cura herniei hiatale 60% 

Intervenții chirurgicale tendon, fascie, mușchi, ligament  (excizie, reparare/ reconstructie)  40% 

SISTEMUL OSTEO-ARTICULAR 

Excizie larga leziuni osoase, reconstructie osoasa (grefa)  60% 

Reducere deschisa, osteosinteza  fracturi oase mari ale membrelor cu exceptia mainii si piciorului, centura 
scapulara si pelvina  

60% 

Reducere deschisa, osteosinteza  fracturi oase mana, picior , oase cranio-faciale  40% 

Reconstructie articulara/ artroplastie/ artrodeza articulatii mari (umar, cot, pumn, sold, genunchi, glezna) 60% 

Reconstructie articulara/ artrodeza articulatii mici ( mana/picior) 40% 

Decompresia coloanei vertebrale, excizia discului intervertebral, corectia deformarilor de coloana vertebrala, 
osteosinteza fracturi vertebrale 

60% 

Intervenții chirurgicale reconstructie complexa (cu lambouri regionale sau la distanta) mana, picior, police 40% 

ALTE INTERVENȚII CHIRURGICALE 

Replantarea membrului superior, a membrului inferior   100% 

Replantare alt organ 80% 

Amputația mana, picior, gamba, antebrat, coapsa, brat 60% 

Exentereza pelvina    80%    

Corectia diformitatilor umar, sold 60% 

Corectia  diformitatilor mana, picior 40% 

Corectia diformitatilor brat/antebrat/coapsa/ gamba 40% 

 

 
 

 


