Bun`starea ta începe cu s`n`tatea ta
Pachetul de asigur`ri de s`n`tate exclusivist Astra Sante

Despre Astra Sante
Astra Asigur`ri are deja o tradi]ie îndelungat` pe pia]a româneasc` [i a ajuns s` cunoasc` foarte
bine nevoile clien]ilor s`i. De aceea [i-a propus s` ofere [i în România un tip de asigurare
inexistent pân` acum, o asigurare de s`n`tate care s` dep`[easc` orice standarde actuale locale.
Astfel am creat un pachet de asigur`ri exclusivist, care ofer`
op]iunile Astra Sante Premiere Class [i Astra Sante Deluxe [i care garanteaz` accesul la servicii
medicale de cea mai înalt` clas` f`r` niciun fel de restric]ii.
Astra Asigur`ri se str`duie[te în permanen]` s` faciliteze accesul la tratamente medicale de top [i
la cele mai recente descoperiri în tehnologia medical`, în beneficiul sistemului medical
românesc. Odat` cu introducerea pachetului de asigur`ri de s`n`tate premium Astra Sante,
compania noastr` aduce la îndemâna clien]ilor s`i un sistem medical la cele mai înalte standarde
interna]ionale. Astra Sante devine astfel nu doar un produs elitist pentru cei interesa]i, dar [i
o contribu]ie major` la dezvoltarea viitoare a sistemului medical românesc, dovada implic`rii
noastre în dezvoltarea României [i integrarea ei în lumea modern` occidental`.
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Dac` e[ti pus în situa]ia de a apela la servicii medicale, care ai vrea s` fie prioritatea medicului t`u?
G`sirea celui mai potrivit tratament, indiferent de cost, sau respectarea unei anumite sume limit`
pentru costurile implicate, impuse de compania ta de asigur`ri? Astra Asigur`ri a ales r`spunsul
care vine în avantajul clien]ilor s`i [i, urm`rind doar acest obiectiv, a creat o asigurare de s`n`tate
în adev`ratul sens al cuvântului.

Trebuie spus c` pachetul Astra Sante se diferen]iaz` de orice alt produs din domeniul asigur`rilor
de s`n`tate de pe pia]`, pentru c` pune în prim plan etica medical` [i nu impune nicio
restric]ie privind metodele de tratare. Este doar la alegerea medicului, împreun` cu pacientul s`u,
s` foloseasc` cea mai bun` metod` de diagnosticare [i s` recomande cel mai bun tratament, în
func]ie de situa]ie.
Pentru c`, atunci când e vorba de s`n`tate [i de îngrijirea ei, noi, cei de la Astra Asigur`ri, nu
accept`m compromisuri [i explor`m toate posibilit`]ile disponibile în func]ie de planul de asigurare ales, cu unicul scop ca tu s` î]i recâ[tigi s`n`tatea. Niciun fel de procedur` medical` nu este
categorisit` drept prea costisitoare sau prea complex` pentru aceasta.

EXCLUSIV

Pentru prima dat`, o asigurare de s`n`tate... în s`n`tatea ta!
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Intr` într-o lume exclusivist`
Vizând deschiderea accesului la servicii medicale de top, asigur`rile Premiere Class [i Deluxe
au acoperire nu doar în România, ci [i în Germania [i în Austria. Aceasta î]i pune la dispozi]ie în
permanen]` o re]ea interna]ional` unic`, la care po]i apela ori de câte ori ai nevoie. Dac` devii
beneficiar al unei asigur`ri Astra Sante, po]i consulta cei mai buni exper]i pentru sfaturi medicale
[i planificarea unei terapii adecvate.

Spre deosebire de alte asigur`ri de s`n`tate, Astra Sante nu are o re]ea de medici sau unit`]i medicale afiliate. În consecin]`, nu exist` restric]ii pentru alegerea medicului care s` te consulte [i ai
acces nelimitat la cei mai renumi]i speciali[ti din str`in`tate.
În plus, numele Astra Sante este recunoscut la nivel interna]ional, iar beneficiarii acestei asigur`ri
de s`n`tate sunt trata]i în consecin]`, în orice spital din lume.
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De ce s` alegi Astra Sante
✔ Pentru c` ne-am propus s` oferim o asigurare de s`n`tate premium autentic`, Astra Sante nu
are limit` la suma asigurat` sau restric]ii privind investiga]iile sau tratamentele necesare pentru
tine.
✔ Discutând cu un consultant Astra Sante, vei afla în detaliu cât de flexibil poate fi contractul;
împreun` cu el, vei alege serviciile [i beneficiile care te intereseaz`.
✔ Fiecare tip de asigurare acoper` toate costurile medicale necesare f`r` limite, ori de câte ori
este nevoie (în func]ie de planul ales).

AVANTAJE

✔ Pachetele Astra Sante acoper` orice metod` de diagnosticare necesar` [i nu exclud nicio
condi]ie medical`.
✔ Astra Sante î]i deschide accesul la o re]ea de asisten]` unic` în lume; prezentând cardul Astra
Sante oriunde în lume, medicii vor [ti c` pot apela la orice procedur` medical` necesar`, f`r` ca
pre]ul s` conteze.
✔ Ai suplimentar acces la servicii medicale ambulatorii în România, la alegerea ta, în re]eaua
agreat` sau oriunde consideri c` dore[ti s` fii îngrijit la standarde medicale profesioniste
(op]ional, în func]ie de planul ales).
✔ Pentru c` asigurarea nu impune restric]ii, este la alegerea medicului s` recomande cel mai bun
tratament, indiferent de cost.
✔ Asigurarea ta de s`n`tate poate include [i asigurarea copiilor.
✔ Contractul se poate reînnoi automat dup` un an, f`r` s` mai fie nevoie s` ]i se mai verifice
starea de s`n`tate.
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Care sunt costurile unei asigur`ri Astra Sante?
Cum contractul este total flexibil, tarifele practicate sunt adaptate individual. Asta î]i permite ca,
împreun` cu un consultant Astra Sante [i ajutat de recomand`rile acestuia, s` î]i configurezi un
set de servicii [i beneficii 100% personal, adaptat nevoilor [i a[tept`rilor tale. Pentru siguran]a [i
lini[tea ta, î]i oferim posibilitatea de a decide cum arat` planul t`u de asigurare a s`n`t`]ii.
În ceea ce prive[te costul tratamentelor asigurate de Astra Sante, ]i-am r`spuns deja la aceast`
întrebare: nu am inclus în contractele noastre nicio restric]ie. Oricare dintre pachetele Astra Sante
î]i garanteaz` suma asigurat` f`r` limit` [i un num`r de examene medicale sau tratamente de
ultim` genera]ie în mod nelimitat, în func]ie de necesit`]i [i starea ta de s`n`tate.
{tim c` limitarea sumei asigurate ar putea pune medicul într-o situa]ie discutabil` etic, for]at s`
aleag` între s`n`tatea pacientului s`u [i respectarea unor costuri maxime acceptate de asigurator.
În cazul nostru, medicul are libertate total` [i urm`re[te doar interesele pacientului s`u, nu pe
cele ale asiguratorului.

Pot fi asigura]i [i copiii?
Când vine vorba de s`n`tate, copiii t`i ar trebui s` se bucure de acelea[i beneficii ca [i tine. De
aceea orice pachet Astra Sante î]i ofer` posibilitatea ca [i copiii s` beneficieze de asigurare de
s`n`tate, indiferent dac` sunt co-beneficiari ai poli]ei sau nu.
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Care sunt beneficiile prespitalice[ti?
Beneficiile prespitalice[ti acoperite de Astra Sante în România î]i permit s` consul]i orice medic,
apar]inând re]elei medicale de stat sau private, la alegerea ta, pentru a ob]ine orice fel de proceduri medicale de diagnostic sau tratamente care se impun, dincolo de cele prev`zute de asigurarea de s`n`tate standard. Oricând ai nevoie de opinia unui doctor sau de o a doua sau a treia
opinie, e[ti liber s` î]i alegi specialistul.

BENEFICII

Beneficiile prespitalice[ti acoper` orice tip de costuri, în totalitatea lor, necesare pentru procedurile de diagnosticare [i toate celelalte costuri, exceptând costurile pentru medicamente care
sunt acoperite în cadrul sumei stabilite în contract.

8

Care sunt beneficiile spitalice[ti?
În func]ie de planul personal de s`n`tate pe care îl configurezi, beneficiile spitalice[ti acoperite
de asigurarea Astra Sante includ toate costurile cu spitalizarea, printre care [i costurile de cazare
în rezerve, costurile medicamentelor, perfuziilor [i dispozitivelor necesare, costul procedurilor [i
investiga]iilor efectuate în spital, costurile interven]iilor chirurgicale, terapiei intensive, onorariile
medicilor [i ale personalului medical de îngrijire, între]inerea [i recuperarea în spital, orice manevre necesare de reabilitare în cursul spitaliz`rii pacientului.

Dac` ai ales astfel, toate aceste costuri sunt acoperite în România, Austria [i Germania; în toate
aceste ]`ri, ai acces la toate resursele disponibile atunci când e necesar. Pe lâng` tehnologia medical` de ultim` or` la care po]i apela f`r` restric]ii, ai acces [i la speciali[ti recunoscu]i în întreaga
lume, [i la servicii de consultan]` la cele mai înalte standarde pentru planificarea metodelor terapeutice.
Doar tu decizi la ce specialist [i în ce ]ar` vei apela pentru tratament, în func]ie de planul t`u de
asigurare. Pentru aceasta, vei fi ajutat de o echip` pluridisciplinar` de speciali[ti în medicin`,
unic` [i recunoscut` ca atare în întreaga lume.
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Astra Sante Premiere Class
Pentru prima dat`, ai garan]ia c` po]i apela la servicii medicale de înalt` clas`, ori de câte ori este nevoie. Ca beneficiar al pachetului Astra Sante
Premiere Class, ai asigurare de s`n`tate cu acoperire în Austria, Germania [i România, la alegerea ta.

Planuri de acoperire - ASTRA SANTE Premiere Class
Servicii conform eticii de
asigur`ri de s`n`tate

SANTE Premium

SANTE Premium Plus

SANTE Gold

SANTE Platinum

1. Servicii ambulatorii, în
spital*, clinic` etc., inclusiv
analize (*f`r` sta]ionare)

Neacoperit

Neacoperit

Acoperite
toate serviciile
(inclusiv servicii de înalt` performan]` de ginecologie)

Acoperite
toate serviciile
(inclusiv servicii de înalt` performan]` de ginecologie)

1.1 Teritoriul acoperit

Neacoperit

Neacoperit

România

România
Open network
(la alegerea asiguratului)

1.2 Re]eaua

Neacoperit

Neacoperit

Open network
(la alegerea asiguratului)

1.3 Suma asigurat`

Neacoperit

Neacoperit

Nelimitat

Nelimitat

1.4 Num`rul de vizite la serviciile
ambulatorii

Neacoperit

Neacoperit

Nelimitat

Nelimitat

1.5 Medicamente eliberate în regim
ambulator

Neacoperit

Neacoperit

Acoperit
pân` la 75 euro / an

Acoperit
pân` la 75 euro / an

1.6 Consulta]ii tip a doua opinie
solicitate de asigurat

Neacoperit

Neacoperit

Acoperit

Acoperit

1.7 Excluderi de boal`

Neacoperit

Neacoperit

Nu exist` excluderi

Nu exist` excluderi
0 euro sau 20%,
depinde de tarif

1.8 Franciz`

Neacoperit

Neacoperit

0 euro sau 20%,
depinde de tarif

1.9 Servicii de transport medical
neasistat

Neacoperit

Neacoperit

Acoperit
pân` la 75 euro / an

Acoperit
pân` la 75 euro / an

Acoperite toate serviciile (inclusiv
servicii de înalt` performan]` de
ginecologie [i na[tere)

Acoperite toate serviciile (inclusiv
servicii de înalt` performan]` de
ginecologie [i na[tere)

Acoperite toate serviciile (inclusiv
servicii de înalt` performan]` de
ginecologie [i na[tere)

Acoperite toate serviciile (inclusiv
servicii de înalt` performan]` de
ginecologie [i na[tere)

România, Austria, Germania

România, Austria, Germania

România, Austria, Germania

România, Austria, Germania

Open network
(la alegerea asiguratului)

Open network
(la alegerea asiguratului)

Open network
(la alegerea asiguratului)

Open network
(la alegerea asiguratului)

2. Servicii spitalice[ti
2.1 Teritoriul acoperit
2.2 Re]eaua
2.3 Suma asigurat`

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

2.4 Servicii de urgen]` prespitalice[ti

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

2.5 Toate procedurile [i serviciile
necesare în cursul spitaliz`rii, inclusiv
proceduri de diagnosticare,
investiga]ii, interven]ii chirurgicale,
dispozitive protetice, materiale,
substan]e, echipamente necesare
diagnostic`rii sau tratamentului [i
îns`n`to[irii pacientului

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

2.6 Transfuzii, administrarea de
solu]ii perfuzabile, orice tip de
medica]ie, orice proceduri de
tratament fizioterapice, de
recuperare pe durata spitaliz`rii

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

2.7 Cazarea, dieta în func]ie de
afec]iunea medical`

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

2.8 Onorariile medicilor, personalului
medical auxiliar, asistente, infirmiere,
pe durata spitaliz`rii

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

2.9 Num`rul de vizite la serviciile de
spitalizare

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

2.10 Medicamente eliberate în regim
ambulatoriu

Nelimitat
(inclusiv medicamente neeliberate)

Nelimitat
(inclusiv medicamente neeliberate)

Nelimitat
(inclusiv medicamente neeliberate)

Nelimitat
(inclusiv medicamente neeliberate)

Acoperit

Acoperit

Acoperit

Acoperit

2.11 Consulta]ii tip a doua opinie
solicitate de asigurat

• SIDA • Tratamente de
chimioterapie, radioterapie,
administrate în cazul cancerului,
2.12 Excluderi de boal`

ulterior spitaliz`rii • Transplant de
organe • Dializ` în afara perioadei
de spitalizare, efectuat` în România,
într-o unitate medical` agreat` de
asigurator

• SIDA • Tratamente de
chimioterapie, radioterapie,
administrate în cazul cancerului,
Nu exist` excluderi

ulterior spitaliz`rii • Transplant de
organe • Dializ` în afara perioadei
de spitalizare, efectuat` în România,
într-o unitate medical` agreat` de
asigurator

Nu exist` excluderi

0 euro sau 750 euro,
depinde de tarif

0 euro sau 750 euro,
depinde de tarif

0 euro sau 750 euro,
depinde de tarif

2.14 Servicii de transport medical
neasistat

Acoperit pân` la
300 euro / an

Acoperit pân` la
150 euro / an

Acoperit pân` la
300 euro / an

Acoperit pân` la
400 euro / an

2.15 Servicii de transport medical
neasistat aerian

Neacoperit

Acoperit
pân` la 1.000 euro pe spitalizare

Neacoperit

Acoperit
pân` la 1.200 euro pe spitalizare

2.16 Servicii de transport medical
asistat de urgen]`

Acoperit

Acoperit

Acoperit

Acoperit

2.17 Servicii de transport medical
asistat de urgen]` aerian

Neacoperit

Acoperit pe toate teritoriile

Neacoperit

Acoperit pe toate teritoriile

2.18 Costurile de na[tere în spital sau
clinic` privat` sau superioar`

Acoperit
în România

Acoperit
în România

Acoperit
în România

Acoperit
în România, Germania, Austria

camer` single / camer` dubl`

camer` single

camer` single / camer` dubl`

camer` single

2.19 Categorie de camer` în spital

PACHETE

0 euro sau 750 euro,
depinde de tarif

2.13 Franciza
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Astra Sante Deluxe
Alege pachetul Astra Sante Deluxe [i, pe lâng` garan]ia accesului la o re]ea unic` de speciali[ti, la
îndemâna ta oricând, ]i se asigur` în plus un consultant personal, care î]i st` la dispozi]ie pentru
asisten]` [i pentru a facilita rela]ia cu medicii.

Servicii conform eticii
de asigur`ri de s`n`tate
1. Servicii ambulatorii, în spital*, clinic` etc., inclusiv analize
(*f`r` sta]ionare)

1.1 Teritoriul acoperit
1.2 Re]eaua

SANTE Deluxe
Acoperite toate serviciile
(inclusiv servicii de înalt` performan]` de ginecologie)
România
Open network (la alegerea asiguratului)

1.3 Suma asigurat`

Nelimitat

1.4 Num`rul de vizite la serviciile ambulatorii

Nelimitat

1.5 Medicamente eliberate în regim ambulator

Acoperit (pân` la 200 euro / an)

1.6 Consulta]ii tip a doua opinie solicitate de asigurat
1.7 Excluderi de boal`
1.8 Franciz`
1.9 Servicii de transport medical neasistat

2. Servicii spitalice[ti
2.1 Teritoriul acoperit
2.2 Re]eaua
2.3 Nivelul de calitate al medicului

Acoperit
Nu exist` excluderi
0 euro
Acoperit (pân` la 500 euro / an)
Acoperite toate serviciile (inclusiv servicii de înalt` performan]`, de ginecologie [i na[tere)
România, Austria, Germania
Open network (la alegerea asiguratului)
Profesor, [ef de sec]ie

2.4 Suma asigurat`

Nelimitat

2.5 Toate procedurile [i serviciile necesare în cursul spitaliz`rii, inclusiv proceduri de diagnosticare, investiga]ii, interven]ii chirurgicale, dispozitive protetice, materiale, substan]e, echipamente
necesare diagnostic`rii sau tratamentului [i îns`n`to[irii pacientului

Nelimitat

2.6 Transfuzii, administrarea de solutii perfuzabile, orice tip de medica]ie, orice proceduri de tratament fizioterapice, de recuperare pe durata spitaliz`rii

Nelimitat

2.7 Cazarea în rezerve de lux, asistent` [i infirmier` personal`, diet` personalizat` în func]ie de
afec]iunea medical`

Nelimitat

2.8 Onorariile medicilor, personalului medical auxiliar, asistente, infirmiere, pe durata spitaliz`rii
2.9 Excluderi de boal`
2.10 Franciza
2.11 Servicii de transport medical neasistat
2.12 Servicii de transport medical neasistat aerian
2.13 Servicii de transport medical asistat de urgen]`
2.14 Servicii de transport medical asistat de urgen]` aerian
2.15 Costurile de na[tere în spital sau clinic` privat` sau superioar`
2.16 Categorie de camer` în spital
2.17 Servicii de transla]ie
2.18 Servicii de “case management superior”

2.19 Servicii prespitalice[ti
2.20 Asigurare medical` de c`l`torie
Business Manager Worldwide

Nelimitat
Nu exist` excluderi
0 euro
Acoperit pân` la 500 euro / an
Acoperit pân` la 2.500 euro pe spitalizare
Acoperit
Acoperit pe toate teritoriile
Acoperit în România, Germania, Austria
Single room / Superior standard, rezerve de calitatea unui hotel
Acoperit
Acoperit de medici profesioni[ti, care se ocup` de toate posibilit`]ile existente
[i în afara teritoriului acoperit
(costurile pentru tratamente în afara teritoriilor acoperite nu se pl`tesc de asigurare)

• Servicii de urgen]` prespitalice[ti
• Servicii medicale de urgen]` (acordate în UPU / CPU / gard`)
Acoper` oriunde în lume servicii de consulta]ii, investiga]ii, spitalizare [i interven]ii chirurgicale, pentru afec]iuni acute, de urgen]`, ap`rute pe durata deplas`rilor în str`in`tate în interes
de serviciu sau scop turistic

Acesta ar putea fi cardul t`u Astra Sante
Intr` într-un club unic în lume, al celor care se pot bucura de acces imediat la servicii medicale de
cea mai bun` calitate [i la ultimele tehnologii în domeniu. Un tratament în str`in`tate î]i va fi la fel
de la îndemân`, cum î]i sunt cei mai buni speciali[ti din România.
Prezint` cardul Astra Sante oriunde în lume [i medicii vor [ti c` au libertatea s` î]i ofere cele mai
bune tratamente, indiferent de costuri.

Astra Asigur`ri
Str. Nerva Traian nr. 3, bloc M101, etaj 10, sector 3, Bucure[ti
Tel: (004) 021 318.80.80
Fax: (004) 021 318.80.74; 318.80.75.
Call Center: 0800 0800 88
E-mail: office@astrasig.ro

