
Împreună pentru continuitate.

Asigurăm tot ce contează pentru tine.
Alo Groupama: 0374 110 110  www.groupama.ro

În calitate de membru al F.S.L.I. beneficiezi de toate avantajele oferite de Asigurarea de viață de grup 

Groupama Asigurări.

Asigurarea de viață este instrumentul care le oferă celor dragi suportul financiar, atunci când tu nu

îl mai poți oferi.

Acoperiri Sume asigurate

Deces din orice cauză* 10.000 lei

Invaliditate permanentă parțială sau totală din orice cauză Max. 10.000 lei

Cheltuieli medicale 1.000 lei

Intervenții chirurgicale din orice cauză Max. 3.000.00 lei

Fracturi ca urmare a unui accident Max. 1.000 lei

Arsuri ca urmare a unui accident Max. 1.000 lei

Clauza de boli grave* 7.500 lei

Pentru orice eveniment asigurat, procedura pentru obținerea despăgubirii este personalizată pentru

membrii F.S.L.I..

Asigurat

Solicită deschiderea 
dosarului de daună

Transmite dosarul către centru,
împreuna cu formularul de asigurat/
membru de sindicat la data 
producerii evenimentului asigurat

Lider sindical
(persoana desemnată)

Dosarul este trimis către Groupama
la adresa de e-mail
doc.petrol-energie@groupama.ro

darius.badea@fslipetrom.ro

În max 15 zile lucrătoare de la 
data transmiterii dosarului
complet, este virată 
indemnizația de asigurare.

Documente necesare:
 Cererea de despăgubire și documentele medicale menționate în aceasta
 Copiile documentelor de identitate ale persoanelor asigurate/ beneficiarilor
 Coordonatele bancare (titularul contului bancar, IBAN, banca, sucursala, 

valuta contului)

Pași de urmat în cazul producerii unui eveniment asigurat

*Indemnizația de boli

grave se acordă exclusiv

asiguraților diagnosticați

cu o boală gravă după

01.01.2020. 



 Asigurarea suplimentară, cheltuieli medicale, acoperă

maxim 1 RMN/ an/ asigurat (pentru despăgubire este

necesară recomandarea medicului specialist).

Riscul de deces este acoperit și pentru decesul

membrilor familiei asiguraților (soț/ soție și

copil) în limita unui procent de 20% din suma

asigurată ( 2.000 lei), 1 eveniment/ an.
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Mențiuni speciale

Ca excepții de la condițiile de asigurare:

 La prima diagnosticare cu COVID 19 certificată de un raport medical emis de o instituție

competentă, asigurații vor primi o indemnizație de 500 lei (acordată din plafonul de 7.500 

lei la clauza de boli grave).

 Este acoperit riscul de deces ca urmare a infecției cu virusul COVID-19.

 Nu mai sunt perioade de așteptare. 

 Sunt acoperite afecțiunile pre-existente cu excepția bolilor grave diagnosticate înainte de 

intrarea în poliță (01.01.2020). Dacă un asigurat este diagnosticat cu o boală gravă inaintea 

perioadei menționate, atunci niciun eveniment asigurat în legătură cu afecțiunea gravă nu 

este eligibil pentru despăgubire. 

 Se vor acoperi persoanele diagnosticate cu o boală gravă înainte de 01.01.2020 după cum

urmează: 50% din fiecare clauză ce va fi accesată, maxim 3.500 lei/ an/ persoană. Această

derogare se aplică evenimentelor medicale produse după data de 01.01.2021.
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În cazul în care asiguratul suportă cheltuieli medicale ca urmare a unui accident sau a

diagnosticării cu o boală pe perioada de valabilitate a asigurării, Groupama Asigurări va plăti, în

limitele sumei asigurate, indemnizaţia de asigurare cuvenită.

Plata contravalorii cheltuielilor medicale se face pe baza documentelor medicale şi chitanţelor/

facturilor fiscale emise pe numele asiguratului, până la 1.000 lei/an, pentru cheltuieli medicale

recomandate de către un medic pe baza prescripţiei medicale pentru următoarele servicii:

 transportul efectuat de servicii de urgenţă de specialitate, până la cel mai apropiat

spital de locul accidentului;

 diagnosticare radiologică şi sonografică + 1 RMN/ an, dacă este recomandată de

medicul specialist;

 tratamentul dentar de urgenţă datorat unui accident sau pentru îndepărtarea durerilor

acute, inclusiv radiografie dentară, dacă este recomandată de medic, în limita a 450 lei/

an sau echivalentul în moneda poliţei;

 chirurgia plastică şi reparatorie, implantologia când aceasta a fost recomandată expres

de către un medic specialist pentru remedierea consecinţelor unui accident produs în

perioada de valabilitate a asigurării;

 asistenţa medicală reprezentând: medicamentele şi materialele sanitare prescrise de

medic, materialele medicale ajutătoare pentru fixarea unor părţi ale corpului în baza

recomandărilor medicale (orteze, corsete, gips).

Clauza de cheltuieli medicale acoperă riscurile menționate expres în condițiile de asigurare. Nu

sunt acoperite consultații, analize, perioade de spitalizare.

Cheltuieli medicale

Suma asigurată 1.000 lei/ an/ asigurat


