
Sănătatea românilor

Ghidul tău în 
caz de spitalizare și 
intervenții chirurgicale. 

Potrivit Profilului de Țară din 2021 în ceea ce  
privește sănătatea, România cheltuiește mai  
puțin decât orice altă țară din UE pe cap de  
locuitor. 
 
Deși cheltuielile pentru sănătate au crescut  
sistematic în ultimii ani, România a investit  
1.310 EUR pentru fiecare persoană, adică mai  
puțin de jumătate din media UE, de 3.523 EUR.  
Plățile directe au însemnat 18,9% din cheltuielile  
pentru sănătate în 2019, acestora adăugându- 
li-se plățile informale, considerate a fi  
substanțiale, deși nu se cunoaște valoarea lor  
totală. 
 
Pentru a beneficia de acces mai rapid și de o  
calitate ridicată a serviciilor medicale, românii  
sunt dispuși să plătească suplimentar față de  
asigurările de sănătate acoperite de sistemul  
public.  
 
Potrivit datelor Autorității de Supraveghere  
Financiară, protecția oferită românilor prin  
intermediul asigurărilor private de sănătate a  
crescut cu 28% față de aceeași perioadă a  
anului 2021. Aceasta este încă o dovadă a  
creșterii constante a interesului pentru polițele  
voluntare de sănătate și pentru beneficiile care  
rezultă din acestea.

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b1c792f4-ro.pdf?expires=1663062624 id=id&accname=guest&checksum=6C08E861B2D1988693D482EF6D335037


Motivele principale de îmbolnăvire sunt:

Problemele de sănătate 
cu care se confruntă românii

fumatul 

consumul de alcool  

obezitatea

sedentarismul 

factorii ereditari  

mediile de lucru toxice

Boala cardiacă 
ischemică și 

accidentul vascular 
cerebral, cu peste 
550 de decese la 

100.000 de locuitori

Cancerul pulmonar, 
cu peste 9.800 de 
decese din 12.122 

de cazuri  

Tuberculoza, cu 
peste 1.002 decese, 
din 12.459 de cazuri

2 milioane de 
români suferă de 
diabet zaharat 



La noi în țară, există trei opțiuni 
pentru a beneficia de serviciile medicale

Situație medicală
Sistemul public 

de sănătate
Abonamentele 

medicale private
Asigurările private 

de sănătate

Pentru o problemă 
medicală care 

necesită o intervenție 
chirurgicală și 

spitalizare...

În cazul unei situații 
medicale care 

necesită aparatură 
performantă, de 

specialitate...

Tratamentele post- 
intervenție...

În cazul unui  
diagnostic asupra  

căruia există îndoieli...

perioada de 
așteptare poate fi de 

câteva luni

perioada de 
așteptare este 

îndelungată, datorită 
fluxului mare de 

pacienți

pot fi decontate doar  
parțial de CNAS

pacientul apelează  
singur la serviciile  
unui alt medic de  

specialitate pentru a  
doua opinie medicală

fără perioadă de 
așteptare, acoperă 
doar un procent din 

cost

fără perioadă de 
așteptare, costurile 

sunt suportate fie de 
pacient, fie decontate 

prin sistemul public 
de sănătate

nu sunt acoperite

costurile pentru a  
doua opinie medicală  

sunt suportate de  
pacient

fără perioadă de 
așteptare, costurile 

sunt acoperite 

fără perioadă de 
așteptare, costurile 

sunt acoperite

sunt acoperite

pacientul poate  
beneficia de  

reevaluarea dosarului  
de către o echipă de  

experți de top din țară  
sau din străinătate



Iată ce îți oferă fiecare

Alegeri care oferă cele mai bune soluții

Asigurare privată de sănătate 
sau abonament medical?

ASIGURAREA DE SĂNĂTATE 
DE LA SIGNAL IDUNA

ABONAMENTUL 
MEDICAL

Rețea medicală Rețea medicală

Accesarea serviciilor

Accesarea serviciilor

Acoperirea

Acoperirea

Alte beneficii Alte beneficii

• acces la orice furnizor medical privat din România 

• decontare directă în peste 1.200 de clinici și spitale 

• acces în orice clinică, spital și laborator medical din România  

• posibilitatea de extindere a acoperirii în afara României 

• card bancar Easy Pay: posibilitatea plății în avans, pentru 

accesarea serviciilor medicale, la orice furnizor din afara 

rețelei de parteneri 

• acces doar la medicii din clinicile și spitalele din rețeaua proprie 

• nu acoperă accesul în afara rețelei de parteneri 

• nu există posibilitatea de extindere în afara României  

• acces la orice medic din România, precum și acces la medici din 

UE și Turcia  

• programări prin aplicația Signal Care Assistant, prin Call Center 

sau direct la clinică 

• timp de programare foarte scurt: autorizarea serviciilor în maxim 

24h (prin aplicație) și maxim 48h (prin Call Center 24/7) 

• acces doar la medicii din clinicile și spitalele proprii 

• timp de programare lung: datorat numărului mare de abonați și 

accesului doar la slotul dedicat ( jumătate din programul medicilor 

angajați) 

• se poate accesa orice serviciu medical necesar 

• servicii medicale complexe (CT/ RMN), dacă sunt recomandate 

ca urmare a unei necesități medicale 

• listă limitată de servicii medicale acoperite 

• servicii medicale complexe (CT/ RMN) limitate ca număr de 

accesări, cu discount sau neacoperite 

• acoperire prin co-plată pentru numeroase servicii 

• acoperite afecțiunile pre-existente 

• sunt acceptate recomandări de la orice medic autorizat 

• membrii de familie pot fi incluși  

• polița se încheie pentru 1- 3 ani, cu posibilitate de reziliere cu 

notificare de 30 de zile 

• sunt acceptate recomandări doar de la medici din rețeaua proprie 

• membrii de familie pot fi incluși 

• abonamentul se încheie pe 1 an, fără posibilitate de reziliere 

înainte de aniversare 



Când alegi o asigurare de sănătate, trebuie să fii atent la tipul de acoperire, la posibilitățile de accesare, 
beneficii și cost. 
 
Un contract pentru o asigurare de sănătate privată se încheie de regulă între 1 și 3 ani, cu posibilitate de 
prelungire. Dacă îți dorești să beneficiezi de o asigurare de sănătate, este important să faci acest lucru 
din timp pentru a fi pregătit, în cazul unor evenimente medicale neprevăzute.  
 
Înainte de a încheia asigurarea vei parcurge un scurt interviu legat de starea ta de sănătate. Ulterior, în 
funcție de răspunsuri, vei fi informat cu privire la prețuri și modalitatea de accesare. 

De ce trebuie să ții cont când alegi 
asigurătorul potrivit pentru tine: 

Cum funcționează o 
asigurare privată de sănătate?

• Experiența companiei pe piață  

• Transparența procesului de accesare   

• Complexitatea serviciilor medicale acoperite 

• Acoperirea nevoilor de sănătate  

• Prețul poliței raportat la veniturile familiei 

• Beneficiile adiționale și modalitatea de accesare



https://www.signal-iduna.ro/
cumpara-asigurare-sanatate-

individuala?product=take

consultant medical  
dedicat și sprijin  

constant pe durata  
spitalizării 

 
o opinie medicală  

externă avansată de  
un board medical  

internațional 
 

acces extins și  
indemnizație zilnică

Și dacă...
ai avea un sprijin 
de încredere în caz 
de spitalizare sau 
intervenții 
chirurgicale?

Cu asigurarea de sănătate Take Care de la 
SIGNAL IDUNA în situațiile neprevăzute, care 
presupun spitalizare sau intervenții chirurgicale, ai 
protecție financiară prin acoperirea costurilor 
serviciilor medicale necesare, recomandate de 
medicul specialist pe toată durata spitalizării.  
 
O poți achiziționa simplu, oricând vrei tu și de 
oriunde ai fi, pentru că este doar la un click 
distanță. 
 
Asigurarea de sănătate 
Take Care include: 
 
• Acces la orice spital în care vrei să te tratezi  
• Servicii medicale în regim de spitalizare 
• Intervenții chirurgicale  
• Servicii medicale înainte și după intervenție  
• Consultant medical dedicat  
• Servicii hoteliere pentru un însoțitor  
• Indemnizație zilnică de spitalizare 
• Plată rapidă pentru spitale publice  
• Acoperire în România, în UE și Turcia, 
   conform planurilor alese   
• A doua opinie medicală

1. Alegi planul  

2. Completezi informațiile  

3. Validezi cardul 

4. Ești contactat de consultantul SIGNAL IDUNA   

5. Asigurarea este activă

Ca să achiziționezi această 
asigurare ai de parcurs 5 pași simpli:

Cumpără asigurare Take Care 

https://www.signal-iduna.ro/cumpara-asigurare-sanatate-individuala?product=take
https://www.signal-iduna.ro/cumpara-asigurare-sanatate-individuala?product=take
https://www.signal-iduna.ro/cumpara-asigurare-sanatate-individuala?product=take


Simulare scenariu în cazul unei intervenții chirurgicale
Costuri pentru un pacient în vârstă de 42 de ani, diagnosticat cu boală cardiacă ischemică:

Fără asigurare privată de sănătate, 
cu tratament în spital privat 

Cu asigurarea privată de sănătate  
Take Care de la SIGNAL IDUNA

TOTAL: 0 LEI TOTAL: 4.585 LEI

Investigațiile preliminare: Investigațiile preliminare:

Consult medical într-un 
spital specializat din Târgu Mureș:

Consult medical într-un 
spital specializat din Târgu Mureș: 

Spitalizare 3 zile și medicație aferentă: Spitalizare 3 zile și medicație aferentă:

Însoțitor (cost hotel): Însoțitor (cost hotel):

Transport avion: Transport avion:

Cost 0 lei Cost 650 lei

Cost 0 lei Cost 300 lei

Cost 0 lei Cost 1500 + 500 lei

Cost 0 lei Cost 1200 lei

Cost 0 lei Cost 435 lei / 2 persoane

Fără grija costurilor, pentru ca tu 
să te concentrezi doar asupra sănătății tale!



Cum accesezi asigurarea de sănătate 
Take Care de la SIGNAL IDUNA?

Decontarea Directă 

Card Easy Pay

Rețeaua Mediqa Net

Rambursare

Mergi în orice clinică, laborator medical și spital partener din rețeaua Mediqa Net și 
beneficiezi de servicii fără să ai grija costurilor. 

Cu cardul Mastercard Easy Pay, beneficiezi de serviciul medical acoperit de  
polița ta de asigurare privată de sănătate de la SIGNAL IDUNA în orice  
unitate medicală din România fără să plătești din fondurile proprii. 
 
Solicită cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data și ora programării  
contravaloarea serviciilor medicale necesare, iar noi îți virăm banii pe card. 

Am creat rețeaua Mediqa Net cu peste 1.200 de furnizori medicali parteneri pentru  
ca tu să ai acces rapid la servicii de top, fără să fie nevoie să plătești.

Poți achita tu serviciile medicale la orice clinică sau spital din afara rețelei Mediqa  
Net și apoi îți recuperezi costurile prin serviciul de rambursare, conform condițiilor  
contractuale. 

Ai acces rapid la orice furnizor medical 
din România sau din Uniunea Europeană și Turcia.



De ce să alegi SIGNAL IDUNA?
Suntem parte a grupului german SIGNAL IDUNA, cu o experiență de peste 110 ani în domeniul asigurărilor. 
În România, suntem de peste 14 ani pe piață și am devenit experți în asigurări private de sănătate și lideri 
ai acestui segment la nivel local atât în 2020, cât și în 2021. 
 
Avem în portofoliu o gamă largă de soluții de protecție financiară, individuale și de grup, care acoperă riscul 
în cazul unor evenimente medicale neprevăzute, fie că este vorba despre spitalizare, intervenții chirurgicale 
sau suport extins în cazul unui diagnostic de cancer.  
 
Ne gândim la companii și la angajații lor și totodată la fiecare persoană care își face griji pentru sănătatea 
personală și a celor dragi. Ne dorim să beneficiezi de o soluție simplă și ușor de accesat, perfect adaptată 
lumii digitale în care trăim. Astfel, am creat asigurările private de sănătate care pot fi achiziționate digital, în 
câțiva pași simpli, direct de pe site-ul www.signal-iduna.ro. 
 
Știm că poate fi dificil să alegi o asigurare privată de sănătate, dar suntem aici să te ajutăm. 

Signal Care Assistant, o aplicație 
simplă ce rezolvă chestiuni complexe

Poți administra cu ușurință asigurarea ta privată de sănătate utilizând aplicația Signal Care Assistant atât în varianta 
de mobil, cât și cea de web. Poți să o accesezi chiar dacă nu ai cont, pentru a vedea ce tip de asigurare ți se potrivește.  

Descarcă aplicația

SIGNAL IDUNA are soluții pentru orice nevoie medicală

Și dacă în cazul unui accident sau a unei intervenții chirurgicale cu 
spitalizare nu ai avea niciun motiv de îngrijorare? 

 
Cu asigurarea de sănătate Take Care de la SIGNAL IDUNA ai sprijin 

financiar care îți permite să alegi!    

Află mai multe!

Contactează-ne   |   www.signal-iduna.ro   |   Urmărește-ne pe Facebook

https://apps.apple.com/ro/ 
app/signal-care-assistant/ 

id947293659?l=ro

https://play.google.com/store/ 
apps/details? 

id=ro.signaliduna.signalcare 
assistant

https://www.signal-iduna.ro
https://www.signal-iduna.ro/asigurare-sanatate-spitalizare-take-care
https://www.signal-iduna.ro
https://www.facebook.com/SignalIdunaRomania
https://apps.apple.com/ro/app/signal-care-assistant/id947293659?l=ro
https://apps.apple.com/ro/app/signal-care-assistant/id947293659?l=ro
https://apps.apple.com/ro/app/signal-care-assistant/id947293659?l=ro
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.signaliduna.signalcareassistant
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.signaliduna.signalcareassistant
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.signaliduna.signalcareassistant
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.signaliduna.signalcareassistant

