Asigurarea PREMIUM pentru transplant cu celule stem
Document de informare privind produsul de asigurare

Societatea: Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.
Produsul: Asigurarea pentru transplant cu celule stem
Str. Barbu Delavrancea, Nr. 6A, corp A2, Sector 1, Bucureşti, România. J40/12276/2006. CUI 18892336
Capital social subscris și vărsat 66.595.480 lei. Autorizată de Autoritate de Supraveghere Financiară RA057/06.12.2006.
Cod LEI: 5299000TL4WT47U3ZG88. Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98
Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile precontractuale și
contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea se adresează persoanelor ce deţin un depozit de celule stem proprii recoltate la naştere din cordonul ombilical şi stocate într-o bancă
depozitară de celule stem autorizată. Asigurarea acoperă costurile/cheltuielile medicale necesare efectuării intervenţiei de transplant cu celulele
stem proprii hematopoietice sau celule stem mezenchimale sau provenind de la fraţi/surori sau terţi donatori, recoltate din cordonul ombilical.

Ce se asigură?
Riscuri asigurate:
diagnosticarea unei boli/afecţiuni asigurate ce necesită intervenţia de transplant cu celule stem.
Costuri/ cheltuieli asigurate:
costuri/cheltuieli medicale pentru: teste şi proceduri pre-transplant şi inclusiv tratamentul efectelor secundare; transplantul efectuat
asiguratului cu celule stem hematopoietice sau cu celule stem mezenchimale proprii sau provenind de la terţi donatori, recoltate la nastere din
cordonul ombilical; transplantul efectuat asiguraţilor adiţionali (membrii familiei) nominalizaţi în poliţa de asigurare cu celulele stem
hematopoietice şi/sau mezenchimale aparţinând asiguratului şi recoltate la naşterea acestuia; tratamentul efectelor secundare, complicatiilor
care pot apărea dupa transplant, dar nu mai târziu de 12 luni de la efectuarea transplantului; costul multiplicării celulelor stem hematopoietice
sau mezenchimale recoltate din cordonul ombilical; alte cheltuieli medicale aferente transplantului; costul de transport al celulelor stem de la
banca depozitară catre unitatea medicală în care se va efectua transplantul;
costuri/cheltuieli în sublimita a 15.000 EUR necesare în deplasările efectuate pentru transplant, precum şi în vizitele medicale pre şi post
transplant, respectiv: cheltuieli cu transportul asiguratului/asiguratului adiţional (inclusiv transport de specialitate medical) precum şi a maxim doi
însotitori ai asiguratului; cheltuieli legate de cazarea asiguratului/asiguratului adiţional precum şi a maxim doi însoţitori ai acestuia; cheltuieli de
repatriere în cazul decesului, precum şi alte costuri necesar a fi efectuate (cheltuieli de înmormântare), în sublimita a 5.000 EUR.
Suma asigurata: 200.000 EUR limita maximă a despăgubirii acordată de asigurator pe întreaga perioadă asigurată, indiferent de numarul
asiguraţilor precizaţi în poliţa de asigurare.

Ce nu se asigură?
orice boală/afecţiune, alta decât cele menţionate în condiţiile de asigurare;
efectuarea transplantului cu celule stem medulare şi/sau celule stem periferice aparţinând asiguratului şi/sau oricarui alt donator; sau orice alt
tip de celule stem altele decât cele recoltate din cordonul ombilical aparţinând asiguratului;
diagnosticarea unei boli/afecţiuni în perioada de asteptare (180 zile consecutive de la data de început a valabilitaţii poliţei);
cheltuieli generate de recoltarea, criogenarea, stocarea celulelor stem proprii Asiguratului; distrugerea, pierderea, dispariţia, alterarea celulelor
stem; transportul celulelor stem de la banca depozitară la unitatea medicală unde urmează să aibă loc intrevenţia de transplant; riscurile
asociate manipularii celulelor stem; costurile/ cheltuielile legate de găsirea unui donator compatibil precum şi orice costuri/cheltuieli legate de
achizitia oricăror tipuri de celule stem, indiferent de modul de recoltare sau stocare al acestora;
tratamente/medicamente care nu au fost prescrise de un medic autorizat şi orice alte medicamente care se pot elibera fară prescripţie
medicală; îmbolnăviri datorate consumului cronic sau excesiv de alcool, consumului de droguri/narcotice/produse similare, depăsirii dozei în
cazul medicamentelor prescrise de medicul curant/abuzului de medicamente şi orice consecinţe ale acestora; produse clasificate ca:
vitamine/minerale, suplimente, produse cosmetice, chiar daca sunt prescrise de un medic sau sunt recunoscute ca având efecte terapeutice.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
servicii medicale necesare tratării şi îngrijirii asiguratului/asiguraţilor adiţionali pentru boli/afecţiuni pre-existente,
boli congenitale, malformaţii congenitale cunoscute sau necunoscute; teste/analize genetice - screening/metode invazive care nu au legatură
cu riscul asigurat; tratamentele efectuate în cazul oricăror boli/afecţiuni pentru care transplantul de celule stem nu reprezintă soluţia optimă de
vindecare şi/sau ameliorare a bolii/afecţiunii diagnosticate; tratamentele regulate de întretinere, îngrijirile paliative; boli cu transmitere sexuala;
proceduri medicale experimentale sau care se folosesc în cercetarea medicală, costuri/cheltuieli în legătură cu orice servicii medicale/
paramedicale nerecunoscute/ neomologate de către instituţiile abilitate; servicii spitaliceşti de recuperare, reabilitare, balneologie pentru
afectiuni cronice; servicii de nursing/îngrijire la domiciliu; tratamente estetice/chirurgie cosmetică; implant de păr; tuberculoză, HIV/SIDA;
transportul sanitar/tratamentul medical/repatrierea pentru care nu există acordul prealabil al asigurătorului, precum şi orice cheltuieli/costuri
medicale efectuate după data la care, deşi posibilă, repatrierea medicală nu s-a efectuat ca urmare a unei decizii aparţinand asiguratului/
reprezentantului legal/ contractantului.
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Unde beneficiez de asigurare?
Transplantul cu celule stem se poate efectua la clinici din Europa sau din afara Europei, cu acordul Gothaer.

Ce obligaţii am?
Obligaţii la începutul contractului:
 să răspundeți corect, complet și cu bună credinţă la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate
informațiile și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteţi;
 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de asigurare nu
corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dumneavoastră despre acest lucru;
 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă şi dacă sunt erori să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea
corectării acestora; să ne returnaţi documentele de asigurare semnate de către dvs. (poliţa, condiţii de asigurare, alte documente).
Obligaţii pe durata contractului:
 să depuneţi la sediul asigurătorului certificatul de stocare a celulelor stem (copie conform cu originalul) în termen de 10 (zece) zile de la data
eliberării acestuia. Nedepunerea în termenul menţionat mai sus atrage dupa sine rezilierea contractului de asigurare de plin drept, fară nici
o altă formalitate prealabilă sau punere în întarziere, rezilierea devenind aplicabilă printr-o simplă înştiinţare scrisă transmisă
Asiguratului/Reprezentantului legal/Contractantului cu confirmare de primire, rezilierea devenind efectivă începând cu ora 00.00 a zilei
următoare comunicării;
 să comunicaţi în scris orice modificare apărută referitor la adresa sediului/domiciliului/reşedinţei dvs., în termen de maximum 5 zile; orice
modificări ale condiţiilor care influenţează riscul, în termen de maximum 10 zile;
 să notificaţi în scris în termen de 7 zile de la data primirii unui diagnostic avizat despre orice modificare intervenită în legatură cu datele
declarate la încheierea contractului de asigurare, privind propria stare de sănătate; în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă despre
orice schimbare a împrejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscurilor asigurate (ocupaţie, hobby-uri, sporturi practicate etc.);
 să platiţi primele de asigurare în cuantumul şi până la scadenţele mentionaţe în Poliţă.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 să înştiinţaţi Asigurătorul în scris despre producerea riscului asigurat cat mai curand posibil, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la
producerea acestuia;
 să comunicaţi Asigurătorului toate informaţiile solicitate oferind sprijinul necesar obtinerii tuturor documentelor justificative precum: facturi,
chitanţe, raport medical, protocol operator, fişa de spitalizare, confirmări privind plata despăgubirilor de către alte societăţi de asigurare etc.;
 să respectaţi legislatia în vigoare privind obligativitatea înscrierii Asiguratului/Asiguraţilor adiţionali în Registrul National de Transplant;
 să permiteţi examinarea medicală a Asiguratului/Asiguraţilor adiţionali, efectuată de către un medic specialist agreat;
 să restituiţi Asigurătorului sumele încasate de la Asigurările sociale de sănătate pentru aceleaşi servicii medicale pentru care Gothaer a
plătit despagubiri.

Când şi cum plătesc?
Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate.
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru
www.gothaer.ro (plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de asigurare
să fie făcută în contul acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor de asigurare.

Când începe şi când încetează acoperirea?
Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/ratei 1.
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situații:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 la data scadenţei - în cazul în care sumele datorate cu titlu de primă de asigurare nu s-au plătit la scadenţă şi nici în perioada de graţie
convenită; la data rezilierii/denunţării unilaterale/încetării cu acordul părţilor;
 prin consumarea totală a sumei asigurate/limitei de răspundere, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către Gothaer;
 prin utilizarea în totalitate a celulelor stem depozitate; în cazul distrugerii/alterării/dispariţiei întregii cantităţi de celulele stem recoltate la
naştere;
 la data survenirii decesului/declarării judecatoresti a decesului Asiguratului.


Cum pot să reziliez contractul?
Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul de
asigurare încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa dvs., vă vom
restitui o parte din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale. Alte informaţii
despre modalităţile de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale.
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