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Cuprins

1 Bine ați venit în programul internațional de servicii medicale

Acest program internațional de servicii medicale este oferit de către angajatorul dumneavoastră.

Acestghid vă va explica beneficiile la care aveți dreptul în cadrul programului internațional de servicii medicale. Vețifi 
eligibil(ă) în program atâta timp cât sunteți angajat(ă) al(a) INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. COMMERCIAL BANK și 
raporturile dumneavoastră de muncă sunt pe perioadă nedeterminată și active. La finalul acestui ghid gasiți o lista a 
beneficiilor si
sumele aferente asigurate.

Programul internațional de servicii medicale este un program de protejare a sănătății care oferă următoarele:

• Acces la o a doua opinie medicală din partea unui expert;
• Acoperirea cheltuielilor medicale, de deplasare și de cazare, dar și altor beneficii pe care le primiți în timpu

tratamentuluipentru afecțiuni medicale grave la spitale internaționale renumite din afara țării dumneavoastră de
reședință/domiciliu profesional.

• Rambursarea cheltuielilor medicale după ce ajungeți acasă.

Programul internațional de servicii medicale nu plătește o sumă fixă pentru diagnosticare, ci este un program care acoperă 
costul tratamentului, inclusiv costurile de deplasare și cazare, în cuantumul sumei asigurate și a limitelor individuale stabilite în 
programul de beneficii.

Acest ghid oferă un rezumat al modului de accesare a serviciului a doua opinie medicală și de a face o solicitare în baza 
acestui program.

Serviciile din cadrul acestui program sunt oferite în colaborare cu:

Best Doctors: compania responsabilă pentru serviciul a doua opinie care este cunoscut și sub numele de 
InterConsultation®.

Further Underwriting International, SLA (Further): companiile responsabile pentru serviciile de cazare medicale și nemedicale 
necesare pentru asigurarea tratamentului în străinătate.
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2 Ce include programul internațional de servicii medicale

Serviciul a doua opinie medicală de specialitate

Serviciul Best Doctors InterConsultation®, vă oferă acces la recomandări și informații din partea unor specialiști 
internaționali renumiți.

Serviciul Best Doctors utilizeaza o bază de date de experți cu peste 50.000 de specialiști de renumiți din
întreaga lume. Best Doctors utilizează o metodologie de nominalizare continuă din partea colegilor, metodoologie care a 
permis construirea unei rețele unice și respectate de specialiști recunoscuți la nivel internațional ca fiind cei mai buni în 
domeniul lor.

În cadrul acestui serviciu, Best Doctors va colecta fișele medicale și analizele de diagnostic și le va trimite specialistului 
ales pentru examinare completă. Specialistul selectat vă va oferi un raport de specialitate clar, care analizează și confirmă 
atât diagnosticul, cât și planul dumneavoastră de tratament. Întregul proces va fi asistat de un manager de caz dedicat. 
Puteți solicita acest serviciu în orice moment.

Tratament în străinătate

Puteți alege să primiți tratament în afara țării dumneavoastră de reședință/domiciliul profesional în legătură cu următoarele 
afecțiuni și proceduri

Tratament pentru cancer

Tratamentul pentru:

1. Orice tumoră malignă, inclusiv leucemie, sarcom și limfom (cu excepția limfomului cutanat), caracterizată
de creștere necontrolată și de răspândirea celulelor maligne și invadarea a țesuturilor;

2. Orice tip de cancer In-situ, care este limitat la epiteliul de unde a apărut și nu a invadat
3. Orice modificare precanceroasă la nivelul celulelor care este citologică sau histologică clasificată ca gr

inalt de displazie sau displazie severă de nivel ridicat sau displazie severă.

Intervenție chirurgicală de by-pass de arteră coronariană 

Intervenție chirurgicală realizată la recomandarea unui consultant cardiolog pentru a corecta îngustarea sau blocarea 
uneia sau a mai multor artere coronariere cu grefe de by-pass.

Înlocuirea sau repararea valvei cardiace

Intervenție chirurgicală realizată la recomandarea unui consultant cardiolog pentru înlocuirea sau repararea uneia sau mai 
multor valve cardiace.
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Neurochirurgie

Semnificație:

• Orice intervenție chirurgicală asupra creierului sau a altor structuri intracraniene;
• Tratamentul tumorilor benigne localizate în coloana vertebrală.

Transplant de organe cu donator în viață

Aceasta înseamnă un transplant chirurgical în care persoana asigurată primește un rinichi, un segment de ficat, un lob 
pulmonar sau o secțiune de pancreas din partea unui donator compatibil în viață.

Transplant de măduva spinării

Aceasta înseamnă transplantul de măduva spinării (TMS) sau transplant de celule stem din sânge periferic (TCSSP) de 
celule din măduva spinării către persoana asigurată provenite de la:

• Persoana asigurată (transplant de măduvă osoasă autolog) sau
• De la un donator compatibil în viață (transplant de măduvă osoasă alogen).

Acest program va plăti pentru:

• Costurile și serviciile de spitalizare, inclusiv intervenție chirurgicală, vizite medicile sau
consultații, analize și teste medicale, transfuzii, medicamente (inclusiv până la 30 de zile
după părăsirea spitalului din străinătate șiachiziționate făcute după revenirea în țara de
reședință), transferuri sau ambulanță aeriană dacă este necesar din punct de vedere medical;

• Cheltuielile de deplasare și de cazare pentru persoana asigurată plus un însoțitor și donator (în caz
de transplant);

• Costurile de repatriere pentru persoana asigurată și donator (în caz de transplant) în caz de deces
în timpul primirii tratamentului medical în străinătate;

• Costul medicamentelor (beneficiu pentru medicamente) pentru continuarea tratamentului la revenirea î
țara de reședință.

Acest program nu va plăti pentru:

• Orice tratament medical în țara de reședință (cu excepția beneficiului pentru medicamente) • 

• Rambursarea pentru medicamente care nu au fost aprobate în prealabil de Further și compania
de asigurări.
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3 Ce nu include programul international de servicii medicale

Serviciul a doua opinie medicală de specialitate

Puteți primi a doua opinie medicală din partea Best Doctors chiar dacă afecțiunea medicală nu este inclusă în Secțiunea 2 
„Tratament în străinătate” de mai sus, dar serviciul nu este disponibil pentru afecțiunile legate de sănătatea mintală, 
afecțiuni acute (atunci când simptomele afecțiunii apar și se schimbă sau se agravează rapid), afecțiuni cronice minore, 
probleme stomatologice sau dacă sunteți spitalizat în momentul în care faceți solicitarea.

Tratament în străinătate

Există o serie de afecțiuni, tratamente și cheltuieli care nu sunt incluse în program. Unele dintre acestea sunt:

Afecțiuni sau proceduri medicale excluse

• Unele tipuri de cancer. Programul acoperă melanoamele maligne care sunt cea mai
agresivă și periculoasă formă de cancer de piele pentru viața umană, dar alte forme de cancer de piele
sunt excluse;

• Unele tipuri de transplanturi (precum cele posibileprin cumpărarea de organe).

Excluderi medicale

• Afecțiunile legate de SIDA sau apărute în timp ce persoana asigurată este seropozitivă sau suferă de
SIDA.

• Tratamentele experimentale sau medicina alternativă;
• Serviciile medicale la domiciliu și îngrijirea într-un așezământ rezidențial sau cămin de îngrijire;
• Îngrijirea medicală pentru demență sau pierderea funcției mintale.

Cheltuieli excluse

• Protezele (cum ar fi un membru artificial sau ochi de sticlă), cu excepția valvelor protetice cardiace
a implanturilor de sân după o masectomie;

• Aparate ortopedice, cum ar fi gulerele cervicale și tijele
• Achiziția de scaune cu rotile, paturi speciale sau orice echipament medical;
• Costul telefoanelor celulare.
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4 Lansarea unei solicitări în cadrul programului international  de servicii medicale  
internationale 

Serviciul a doua opinie medicală de specialitate

Pentru a solicita a doua opinie medicală sau pentru a face o solicitare în baza programului, trebuie să sunați la centrul de 
servicii pentru clienți la numărul 0800-890041 sau să trimiteți un e-mail la ispclaim@wegofurther.com.  După ce ați contactat 
serviciul și solicitarea pentru a doua opinie medicală a fost aprobată, veți primi un pachet de informații. Acesta vă va oferi 
explicații în detaliu despre ce servicii include și ce secțiuni va trebui să completați, inclusiv semnarea formularelor de autorizare 
adecvate. Managerul dumneavoastră de caz dedicat vă va ajut, iarsolicitarea dumneavoastră va fi tratată în mod confidențial.

Informațiile pe care va trebui să le furnizați vor include numele spitalurilor și medicilor pe care i-ați vizitat, informații privind 
afecțiunea dumneavoastră medicală, dar și antecedentele medicale. De asemenea, va trebui, să furnizați un consimțământ 
semnat (în unele cazuri va fi necesară o împuternicire) pentru ca fișa dumneavoastră medicală să poată fi solicitată și accesată 
de la medicul dumneavoastră. curant sau de la furnizorii de servicii medicale.

Există și opțiunea să furnizați dumneavoastră direct documentația medicală.

Așadar, pe scurt, serviciul a doua opinie medicală va

• Cererea semnată de persoana asigurată (sau reprezentantul său legal) cu aprobarea eliberării fișei
medicale de la medicii curanți;

• O copie a unui document de identitate al persoanei asigurate. Documentele acceptate includ: Pașaport
Certificat de naștere

• Fișa medicală/antecedentele medicale relevante pentru afecțiuneapusă în discuție pentru
evaluareîmpreună cu declarația medicală eliberată de cabinetul medical respectiv cu diagnosticul
final și descrierea tratamentului efectuat (dacă este cazul);

• Toate copiile relevante ale rezultatelor de laborator, clinice, histologice și alte cercetări, certificate de către
cabinetul medical emitent.

Pot fi cerute documente medicale suplimentare. 

După primirea fișei dumneavoastră medicale, cazul dumneavoastră va fi prezentat unui expert internațional selectat ca fiind 
„”cel mai bun” de către alți medici pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră.

Expertul internațional va furniza un raport de specialitate care va conține o evaluare a diagnosticului dumneavoastră și un 
răspuns la întrebările pe care le aveți. Acest raport va fi livrat împreună cu o traducere în limba dumneavoastră materna.

În funcție de circumstanțele medicale ale cazului, se poate acorda asistență în livrarea raportului către medicul dumneavoastră 
pentru ca lucrurile constatate în raportul de specialitate să poate fi luate în considerare în planul de tratament.
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Tratament în străinătate

Dacă solicitați tratament pentru afecțiuni sau o procedură medicală acoperite de program, vi se va cere să urmați aceeași 
procedură ca atunci când solicitați o a doua opinie medicală după cum s-a explicat anterior. Nu este necesar ca dumneavoastră să 
solicitați o a doua opinie medicală atunci când aveți în vedere tratamentul în străinătate, dar fișa dumneavoastră medicală va 
trebui totuși să fie preluată sau furnizată pentru a confirma că solicitarea este eligibilă.

Dacă solicitarea dumneavoastră este validăși afecțiunea este inclusă în program, Further vă va solicita să confirmați că doriți să 
primiți tratament în străinătate.

Opțiuni de clinici din străinătate 

În cazul în care alegeți să primiți tratament în străinătate, Further vă va furniza o listă de spitale internaționale de renume. Lista 
va conține în general minimum 3 spitale, dar, în funcție de natura medicală a cazului, este posibil ca unul dintre spitale să fie 
recomandat în mod special.

Apoi vi se va cere ca în următoarele 3 luni să confirmați către Further spitalul pe care l-ati ales dintre cele trei. . Va trebui să 
faceți acest lucru prin completarea formularului aferent pe care Further î l pune la dispoziția dumneavoastră. De asemenea 
vatrebuie să indicați, , cine vă vaînsoți.
Dacă Further nu primește un răspuns în termen de 3 luni, este posibil săfie necesarăreevaluarea situației afecțiunii 
dumneavoastră medicale și prezentarea unei liste de spitale actualizate.

Există o serie de considerente legate de tratamen în străinătate pe care ar trebui să le rețineți.

• Impactul financiar al primirii tratamentului în străinătate, pe baza costului de trai din țara de destinație
costul cheltuielilor neacoperite de program (de exemplu, cheltuielile cu masa în timpul tratamentului
ambulatoriu, pe lângă micul-dejun, pentru dumneavoastră și însoțitor) și durata preconizată a tratamentului.

• Unele dintre cheltuielile care nu sunt acoperite pot fiplătite folosind beneficiul numit suma zilnică
spitalizare pe care programul îl oferă;

Aspectele psihologice ale faptului că vă aflați departe de casă sau de membrii familiei dumneavoastră ș
diferențele culturale și de limbă față de țara de origine sau țara de reședință;

• Trebuie să aveți un pașaport valabil și să puteți obține o viză pentru țara de destinație avută în vedere.

Pentru cererea dumneavoastră de viză, Further vă va pune la dispoziție suport și asistență pe toată durata procesului, 
inclusiv furnizarea întregii documentații medicale relevante, necesară pentru cerere și orice altă documentație de suport 
necesară. Further va depune, acolo unde este posibil, cererea de viză în numele dumneavoastră și va urmări evoluția 
procesului. Programul va plăti cheltuielile administrative generate ca urmare a procesului de solicitare a vizei. Further nu 
poate garanta că o cerere de viză va fi soluționată pozitiv.
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Dacă este necesar, Further va oferi suport pentru procesul de solicitare a vizei, precum și orice alte servicii de asistență 
necesare, cum ar fi programarea întâlnirilor la consulatul sau ambasada respectivă.

Pregătirea pentru tratament

După ce Further a primit confirmarea dumneavoastră privind alegerea spitalului, se vor stabili datele pentru deplasarea și 
spitalizarea dumneavoastră și vi se va furniza un certificat medical preliminar.

Certificatul medical preliminar este aprobarea scrisă a solicitării furnizate de către Further. Acest certificat include confirmarea 
acoperirii în baza programului, a costurilor pentru orice tratament, servicii, consumabile sau prescripții legate de solicitare înainte 
ca aceste servicii să fie efectuate în spitalul indicat.,.

Trebuie să aveți în vedere cumpărarea unei asigurări de călătorie pentru a acoperi efectele unor împrejurări neprevăzute, 
neacoperite de acest program.

În legătură cu demersurile pentru spitalizare:

• Further va face demersurile pentru ca fișa dumneavoastră medicală să fie pusă la dispoziția personalul 
medical din spital;

• Further va face demersurile pentru ca dumneavoastră să fiți însoțit în prima deplasare la spital sau l  
medicul curant și vă va oferi asistență pentru internare, facilitându-vă demersurile legate de completarea
documentelor și spitalizare;

• Further va plăti costurile tratamentului medical acoperit de program direct către spital.

În legătură cu demersurile pentru deplasare:

• Further va face demersurile și va plăti transportul de la adresa dumneavoastră permanentă pentru 
dumneavoastră și însoțitorul dumneavoastră de călătorie (plus donatorul în viață, în caz de transplant),
până la aeroportul desemnat sau stația de cale ferată internațională, biletul de avion sau de tren la clasa a
II-a până în orașul de destinațiepentru tratament și transportul până la hotelul desemnat;

Further va facilita aceleași demesuri pentru călătoria dumneavoastră de întoarcere după încheiereatratamentului în  
străinătate.

În legătură cu demersurile pentru cazare:

• Further va face demersurile și va plăti pentru cazarea dumneavoastră și a unui însoțitor (plus donatorul în 
viață în cazul transplantului) pe timpul șederii în străinătate în scopul primirii tratamentului;

• Demersul pentru cazare va include rezervările pentru o cameră dublă și sau o cameră cu pat dublu de 3
sau 4 stele (în funcție de standardele internaționale), cu mic-dejun inclus;
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• Further vă va asigura, de asemenea, serviciul de transport de la hotelul desemnat la spital sau la medicul 
curant. Acest serviciu va facilita vizitele dumneavoastră la medic în ambulatoriu sau vizitele însoțitorului
dumneavoastră la spitalul la care primiți tratament;

• Alegerea hotelului se va face în funcție de disponibilitate și de apropierea față de spital sau de medicul
curant, pe o rază de 10 kilometri.

Micul-dejun va fiinclus în cazarea la hotel, dar alte mese și costuri, cum ar fi serviciul de spălătorie, nu sunt acoperite, dar dacă 
beneficiați de suma zilnică de spitalizare o puteți utiliza pentru a plăti astfel de costuri.

Further va realiza o estimare rezonabilă a duratei tratamentului pe baza experienței sale în cazuri similare și
va face demersurile pentru cazare. Acestea vor fi ajustate, dacă va fi necesar, în funcție de evoluția tratamentului.

Perioada în care primiți tratament în străinătate

În timp ce primiți tratamentul în străinătate, veți continua să comunicați direct cu Further prin intermediul managerului de caz.

Puteți contacta Further dacă aveți întrebări legate de evoluția tratamentului sau orice altă întrebare legată de solicitarea 
dumneavoastră.

Dacă veți avea nevoie, Further vă va putea furniza servicii de traducere medicală pe durata spitalizării sau a îngrijirii din partea 
unui cadru medical în străinătate .

La întoarcerea în țara de reședință

La întoarcere, Further se va asigura că primiți un raport complet în legătură cu tratamentul dumneavoastră în străinătate și un 
plan general pentru continuarea tratamentului în țara de reședință. Further va traduce aceste documente pentru 
dumneavoastră și va discuta fiecare etapă din continuarea îngrijirii medicale în țara dumneavoastră.

Este posibil să existe circumstanțe care să impună deplasarea dumneavoastră din nou în străinătate pentru urmărirea sau 
monitorizarea stării dumneavoastră și a tratamentului de către medicul internațional, iar Further va face demersurile necesare 
pentru dumneavoastră, Aceste demersuri și costurile aferente sunt, de asemenea, acoperite de acest program (câtă vreme 
sunteți încă membru asigurat activ).

După tratamentul în străinătate, Further va propune un plan de medicație pentru continuarea tratamentului. În cadrul acestui 
program există o suma alocatăpentru medicamente, special concepută pentru a acoperi cheltuielile pentru medicamentele 
achiziționate. Pentru ca acest beneficiu să fie plătitîn cadrul programului, trebuie să puteți primi rețetele pentru medicamente 
de la medicii curanți din țara dumneavoastră de reședință.
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Further va discuta cu dumneavoastră detaliile despre suma necesară pentru medicamente înainte de revenirea în țara 
dumneavoastră de reședință, pentru ca dumneavoastra să cunoașteți care sunt restricțiile și limitările acesteia.
După ce ați inițiat planul de medicație la întoarcerea în țara dumneavoastră de reședință, vi se vor rambursa cheltuielile făcute 
pentru aplicarea acestuiplan.
Further vă va furniza un formular de rambursare pe care să îl trimiteți împreună cu facturile și rețetele respective pentru 
medicamentele cumpărate. Further va rambursa apoi direct în contul dumneavoastră suma datorată, într-o perioadă de 10 zile 
lucrătoare.

Programul de bene icii

     Limita sumei asigurate per asigurat/an de poliță 500.000 Euro

     Limita pentru întreaga viață per asigurat 1.000.000 Euro

     Cheltuieli cu medicamente 50.000 Euro pentru întreaga durată a poliței

     Suma zilnică de spitalizare 100 Euro cu limitare la 60 de zile pe solicitare

     Deplasare și cazare Cheltuielile sunt incluse în sumatotală anuală  
asigurată și în limitele pentru întreaga viață..



www.internationalhealthcareprogramme.com




