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DE CE O ASIGURARE DE VIAȚĂ 
PENTRU BOLI GRAVE 
DE LA ALLIANZ-ȚIRIAC?
Asigurarea de viață pentru boli grave Life Help răspunde 
nevoii de protecţie financiară în cazul diagnosticării cu o 
boală gravă pentru ca tu să rămâi stăpân pe situație.

Allianz-Ţiriac este parte a grupului Allianz, unul dintre liderii 
mondiali în domeniul serviciilor financiare şi de asigurări. În 
România se bucură de stabilitate financiară și încrederea 
clienţilor de 25 de ani. 



NEVOIA UNEI 
ASIGURĂRI DE VIAȚĂ 
PENTRU BOLI GRAVE

Cancerul  reprezintă 
principala cauză de 
deces din România 

pentru persoanele cu 
vârsta sub 65 de ani

La nivelul Uniunii 
Europene, una din 

patru femei și unul din 
trei bărbați ar putea fi 
afectați în mod direct 

de cancer în primii
75 de ani de viațăAtacul vascular cerebral 

constituie a treia cauză a 
deceselor înregistrate, după 

bolile cardiovasculare și 
cancer, la nivel mondial

Uneori ești pus în fața unor situații neprevăzute. Susținerea 
familiei este importantă, dar o asigurare de viață pentru boli 
grave îți oferă un plus de siguranță.

Suprasolicitarea, alimentația nepotrivită, sedentarismul, stresul 
și poluarea sunt factori de risc în apariția unor afecțiuni grave 
precum cancerul, infarctul miocardic sau accidentul vascular 
cerebral. 

*sursa: World Health Organization; Centrul Național de Evaluare și
Promovare a Stării de Sănătate; Comisia Europeană

BENEFICIILE 
ASIGURĂRII LIFE HELP
Asigurarea de viață pentru boli grave este un plan de 
protecție atât pentru sănătatea ta, cât și pentru 
sănătatea celor dragi.

Poți transforma contractul de asigurare într-un contract 
de familie, prin includerea în asigurare, contra cost, a 
soțului/soției, iar copiii beneficiază gratuit de acoperire*;

Ai libertatea să folosești indemnizația de asigurare 
pentru orice tip de cheltuieli, fără justificare prin 
documente (ex. tratament, reamenajare locuință, 
schimbare stil de viață  etc.);

Poți opta pentru asigurarea Life Help până la vârsta de 
70 de ani, iar durata contractului de asigurare este fixă, 
de 5 ani, cu posibilitate de prelungire a acoperirii pe 
perioade contractuale egale;

Ai mai multe opțiuni de sumă asigurată, în funcție de 
bugetul și de nevoile tale.

 1. Diagnosticarea cu cancer:
Indemnizația de asigurare: 
20% în situaţia diagnosticării cu cancer pre-invaziv 
(carcinom in situ)
Indemnizația de asigurare: 
100% în situaţia diagnosticării cu cancer invaziv

2. Serviciul A doua opinie medicală
     Serviciul Navigator

3. Decesul din orice cauză
Indemnizația de asigurare: 10% 

4. Diagnosticarea cu infarct miocardic 
sau accident vascular cerebral: 

 Indemnizația de asigurare: 
 50% în situaţia diagnosticării cu una 
 din cele două afecțiuni

OPTIM EXTRA

RISCURI ASIGURATE, SERVICII 
ȘI INDEMNIZAȚII DE ASIGURARE*
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✓
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* Indemnizația de asigurare raportată procentual la suma asigurată
pentru bolile grave

Serviciul Navigator îţi oferă:

Consiliere în privința selecției opțiunii de tratament;

Furnizarea unui cost estimativ pentru planul 
de tratament recomandat;

Facilitarea acceptării la clinica medicală care oferă 
tratamentul;

Evaluarea tratamentului medicamentos prescris;

Asistență pentru organizarea transportului și a cazării pe 
durata tratamentului.

Prin serviciul  A doua opinie medicală ai acces la medici de talie 
internațională şi la clinici renumite pe plan internațional, 
pentru verificarea unui diagnostic sau a unui plan de tratament, 
pentru orice afecţiune medicală care are legătură, direct sau 
indirect, cu riscurile asigurate prin asigurarea Life Help.

Prin confortul financiar și accesul la serviciile medicale 
pentru validarea diagnosticului și a planului de tratament 
pe care ți le oferă asigurarea de viață pentru boli grave, 
încrederea ta în viitor e mai puternică, iar șansa la viață și 
însănătoșire e mai mare. Indiferent cum arată statisticile.

*fiecare copil cu vârstă de maximum 21 de ani beneficiază de 
acoperire la nivelul a 50% din suma asigurată a unuia dintre 
părinții asigurați, dar nu mai mult de 25.000 de euro.


