Alături de tine pe toate
planurile.
Tu concentrează-te pe
lucrurile pozitive.
Smart Protect

Pachetul Smart Protect și Top Protect un concept unic în România
Acum ai posibilitatea de a-ți continua viața în cele mai bune
condiții, chiar și în cazul diagnosticării cu o boală gravă.
Prin asigurarea Smart Protect și clauza inovatoare Top Protect,
beneficiezi de o sumă de bani și protecție de top în cazul
confruntării cu o afecțiune gravă.

Ce oferă Smart Protect?
Protecție de top în cazul confruntării
cu o afecțiune gravă!
Planul de asigurare Smart Protect îți oferă șansa să îți păstrezi standardul de viață
și să nu renunți la ceea ce ți-ai propus în cazul confruntării cu o afecțiune gravă!

Pachetul Smart Protect acoperă o sumă de bani* imediat după diagnosticarea cu
una din următoarele 5 afecțiuni grave:
•

•
•

Cancer/orice tip de tumoare malignă/
leucemie/ sarcom/ limfom (cu excepţia
limfomului cutanat);
Îngustarea sau blocarea unora sau mai
multor artere coronare;
Deficiențe ale valvei cardiace care
necesită intervenție chirurgicală;

•

•

Afecțiuni neurologice care
necesită intervenţii chirurgicale
asupra creierului sau a oricărei
structuri intracraniene;
Afecțiuni care necesită
transplant de organe sau
măduvă osoasă.

* Suma de bani (Suma Asigurată) este personalizată în funcție de nevoile
dumneavoastră. Valoarea Sumei Asigurate este menționată în polița de asigurare.

Protecție financiară suplimentară, prin clauza inovatoare Top Protect**:
•

•

•

•

•
A doua opinie medicală, oferită de
către un medic, expert internațional confirmarea sau infirmarea
diagnosticului existent;
•
Recomandarea unui plan de tratament
personalizat și a instituțiilor medicale
specializate din lume pentru (cu excepția
României și a S.U.A.);
Plata integrală a cheltuielilor de transport •
și cazare către instituțiile medicale
pentru Asigurat;
Plata integrală a cheltuielilor de transport
și cazare către instituțiile medicale pentru
persoana care însoțește Asiguratul
la tratament;

Plata unei indemnizații
zilnice, pentru acoperirea
altor cheltuieli, la
alegerea Asiguratului;
Acoperirea tratamentului
la instituțiile medicale de
specialitate (recomandate de
către partenerul Best Doctors);
Continuarea medicației la
întoarcerea în țară.

** Clauza inovatoare Top Protect oferă acoperire de până la 1 milion de euro anual și
2 milioane de euro pe viață.

Statistici:
În 2030, principalele
cauze de deces vor fi
boala arterială coronariană, infarctul, cancerul
de plămani și cancerul
de colon.

Vorbind de cancer, este
boala de care suferă
un milion de români,
iar peste 4 milioane de
persoane au o rudă de
gradul I diagnosticată cu
această boală.
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În ceea ce privește
costurile pentru boli
grave, transplantul
de maduvă costă în
străinătate 25-30.000 de
euro. În România costă
17.000, dar se ajunge la
200.000 de euro cu tot
cu transplant.
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