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Mențiune importantă
 Aspectele sunt constatate din analiza contractelor de asigurare față de legislația 

generală privind protecția consumatorilor

 Au rol proactiv de identificare, prevenire și corectare ale unor posibile practici 
incorecte, neloiale sau abuzive, pentru a susține stabilitatea pieței, creșterea 
încrederii consumatorilor și a reduce din timp efectele posibil negative asupra 
acestora  

 Proiectul este în derulare, beneficiează de suportul ANPC, concluziile finale  
vor fi discutate cu companiile de asigurări într-o întâlnire specială.

Aspectele sesizate nu sunt general valabile la toate societățile de asigurări.



Prevederi în legătură cu medici agreați din 
asigurările de viață și sănătate 

 listă de medici agreați, doar aceștia putând a face 
constatarea, diagnosticul, tratamentul

 posibilitatea ca asigurătorul să schimbe lista de 
medici agreați în orice moment, cu simpla 
informare pe pagina web

 medici localizați doar în România, deși asigurarea 
are teritorialitate internațională

 excludere care nu acoperă spitalizarea pentru 
tratamente sau proceduri medicale care în opinia 
medicilor agreați de asigurător nu se impun



Clauze din asigurările de viață și sănătate (1)

 Clauză: Reţeaua de parteneri medicali: lista furnizorilor de servicii medicale cu care 

Asigurătorul are încheiate contracte de prestări servicii medicale. Lista partenerilor medicali 

agreaţi se actualizează permanent şi este disponibilă pe pagina de internet a Asigurătorului.

 Excludere: Spitalizarea pentru tratamente sau proceduri medicale care, în opinia
medicilor agreaţi de către Asigurător, are scop diagnostic/ explorator….

 Excludere: intervenţii chirurgicale care, în opinia medicilor agreaţi de către Asigurător, sunt 

experimentale sau sunt efectuate în scop diagnostic (de exemplu, prelevare tumoare prin
intervenție chirurgicală)

 Excludere: servicii medicale acordate de furnizorii neincluşi în lista pusă la dispoziţia 

Asiguraţilor de către .... sau neagreaţi de ....

 DAR - Prevederile Poliţei, inclusiv condiţiile de asigurare, pot fi modificate prin acordul 

părţilor atât înaintea încheierii Poliţei de asigurare cât şi oricând pe parcursul perioadei de 

asigurare, modificările respective intrând în vigoare în condiţiile şi de la data convenită de 

părţi. – aceasta înseamnă că lista medicilor agreați, ca parte a condițiilor contractuale, 
trebuie să facă obiectul acordului comun între părți, acord exprimat scris și nu considerat 
implicit prin simpla modificare a informațiilor dintr-o pagină web!



Clauze din asigurările de viață și sănătate (2)

 există premisele ca asigurătorii să poată decide dacă să 
despăgubească sau nu asiguratul, interpretarea 
clauzelor lăsându-le posibilitatea de a avea anumite 
practici

 medicii agreați reprezintă de fapt servicii contractate și 
plătite de asigurător și nu există nici o pârghie de a 
elimina posibilele conflicte de interese care ar putea 
prejudicia consumatorii



Clauze din asigurările de viață și sănătate (3)

 Excluderea spitalizării și a intervenților
chirurgicale care, în opinia medicilor agreați de 
asigurător, au scop diagnostic/explorator 
(analize, radiografie, radioscopie sau 
fizioterapie sau orice examinare de rutină)

 Se îngustează practic obiectul asigurării –
asiguratul însă nu poate închipui astfel de 
situații la data semnării contractului, ci se 
poate afla în această situație în cazul producerii 
evenimentului – scăderea încrederii 
consumatorilor



Clauze din asigurările de viață și sănătate (4)

 Procedurile spitalicești (organizarea) pot conduce 
la situații care, sub interpretarea acestui tip de 
clauze, să excludă din plata daunei asiguratul: 
 transferul între secții de spital, 
 aplicarea unui tratament/diagnosticare în afara sau 

ulterior ATI, 
 aplicarea diferitelor intervenții considerate cu rol de 

diagnosticare dar care decurg din alterarea stării de 
sănătate, 

 înscrierea fișelor medicale într-un mod care nu este 
familiar consumatorului și care poate conduce la 
concluzii interpretabile de către un alt medic etc.



Clauze din asigurările de viață și sănătate (5)

 Clauza contractuală potrivit căreia asigurătorul 
stabilește oportunitatea repatrierii: oportunitatea 
repatrierii este stabilită de asigurător !!!

 Asigurătorul stabilește și/sau organizează modalitatea 
și data de repatriere ....



Clauze din asigurările de viață și sănătate (6)

 Repatrierea :

 asiguratului bolnav sau accidentat, aflat în 
imposibilitatea de a se deplasa

 Rămășițelor pământești ale asiguratului

Practic, asigurătorul decide cu privire la repatriere, chiar și 
în cazul unui deces!



Cadru legal aplicabil (1)

 Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, 
republicată 

– O clauză contractuală este considerată a fi abuzivă 
conform art. 79 dacă nu a fost negociată direct cu 
consumatorul și creează, prin ea însăşi sau împreună 
cu alte prevederi din contract, un dezechilibru 
semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în 
detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor 
bunei-credinţe.



 Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate 
între profesionişti şi consumatori, republicată – art. 4 și Anexă:

a) dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele 
contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în 
contract.

b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre 
care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării 
contractului.

c) obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar 
şi în situaţiile în care profesionistul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale.

f) dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea 
produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale.

g) dau dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele 
contractuale.

Cadru legal aplicabil (2)
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