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Suntem alături de tine. 
La bine. La greu.
Ghidul asiguratului Optimist
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Bine ai venit la Aegon! 

Îți mulțumim că ne-ai ales să 

îți fim alături. Am pregătit 

pentru tine acest ghid cu toate 

informațiile de care ai nevoie 

pentru a beneficia de asigurare.



Ce îți oferă 
Asigurarea Optimist?

Sprijin financiar în 
cazul unui diagnostic 

oncologic

Acces rapid la 
servicii medicale în 
clinicile Amethyst
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Pachetele Optimist 
Iată care sunt beneficiile în funcție de pachetul pe care l-ai cumpărat:

RISCURI ASIGURATE SUME ASIGURATE

Optimist 
Red

Optimist 
White

Optimist 
Green

Optimist 
Blue*

Diagnosticarea cu 
afecțiune gravă - cancer

5.000 lei 10.000 lei 20.000 lei 30.000 lei

Deces din accident  
sau boală

500 lei 500 lei 500 lei 500 lei

Acces la servicii medicale în clinicile private Amethyst:

 •programare rapidă la prima consultație, fără liste de așteptare;

 •consultații oferite de o echipă multidisciplinară de medici specialiști;

 •acces la tehnologie medicală de ultimă generație și condiții superioare 
de confort;

 •consultații de nutriție și sedințe de consiliere psihologică.

* Pachetul este disponibil doar în rețeaua de brokeri

Beneficiezi de serviciile medicale doar dacă ești asigurat și în Sistemul Național de Asigurări de Sănătate 
la momentul accesării acestora.
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Despre clinicile private Amethyst
Clinicile Amethyst folosesc atât tehnici și echipamente moderne, cât și o 
abordare holistică și personalizată pentru pacienții cu boli oncologice. 

Tehnica IMRT-VMAT 
Cea mai nouă şi performantă soluţie de radioterapie a cancerului:

 •expunere a pacientului la radiații timp de doar 3 -5 minute;

 •precizie ridicată a iradierii;

 •afectare minimă a țesuturilor sănătoase.

Abordare holisitică 
O echipă de medici (radioterapeuți, oncologi, psihologi) creează un plan de 
tratament care ține cont de specificul personal al pacientului. 
 
Găsești clinicile Amethyst în:

București 

Drumul Odăi, nr. 42, Otopeni  

Vezi harta 

Cluj-Napoca 

Str. Răzoare, nr. 486G, Florești 

Vezi harta

https://www.google.ro/maps/place/Strada+Od%C4%83ii+42,+Otopeni+075100/@44.5361172,26.0583395,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40b20352843de49f:0x8c5359bd16bee174!8m2!3d44.5361172!4d26.0605282?hl=en
https://www.google.ro/maps/place/Amethyst+Radiotherapy+Cluj/@46.7500436,23.5224045,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47490e3790ce1bdf:0x9bff67ccd53f3fb8?hl=en
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Cum îți poți face o programare la 
clinicile Amethyst?
Ai nevoie de serviciile medicale Amethyst?

Suni la clinica Amethyst - 021 9368 
(Luni - Vineri, 9.00 – 17.00).

Le comunici că ai o asigurare Optimist de care vrei să beneficiezi. 

Trimiți documentele solicitate de aceștia și o copie a cardului de 
sănătate sau alt document care să arate că ești asigurat în Sistemul 
Naţional de Asigurări de Sănătate.

În maximum 72 de ore de la transmiterea tuturor documentelor vei fi 
programat la o consultație cu un medic oncolog. Acesta va analiza cazul și va 
stabili un plan de tratament personalizat.

tel:0219368
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Ai nevoie de ajutor?
Ajutăm cu drag și îți oferim suport oricând ai nevoie, pe canalul pe care îl 
preferi. 

24Aegon – platforma unde găsești toate detaliile despre asigurarea 
ta, inclusiv documentele de care ai nevoie în cazul unei despăgubiri. 

0264.224.224 - colegii noștri de la Customer Service Center te 
ajută cu plăcere; programul nostru este de luni până vineri, între orele 
09.00 și 17.00.

Trimite-ne un e-mail la info@aegon.ro 

Ne găsești pe Facebook/Aegon.Romania.

https://www.24aegon.ro/
tel:0264224224
https://www.facebook.com/AEGON.Romania/
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Ne scrii la  
despagubiri@aegon.ro  
sau ne suni la  
0264.224.224.

Vei avea de completat un formular, 
plus câteva documente pe care te 
rugăm să ni le trimiți (copii după 
acte medicale, carte de identitate, 
alte documente legale etc).

1. 2.

Cum beneficiezi de sumele asigurate?
Aceștia sunt pașii pe care te rugăm să îi urmezi:

Găsești în contul tău din 24Aegon.ro lista documentelor de 
completat sau furnizat pentru despăgubire. Dosarul tău îl poți trimite 
prin e-mail la despagubiri@aegon.ro. 

Beneficiezi de serviciile medicale la clinicile Amethyst și de sprijinul 
financiar în caz de diagnosticare cu o afecțiune gravă –cancer  
după 90 de zile de la data de începere a asigurării.

Pentru asigurarea în caz de deces, beneficiarii vor trebui să ne  
contacteze. Te sfătuim să împărtășești acest ghid cu cei dragi.

tel:0264224224
https://www.24aegon.ro/
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Comunitatea Aegon
Noi îți suntem alături și cu o experiență de peste 170 
de ani în asigurări de viață, pensii private și investiții 
financiare. 

Aproape 30 de milioane de clienți, din 20 de țări, de pe 
4 continente au încredere în noi să fim cei care îi ajută să 
aibă un viitor financiar mai sigur! 
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Sperăm ca acest ghid să îți fie de 

folos. Îți mulțumim că te-ai alăturat 

și tu comunității Aegon!


