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Ce se asigură?

Ce nu se asigură?

Societatea: 
Eurolife FFH Asigurări de Viață S.A., înregistrată în România, autorizația de funcționare nr. 579/17.08.2007. 

Acest document conține o scurtă prezentare a principalelor elemente ale produsului de asigurare. Informații 
complete privind asigurările de viață sunt disponibile pe pagina noastră de internet www.eurolife-asigurari.ro.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurare de viaţă destinată parinților care doresc să aibă în aceeași poliță atât protecție, cât și acoperirea 
cheltuielilor pentru tratamentul cu celule stem pentru afecțiuni de spectru autist a copilului asigurat.  

Asigurarea de viață  Stem Care Autism
Document de informare 
privind produsul de asigurare

 Asiguratul adult, care este părintele copilului. Riscul acoperit este: Decesul din îmbolnăvire sau  
accident. Vârsta la data intrării în asigurare este de minimum 18 ani și maximum 65 de ani;

 Asiguratul copilul. Riscurile acoperite  sunt cheltuielile medicale pentru tratamentul cu celule stem 
pentru o tulburare de spectru autist. Vârsta la data intrării în asigurare este între 0 și 1,6 ani iar vârsta la 
terminarea asigurării este de maximum 18 ani;

 Se acoperă cheltuielile medicale necesare tratamentului Asiguratului copil, efectuat atât cu celule stem 
proprii hematopoietice (adică recoltate din sângele cordonului ombilical), cât și cu celule stem proprii 
mezenchimale (adică recoltate din ţesutul cordonului ombilical);

 Afecțiunile/tulburările de spectru autist includ tulburarea autistă, tulburarea pervazivă de dezvoltare 
nespecificată și sindromul Asperger. Aceasta trebuie să fie diagnosticată în perioada de valabilitate a 
contractului de asigurare. Simptomele devin evidente în copilăria timpurie, din acest motiv vârsta de 
intrare în asigurare a copilului este între 0 și 1,6 ani. 

Pentru tratamentul cu celule stem Asiguratorul acoperă plata serviciilor medicale pentru:
 Cheltuieli medicale necesare pentru teste și proceduri pre-tratament (inclusiv transportul materialului 

biologic de la banca de celule stem la unitatea medicală unde va fi folosit);
 Tratamentul autolog cu celule stem efectuat Asiguratului copil;
 Proceduri medicale ce se impun în urma tratamentului. 

Valoarea totală a indemnizației care poate fi plătită nu poate depăși suma asigurată maximă menționată în 
polița de asigurare. 

Tratamentul se va efectua la o clinică din Europa (inclusiv România) din reţeaua medicală de stat sau din cea 
privată.

 Altă îmbolnăvire decât cea de spectru autist a copilului;
 Efectuarea tratamentului cu celule stem, altele decât cele recoltate din cordonul ombilical;
 Tratamentului alogen, adică tratamentul efectuat Asiguratului copil cu celule stem provenind de la frați/

surori sau alți donatori;
 Serviciile medicale profilactice (de prevenire a îmbolnăvirii);
 Cheltuieli cu recoltarea și stocarea celulelor stem precum și în legatură cu manipularea, distrugerea sau 

alterarea celulelor stem. 

Lista completă a excluderilor de la plata indemnizației se găsește în Condițiile contractuale ale produsului. 

https://www.eurolife-asigurari.ro/
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Pentru informații:

Ce trebuie să știi despre autism?

Telefon: (+40)31 423 00 80                                                     E-mail: asigurari@eurolife-asigurari.ro

Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de nătură neuro-biologică. Persoanele afectate au dificultăți 
în a dezvolta relații sociale normale, pot utiliza un limbaj anormal sau lipsit de nuanțe, uneori nu pot comunica 
deloc și se comportă în mod compulsiv. De obicei, autismul se manifestă în jurul vârstei de 2 ani, când părinții 
sau persoanele din jur constată că cel mic prezintă o capacitate scazută de a interactiona și de a comunica, de 
a se integra și relaționa social. Autismul nu se poate vindeca, dar cu intervenție timpurie, până la 50% dintre 
copiii cu autism pot duce o viaţă independentă. 

Potrivit datelor statistice, incidența autismului este în creștere. Center for Disease Control din Statele Unite 
indică o incidență de 1 la 78 (în 2013), respectiv la 1 din 59 (în 2020).

Unde beneficiez de asigurare?

Ce obligații am?

Când începe și când încetează acoperirea?

Cum pot să reziliez contractul?

Când și cum plătesc?

 Pe teritoriul Europei, inclusiv in România.

 Să comunicați Asigurătorului informații adevărate și complete și să furnizați documentele solicitate 
necesare pentru încheierea contractului, administrarea acestuia, dar și pentru procesarea eventualelor 
daune;

 Să achitați prima de asigurare la scadența de plată menționată în poliță.

Acoperirea începe la data precizată în Poliță, cu condiția încasării integrale a primei de asigurare. 
Acoperirea încetează la data precizată în Polița de asigurare sau dacă asigurarea este neplatită, conform 
Condițiilor de asigurare.

Contractul se poate rezilia oricând, prin denunțarea unilaterală de către Contractant. Contractul îşi va înceta 
efectele la data primirii de către Asigurător a înștiințării scrise. Contractul nu are valoare de răscumpărare.

Plata primei de asigurare se face în RON, la datele scadente menționate în Polița de asigurare.
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