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ACOPERIRE SUPLIMENTARĂ  

PENTRU INTERVENȚII CHIRURGICALE 
Clauză Adiţională 

 
1. PREAMBUL 
1.1. Prezenta Clauză adiţională este valabilă numai împreună cu Condiţiile generale privind 
asigurarea de accidente a persoanelor, în completarea Condiţiilor specifice referitoare la asigurarea 
de accidente a angajaţilor sau a grupurilor de persoane. 
1.2. Toate prevederile Condiţiilor generale privind asigurarea de accidente a persoanelor precum şi 
ale Condiţiilor specifice referitoare la  asigurarea de accidente a angajaţilor sau a grupurilor de 
persoane sunt valabile în măsura în care nu contravin prevederilor din prezenta Clauză adiţională. 
1.3. Prin considerarea cumulată a documentelor menţionate la art. 1.1 şi în concordanţă cu 
prevederile art. 1.2, se convine că: 

(i) în situaţia în care există, în documentele menţionate, capitole cu acelaşi titlu / conţinut, 
prevederile acestora se cumulează; 

(ii) în situaţia în care, în urma cumulării prevederilor documentelor menţionate, apar contradicţii, 
se consideră valabile numai prevederile din prezenta. 

 
 
2. DEFINIŢII ŞI INTERPRETĂRI     
În tot cuprinsul acestei Clauze adiţionale  termenii de mai jos au numai înţelesul atribuit prin 
următorele definiţii: 
2.1. Intervenție chirurgicală: procedura sau tehnica medicală efectuată asupra Asiguratului care 
implică efectuarea unei anestezii generale sau locale si a unei incizii, într-un spital sau unitate 
medicală acreditată de către autoritățile în domeniu pentru efectuarea acesteia, efectuată de către un 
medic chirurg și considerată necesară de către un medic specialist pentru vindecarea sau ameliorarea 
vătămării corporale ca urmare a unui accident suferit de Asigurat, dovedită prin documente medicale 
eliberate de un medic de specialitate din cadrul unei unități medicale autorizate.  
 
 
3. RISCURI ACOPERITE 
3.1. Riscuri acoperite: intervenția chirurgicală suportată de Asigurat pentru vindecarea sau 
ameliorarea vătămării corporale cauzată de un accident. 
 
 
4. SUMA ASIGURATĂ 
4.1. Pentru riscul de intervenții chirurgicale, suma asigurată este precizată în Specificația Poliței. 
 
 
5. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI / BENEFICIARULUI 
5.1. În caz de intervenție chirurgicală, Asiguratul este obligat să depună la OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP o înştiinţare scrisă asupra evenimentului care a condus la producerea acestuia, 
în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la ieşirea din spital sau, după caz, de la data primirii raportului 
medical care atestă intervenția chirurgicală suferită.  
 
5.2. Dacă, din motive rezonabile, Asiguratul /Beneficiarul /Contractantul nu a putut să înştiinţeze 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP de producerea evenimentului asigurat în 5 (cinci) zile, 
atunci perioada de avizare se prelungeşte până la 30 (treizeci) zile, cu condiţia ca, la data avizării, 
consecinţele accidentului suferit să fie evidente.  
 
 
6. CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PREJUDICIILOR; STABILIREA ŞI PLATA INDEMNIZAŢIILOR 
6.1. În limita sumei asigurate pentru intervenții chirurgicale, OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP plăteşte procentul din aceasta, mentionat la articolul 6.2 - acordarea indemnizaţiilor pentru 
intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident. 
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6.2. Acordarea indemnizațiilor pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident. 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP plăteşte o indemnizaţie calculată în raport cu suma 
asigurată pentru intervenţii chirurgicale, conform procentelor şi prevederilor următoare: 
 

DESCRIEREA PROCEDURII CHIRURGICALE 

Indemnizația 
exprimată ca 
procent din 

Suma 
Asigurată 

1. Abdomen  

Rezecţia intestinală 70% 

Rezecţia gastrică 70% 

Laparatomie în scop de diagnostic, tratament sau extirparea unuia sau mai multor 
organe interne 
(Dacă nu este altfel specificat în continuare, două sau mai multe proceduri chirurgicale 
efectuate prin aceeaşi incizie abdominală vor fi considerate o singură intervenţie 
chirurgicală) 

 
 

50% 

Splenectomie 70% 

Sutura ficatului 70% 

Refacerea chirurgicală a peretelui abdominal afectat de accident 25% 

2. Amputare  

Degete de la mână sau picior, fiecare dintre ele 10% 

Mână, antebraţ sau picior până la nivelul gleznei 20% 

Picior, braţ sau coapsă 40% 

Coapsa până la nivelul articulaţiei şoldului 70% 

3. Torace  

Toracoplastie completă (toracotomie) 100% 

Lobectomie sau pneumectomie 70% 

Toracotomie în scop de diagnostic sau pentru tratamentul organelor interne, cu excepţia 
extragerii lichidului 

30% 

Bronhoscopie:  
 - pentru diagnostic 
 - operativă, exclusiv biopsie 

 
10% 
20% 

Esofagoscopie 40% 

Aspiraţie continuă  în caz de pneumotorax 20% 

Hemopericard  post traumatic 50% 

4.ORL  

Traumatisme cervicale (închise sau deschise) cu afectarea următoarelor elemente 
anatomice: 

 

Laringe: leziune în regiunea ervicală cu afectarea laringelui 70% 

Esofag: operaţie pentru strictură 70% 

Tiroidă: extirparea parţială sau totală a  tiroidei incluzând  toate etapele intervenţiei 
chirurgicale 

50% 

- marile vase ale gâtului 25% 

Traheostomie 30% 

Plăgile pavilionului auricular: rezecţie totală sau dilacerare 20% – 30% 

Plăgile conductului auditiv 20% –30% 

Traumatisme de stâncă  temporală cu:  

- paralizia nervului facial 70% 

- otoragie 70% 

- otolicvoree 80% 

5. Ochi  

Leziuni corneene 80% 

Dezlipire de retină - fuzionare multiplă 50% 

Enucleere 20% 
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6. Aparatul uro - genital  

Nefrectomie 70% 

Intervenţii chirurgicale pentru remedierea leziunuilor traumatice ale:  

- ureterelor 70% 

- vezicii urinare 70% 

- organelor genitale externe 30% 

Fixarea rinichiului 30% 

7.Diverse  

Sindromul de compresiune 50% 

Anevrismul arteral post traumatic 50% 

Plăgi cu afectarea (contuzia, compresia, alungirea, ruptura) unor elemente anatomice:   

                                                    - muşchi şi tendoane 30% - 70% 

                                                    - vase de sânge   30% 

                                                    - nervi 60% 

8. Craniu  

Îndepărtare de fragmente osoase, trepanare sau decompresie 70% 

 
 
NOTĂ:  
1. Procentele din tabel se aplică la suma asigurată pentru intervenţii chirurgicale. 
2. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu are obligația de a plăti nici o indemnizație pentru : 

- Anomalii congenitale și efecte derivînd din acestea 
- Sarcina, nașterea, avort natural sau avort provocat 
- Chirurgie plastică sau cosmetică/reparatorie, implantologia 
- Sterilitate, fecundare artificială 
- Afectiuni stomatologice 
- Afectiuni superficiale ale țesutului cutanat și subcutanat (incizii, excizii, sutură) 

3. În cazul în care Asiguratul suportă mai multe proceduri chirurgicale menționate în tabelul de mai 
sus, în timpul aceleiși intervenții chirurgicale, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP va plati suma 
corespunzătoare intervenției cu cel mai înalt procentaj. 
4. În cazul în care procedura chirurgicală nu este menționată în tabelul de mai sus, OMNIASIG 
VIENNA INSURANCE GROUP, va plăti o indemnizație de asigurare similară unei proceduri 
chirurgicale cu același grad de dificultate din tabelul de mai sus. 
 


