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xperienţa MediHelp International
cu Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF) a arătat că în
Romania s-a depus un efort
semnificativ pentru reglementarea asigurărilor internaţionale private de sănătate. A fost
necesar importul experienţei ţărilor din Vest
şi apoi accesul companiilor de asigurare şi
al clienţilor din România la aceste practici,
iar în prezent, infrastructura asigurărilor
internaţionale private de sănătate în
România este legală, uşor de înţeles,
accesibilă şi reglementată corect.
Avantajul unei asigurări internaţionale
private de sănătate este libertatea de
alegere, clientul poate alege furnizorul şi
ţara unde să beneficieze de servicii
medicale. Pentru femei, MediHelp oferă, în
cadrul planurilor sale de asigurare,
un „beneficiu de maternitate”, naşterea
putând fi planificată oriunde îşi doresc,
în ţara natală, în Europa sau Global.
Cui se adresează asigurările internaţionale private de sănătate oferite de companie în România?
Am început prin a oferi asigurări internaţionale private de
sănătate expatriaţilor din România şi treptat am observat un trend
crescător de români din clasa de mijloc şi de top dornici să
beneficieze de asigurare internaţională privată de sănătate (familii, antreprenori, manageri de top care doresc acces la servicii
medicale de top în străinătate şi în România).
Care este percepţia românilor asupra asigurărilor internaţionale de sănătate?
Ceea ce observăm constant este confuzia pe care o fac oamenii
între abonamentul la o clinică privată şi asigurarea internaţională
privată de sănătate. Abonamentul oferă în special acoperire a
serviciilor primite în ambulatoriu în reţeaua de clinici a unui
anumit furnizor. Asigurarea internaţională privată de sănătate
oferă, pe lângă serviciile primite în ambulatoriu, acoperire pentru
spitalizare, servicii de urgenţă, tratament pentru cancer,
transplant, naştere şi altele, fie în ţara de rezidenţă a clientului,
Europa sau Global, fără a limita clientul la anumiţi furnizori
medicali. Putem garanta cele mai bune servicii medicale.

Asigurările MediHelp acoperă o gamă largă de condiţii
medicale, între care şi maternitatea. Care sunt criteriile de
acces la acest tip de beneficii? Se poate achiziţiona şi ca
produs de sine stătător?
Un beneficiu izolat nu poate fi luat ca produs de sine stătător,
puteţi avea acces la el ca parte dintr-un plan de asigurare
complex. În general, planurile MediHelp acoperă condiţiile
medicale diagnosticate după începerea poliţei de asigurare. Nu
aş numi „maternitatea” condiţie medicală, este mai degrabă un
beneficiu. O femeie poate beneficia de acoperire pe maternitate
după ce a fost membră timp de 12 luni consecutive.
Există, în cazul oricărei asigurări private de sănătate, o
serie de restricţii – condiţii preexistente, care au efect
asupra condiţiilor de asigurare. Cum sunt acestea înţelese
în cazul acoperirii pentru maternitate? Este necesar ca
persoanele de sex feminin să ofere companiei de asigurări
o serie de documente medicale specifice?
Planurile MediHelp pot acoperi anumite condiţii medicale
preexistente cu o încărcare a primei standard de asigurare.
Maternitatea nu este considerată condiţie medicală preexistentă. Nu se face niciun fel de evaluare medicală a femeilor
ce doresc să devină mame în perioada când beneficiază de
asigurare internaţională privată de sănătate, singura condiţie
este aceea de a trece de perioada de aşteptare de 12 luni.
Asigurătorul nu le solicită informaţii suplimentare clientelor,
cu excepţia completării formularului de aplicare.
Ce alte informaţii consideraţi că sunt utile în cazul acestui
tip de beneficii oferit de asigurarea MediHelp?
O femeie trebuie să ştie că poate naşte oriunde doreşte, fie în
ţara sa natală, în Europa sau Global. Limitele de acoperire sunt
conforme cu planul de asigurare ales. Avantajul asigurării
internaţionale private de sănătate este libertatea de a alege,
clientul poate alege furnizorul şi ţara unde să beneficieze de
servicii medicale. Un aspect foarte important este acela că
fiecare mamă îşi poate adăuga la poliţă copilul nou-născut, încă
din prima zi de viaţă.
Care este viitorul acestui domeniu în România?
Domeniul asigurărilor internaţionale de sănătate este într-o
continuă dezvoltare în România.
Care au fost cele mai interesante experienţe pe care le-aţi
trăit alături de MediHelp?
Aş putea vorbi despre experienţa mea în MH ore în şir. Mi-am
început călătoria în MediHelp în 2004 şi de atunci sunt într-un
continuu proces de învăţare, ajutată de oameni minunaţi.
MediHelp este parte din mine, din viaţa mea, iar eu sunt parte
din MediHelp. În toată această perioadă am devenit soţie şi
mamă a două fetiţe extraordinare şi pot afirma cu mândrie că
am găsit cheia îmbinării perfecte a carierei cu viaţa de familie.
Acesta ar trebui să fie un indiciu că MediHelp este locul ideal
pentru persoane dedicate, care se află în căutarea dezvoltării
unei cariere de durată.
interviu realizat de Maria Niculescu

