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Accesarea Serviciilor medicale cuprinse în polița  moduri: 

1.  a cheltuielilor cu serviciile medicale  valabil  doar în rețeaua de parteneri medicali ASIROM 

si doar pentru serviciile medicale contractate tor; 

2. Accesare cu decontare  afara rețelei de parteneri medicali 

i pentru serviciile medicale necontractate de tre țelei de parteneri medicali ASIROM; 
 

 

A. IR : www.asirom.ro -> secț  

 

B.  
 

 Telefonic  

Apelezi nr. 021.9126 

Programul de funcționare al Centrului de Coordonare este:   

 Luni  Vineri : 07:00  22:00 

 Sambata:   09:00  17:30 
 

 E-mail: 

Poți transmite solicitarea de programare (însoțit  de recoman : 

sanatate@asirom.ro.  

 

C. Pentru consultații medicale, poți utiliza aplicația mobil  DocBook: 

 D  aplicația din Google Play sau App Store 

 -te cu datele tale personale 

 atea de Asigurat  

mențiunea Partener ASIROM  

 Nu uita! Pro ția DocBook se pot face exclusiv pentru consultații medicale. 

  prin transmiterea raportului privind 

furnizarea serviciilor medicale 

 

 !  

Pentru a be   

 

 Programarea prin Centrul de Coordonare o faci cu cel puțin 24 de ore înainte de accesarea serviciului medical. Astfel putem 

evita situația în care nu exist  disponibilitate la medicul sau special  

  Nu uita!  Coordonare, iar serviciile medicale pentru 

care i-a asumat decon ționate nominal î  

 Pentru orice alte servicii medicale care nu sunt menționate nominal în  

si pentru care nu ai primit acceptul Centrului de Coordonare (prestații medicale efectuate în cadrul consultațiilor) 

 variante: 

 

a. Trimiț  i apelezi Centrul de Coordonare pentru confirmarea/infirmarea acoperirii 

serviciilor med tre ASIROM. 

PROCEDURA DE ACCESARE A SERVICIILOR MEDICALE 

AFERENTE ASIGURARII DE SANATATE GRUPMED 

 

http://www.asirom.ro/
mailto:sanatate@asirom.ro
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b. ți tre ASIROM  poți achita 

costurile serviciilor i depui documentele necesare deschiderii dosarului de 

 conform punctului 2.  accesare  a serviciilor medicale; 
  

 Ai consultat lista partenerilor medicali disponibili prin decontare direct ; 
 

 

 Transmiți Centrului de Coordonare (telefonic sau prin e-mail) datele de identificare, 

ti disponibil pentru programare; 
 

 Centrul de Coordonare îți va comunica în maxim 24 de ore de la data solicit rii, dac  programarea poate fi efectuat  

conform solicit rii tale, sau îți va comunica alte opțiuni disponibile (data/ora/furnizor medical); 

 Pentru consultații medicale i prevenție nu ai nevoie de recomandare  din partea unui medic specialist; 

 Pentru orice alte analize/investigații medicale ai nevoie de o recomandare medical  primit  din partea unui medic 

specialist; 
 

țin  recomandarea medical ? 

 Datele tale de identificare   

 Simptomatologia afecț  ; 

  

 Istoricul simptomatologiei sau al diagnosticului menționat de medic în recomandare; 

 ționat de medic; 

  

 ; 

 ; 

 

-l pe medicul t  treac  obligatoriu informațiile de mai sus. 

-mail la adresa:   

ți s-a confirmat programarea, tot ce trebuie sa faci este s  te prezinți în clinic  cu actul de identitate. 

ți i s  

medic edical.(GDPR) 

 

2. decontare ?  

Pentru acest tip de decontare, este necesar s ți integral costurile serviciilor medicale ți recuperezi 

contravaloarea cheltuielilor, î n condițiile stabilite prin contractul de asigurare deținut. 

 

A. ț țelei de parteneri? 

 în maxim 30 de zile calendaristice de la data la care ai primit asistenț  medical ; 
 

B.   

obligatoriu  

 Formulare tipizate ASIROM  ție i consimț mânt privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal a drepturilor din asigurare (for at) -  se vor  completa în totalitate,  

 , etc) 
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 Documentele justificative de plat  : bon fiscal  va conține denumirea serviciului medical i costul aferent acestuia, chitanț  - 

va conține denumirea serviciului medical i costul aferent acestuia 

 Copie act identitate asigurat/tutore/co-asigurat si dupa caz certificat na tere copil; 

 Copie extras bancar   titular cont persoana 

asigurata/tutore/Coasigurat; 

 

Pentru consultații medicale: 

Raportul țin  obligatoriu informații cu privire la: 

 Nume, prenume  

 Data emiterii documentului medical; 

 Istoricul medical (anamneza); 

  

 Examen clinic obiectiv 

 Diagnosticul prezumtiv/definitiv stabilit de medic; 

 Servicii medicale recomandate; 

 Semn ului; 
 

Pentru analize/investigaț  

 Recomandarea medicului specialist; 

 Rezultatul serviciilor medicale efectuate sau copie a documentului medical cu detalierea procedurilor efectuate; 

Ce țin  recomandarea medical ? 

 Datele tale de identificare   

  

 Diagnosticul cert sau de suspiciune în conformitate cu simptomatologia prezentat  

 Istoricul simptomatologiei sau al diagnosticului menționat de medic în recomandare; 

 ționat de medic; 

  

  

  
 

Pentru spitalizare/interventii chirurgicale: 

- Recomandarea medicului spe a UPU în cazul în care internarea a fost ca urmare a 

 

- Biletu  de observație eliberate de medicul de specialitate; 

 

țiunilor preexistente: 

- țiunilor preexistente; 

- Raportul medical eliberat de medicul de specialitate în urma consultației; 
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conform conditiilor de asigurare. 

 

ționat  în poliț , 

 a formularelor puse la dispoziț tor.  

Dosarul de daun instrumentat  acordul  pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

C. Unde trebuie s ? 

 Notificarea se face exclusiv electronic la adresa de mail daune_sanatate@asirom.ro 

D. În cât timp voi primi drepturile din asigurare? 

 în baza con n termen de 30 zile din ziua primirii de catre Asigurator a ultimului 

țiile de asigurare aferente contrac tate. 

 

BINE DE STIUT! 

Pentru  avizarea se va efectua pe e-mail, în ziua primirii documentelor primite din partea asiguratului, 

menționandu-se obligatoriu în subiectul e-mailul-ui numele contractantului politei de asigurare (ex. Notificare  SC SRL). 

În cazul unei  deja notificat,  în subiectul e-mailul-ui se va menționa numele contractantului poliței 

de asigurare (ex. Completare dosar dauna SC SRL). 

 

D  tin  inutul Procedurii de accesare i sunt de acord cu modul de accesare al 
serviciil a de asigurare.  
 
Nume contractant        Data 
 

       
 
S tura 
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