
 

 
 

 

ASIGURAREA PENTRU MALPRAXIS – POLIŢA VITALIS de la ALLIANZ ŢIRIAC 
  

 

AMSPPR îşi menţine recomandarea de încheiere a poliţei anuale de malpraxis la Allianz-Ţiriac 

și în anul 2020 din motive bine întemeiate, bazate pe soliditatea, credibilitatea şi profesionalismul 

asiguratorului, compania Allianz-Ţiriac fiind apreciată pentru performanţele înregistrare constant de-a 

lungul celor peste 20 ani de activitate în România. Acoperirile şi beneficiile corelate poliţiei de 

malpraxis VITALIS de la Allianz-Ţiriac garantează o protecţie adecvată, la preţuri corecte, împotriva 

riscurilor pe care le implică exercitarea profesiei de medic. 

 

 Astfel, faţă de oferta generală Allianz-Ţiriac pentru asigurarea de malpraxis: Limita maximă a 

răspunderii 37.000 EUR cu o sublimita de 10,000 EUR pentru daune morale, prima este 320 EUR (din 

care 70 EUR pentru acoperirea Daunelor Morale), membrii AMSPPR vor putea opta pentru una 

dintre 5 variante, beneficiind inclusiv de facilităţile oferite de Allianz-Ţiriac: 

 

Varianta I   

Limita maximă a răspunderii = 10,000 EUR din care: 

Sublimita pentru daune morale = 5,000 EUR 

Prima anuală de asigurare = 45 EUR, plata în max 6 rate fară a se aplica majorare 

 

Varianta II   

Limita maximă a răspunderii = 37,000 EUR din care: 

Sublimita pentru daune morale = 5,000 EUR 

Prima anuală de asigurare = 120 EUR, plata în max 6 rate fară a se aplica majorare 

 

Varianta III 

Limita maximă a răspunderii = 37,000 EUR din care: 

Sublimita pentru daune morale = 10,000 EUR 

Prima anuală de asigurare = 160 EUR, plata în max 6 rate fară a se aplica majorare 

 

Varianta IV 

Limita maximă a răspunderii = 37,000 EUR din care: 

Sublimita pentru daune morale = 20,000 EUR 

Prima anuală de asigurare = 180 EUR, plata în max 6 rate fară a se aplica majorare 

 

Varianta V 

Limita maxima a răspunderii = 37,000 EUR din care: 

Sublimita pentru daune morale = 37,000 EUR 

Prima anuală de asigurare = 225 EUR, plata în max 6 rate fară a se aplica majorare 

 

 



 

Asistenti medicali – cabinet stomatologic;  

Limita maximă a răspunderii = 2,000 EUR 

Prima anuală de asigurare = 9 EUR, plata integrală 

 

Tehnicieni dentari; 

Limita maximă a răspunderii = 5,000 EUR 

Prima anuală de asigurare = 19 EUR, plata în maxim 2 rate fară a se aplica majorare 

 

 

Pentru membrii AMSPPR care au avut anterior încheiate polițe de malpraxis la AZT, la care nu 

s-au înregistrat daune/solicitări de despagubire, se va acorda la reînnoire o reducere de 5%/fiecare an 

de asigurare (5% x nr. de ani de asigurare consecutivi la AzT) dar nu mai mult de 30%; facem 

precizarea că această prevedere se aplică și acelor asigurați care, din diverse motive, nu au reînnoit la 

termen polițele și au avut în ultimul an o perioadă de întrerupere a asigurării de maxim 6 luni;  

 

 

Facilități/reduceri pentru încheierea asigurărilor complementare, astfel:    

- asigurarea de călătorie VOIAJ (titular cabinet, angajați, membrii familiei titularului) - 

reducere 10%; 

- asigurarea de răspundere civilă față de terți – reducere 15% 

- asigurări de bunuri (cabinet stomatologic și conținut), avarii accidentale și echipamente 

electronice  (total suma asigurată/polița < 2.000.000 EUR) – reducere 10%  

 

 


