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I. Prezent 
Nr. crt. Felul ajutorului Nr. cazuri Suma achitată 

1. Întreținere sănătate membru sindicat (400-800 lei) 164 112.800 
2. Deces membru sindicat (500 lei) 8 4.000 
3. Deces soț/soție/copil (500 lei) 16 4.800 
4. Deces părinte (500 lei) 141 28.600 

TOTAL 329 150.200 
5. Pensionare membru sindicat (500 lei) 75 41.600 
6. Naștere copil membru sindicat (500 lei) 6 3.000 
7. Întreținere sănătate soț/soție/copil (400 lei) 25 10.800 
8. Cazuri speciale 7 7.800 

TOTAL 113 63.200 
 

II. Propunere Groupama 
1. Spitalizare din orice cauză (minim 3 zile consecutive)…………………………………….. 40 lei/zi x 30 zile 
2. Intervenții chirurgicale din orice cauză……………………………………………………………. max. 5.000 lei 
3. Boli grave………………………………………………………………………………………………………… 5.000 lei 
4. Incapacitate temporară de muncă din orice cauză (CM)………………………………….. 40 lei/zi x 30 zile 
5. Arsuri………………………………………………………………………………………………………………. max. 5.000 lei 
6. Fracturi……………………………………………………………………………………………………………. max. 5.000 lei 
7. Cheltuieli medicale din orice cauză:………………………………………………………………… max. 1.000 lei 
- analize medicale, inclusiv diagnosticare radiologică și sonografică, cu recomandare de la medicul specialist; 
- ochelari în limita a 500 lei/an la prima diagnosticare sau la schimbarea dioptriilor; 
- tratament dentar de urgență datorat unui accident sau pentru îndepărtarea durerilor acute, inclusiv radiografie 
dentară, dacă este recomandată de medic, în limita a 450 lei/an; 
- asistență medicală reprezentând: medicamentele și materialele sanitare prescrise de medic, materiale medicale 
ajutătoare (orteze, corsete, ghips); 
8.    Invaliditate permanentă parțială sau totală din orice cauză……………………………. max. 10.000 lei 
9.    Deces din orice cauză……………………………………………………………………………………… 10.000 lei 
10.  Deces din orice cauză pentru dependenții membrilor de sindicat (soț/soție, copil, părinți până în 75 
ani)………………………………………………………………………………………………………………………. 500 lei 

 
 

PROCEDURĂ 
 

1. Membrul de sindicat va completa Formularul de avizare + Documentele specifice evenimentului conform 
Anexei Formularului. 

2. La actele necesare va adăuga o adeverință din partea S.I.P. Județul Hunedoara care atestă calitatea de 
membru de sindicat. 

3. Toate actele se trimit pe adresele de e-mail dedicate. 
4. Groupama analizează dosarul și trimite banii în contul indicat în Formularul de avizare în maxim 30 de zile de 

la depunerea tuturor documentelor. 
Notă: Despăgubirile se cumulează, nu se exclud una pe cealaltă. 
Exemplu: în cazul unei boli grave care a necesitat și intervenție chirurgicală, cheltuieli medicale, spitalizare și 
concediu medical, membrul S.I.P. Județul Hunedoara va beneficia de sumele asigurate cumulat pentru toate  
aceste situații. 
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