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Formular de anunț al evenimentului asigurat 
Afecțiuni grave – Asigurare de grup cu acoperire standard 
 

Secţiunea 2: Informații generale 
Notă: Rugăm medicul specialist care a tratat persoana asigurată să completeze rubricile de mai jos. 
 
Raport medical 
 
1 Date de identificare 

Numele și prenumele  
pacientului 

CNP-ul pacientului  

Adresa   
 
 
2 Informații 

 
1. Vă rugăm numiţi instituţia/instituţiile medicală/e unde a fost tratat(ă) pacientul(a). 

 

 
 

2. Data la care aţi consultat pentru prima dată persoana asigurată               
3. Data debutului simptomatologiei şi descrierea acesteia (anamneza) 

 

 
 

4. Diagnosticul cert şi data stabilirii acestuia                 

 

 
 
5. Vă rugăm precizaţi dacă afecţiunea a fost cauzată de un accident/traumatism. 

 

 
 

6. Vă rugăm enumeraţi afecţiunile anterioare diagnosticării de care suferea              
pacientul dumneavoastră, data debutului acestora şi tratamentul urmat (anamneza). 

 

 
 
 
 

http://www.nn.ro/


Secţiunea 3: Informaţii despre afecţiunea diagnosticată 
Notă: În funcţie de afecţiunea menţionată la secţiunea anterioară, rugăm medicul curant să completeze mai jos, 
în dreptul afecţiunii respective şi să ataşeze copiile rezultatelor investigaţiilor menţionate.  
 

Cancer 
Vă rugăm să ataşaţi rezultatul examenului histopatologic şi al altor investigaţii pe baza cărora s-a stabilit 
diagnosticul cert. 
Vă rugăm precizaţi stadializarea afecţiunii, conform clasificării internaţionale folosite. 

 
 

Infarct Miocardic Acut 
Vă rugăm să precizaţi dacă a existat simptomatologie clinică. Descrieţi. 

 

 
Vă rugăm să ataşaţi traseele electrice efectuate pentru diagnosticarea afecţiunii. Precizaţi eventualele modificări în 
dinamică. 

 

 
 

Vă rugăm precizaţi valorile următorilor markeri de citoliză mecanică în dinamică: 

 TnT (troponina T cardiacă), AccuTn I (troponina I cardiacă)   

 CK, CK-MB (creatinofosfokinaza)     

 LDH (lactodehidrogenaza)      

 ALT (alaninaminotransferaza)      

 AST (aspartataminotransferaza)      
 

Accidentul Vascular Cerebral 
Vă rugăm ataşaţi interpretarea rezultatului CT sau RMN care a dus la stabilirea diagnosticului cert. 

 

 
Vă rugăm precizaţi deficitele neurologice persistente după 30 de zile de la data incidentului şi caracterul acestora 
(remisiv/permanent). 

 
 

Transplantul de organe 
Vă rugăm precizaţi care este organul afectat şi ataşaţi documentul medical în care se menţionează 
necesitatea/indicaţia efectuării transplantului (de exemplu, biletul de externare).  

 

 
Vă rugăm menţionaţi dacă pacientul a fost înscris pe o listă de aşteptare a vreunei instituţii medicale în vederea 
efectuării acestei operaţii şi precizaţi instituţia respectivă.  

 
 

Vă rugăm ataşaţi biletul de externare aferent perioadei de spitalizare în care s-a efectuat transplantul. 
 

Insuficienţă renală cronică 
Vă rugăm să menţionați stadiul afecţiunii. 

 

 
Există indicaţie de transplant renal sau de dializă cronică permanentă? Ataşaţi documente. 
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Data completării    Semnătura și parafa   
medicului care a completat 
acest formular 

 

Numele, adresa şi ştampila clinicii unde acesta îşi desfăşoară activitatea: 

 
 
 

5 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prelucrare date personale în scop contractual 
NN Asigurări de Viață S.A. prelucrează datele cu caracter personal declarate, în scopul desfășurării contractului de 
asigurare. Pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul de asigurare, NN Asigurări de 
Viață S.A. poate transfera aceste date către partenerii sau împuterniciții săi. 
 

În scop contractual, NN Asigurări de Viață poate transfera aceste date în Olanda în scopul prevenirii fraudelor, în 
Polonia ca urmare a transferului sistemului informatic de prelucrare și procesare a datelor referitoare la 
operațiunile de asigurări, în Germania/Irlanda/Polonia (produse individuale) și Olanda/Polonia (produse de grup) în 
scopul reasigurării, în Olanda/Irlanda în scop de analiză şi raportare internă și în SUA în vederea transmiterii de 
chestionare care au drept scop îmbunătățirea serviciilor furnizate de NN. 
 

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi în imposibilitatea de a vă 
oferi serviciile noastre. 
 

Prelucrare date personale în scop de marketing direct 
Prin exprimarea acordului de mai jos înseamnă că, în mod expres și neechivoc, ați agreat ca NN Asigurări de Viață 
S.A. și/sau partenerii săi să prelucreze în scop de marketing direct, inclusiv prin mijloace automate, datele 
dumneavoastră cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, adresa – localitate, județ/sector, stradă, 
număr, bloc, scara, apartament, adresă e-mail, telefon acasă, telefon serviciu, telefon mobil, date despre familie, 
date contractuale (precum frecvența plății). 
 

Pentru îndeplinirea scopului de marketing direct, NN Asigurări de Viață (prin departamentele specializate) 
selectează și analizează una sau mai multe dintre datele cu caracter personal menționate anterior. În afara de 
acestea, mai pot fi utilizate: CNP, statut marital, ocupație, domeniul ocupației, contribuție la fondul de pensie 
și/sau venit, angajator, cu mențiunea că nu este utilizat concomitent întregul set de date. 
 

Prelucrarea de către parteneri în scop de marketing direct: Una sau mai multe dintre datele menționate pot fi 
comunicate partenerilor NN. Transmiterea CNP-ului și utilizarea acestuia de către parteneri se efectuează în mod 
exclusiv pentru selecție, intersecție și analiză, nefiind asociat cu alte date de contact. Lista partenerilor NN 
Asigurări de Viață S.A. este publicată pe www.nn.ro. 
 

În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimțământul rămâne în vigoare până la notificarea NN 
Asigurări de Viață S.A. în sens contrar din partea dumneavoastră. 
 

Cunosc drepturile acordate de Legea nr. 677/2001 și Legea nr. 506/2004, inclusiv dreptul de acces, de intervenție 
și de opoziție și faptul că pot să le exercit printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul societății. 
 

 Da, sunt de acord   Nu, nu sunt de acord 
 

Societatea NN Asigurări de Viață S.A. este înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter 
personal cu numărul 160. 
 

6 Mențiuni 

În cazul în care rubricile care trebuie completate sunt insuficiente ca spațiu, vă rugăm folosiți spațiul de mai jos sau 
adăugați o foaie tip A4 semnată pentru conformitate. 

 
 

Pentru orice informații suplimentare despre anunțul și evaluarea evenimentelor asigurate, vă rugăm să ne 
contactați pe adresa de email evenimenteasigurate@nn.ro. 
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