MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

INFORMARE CU PRIVIRE LA BENEFICIILE OBȚINUTE PENTRU MEMBRII CNP
1. ASIGURAREA DE VIAȚĂ GRATUITĂ oferită de CNP prin GROUPAMA - Începând cu data de 17.03.2017, pentru toți polițiștii
membri ai Corpului Național al Polițiștilor, prezenți și viitori, au fost și vor fi încheiate asigurări de viață. Polițele au valabilitate 12
luni și cuprind: asigurarea de bază: deces din orice cauză, asigurări suplimentare: spitalizare din orice cauză, intervenții chirurgicale,
invaliditate permanentă parțială sau totală din accident, fracturi.
2. Membrii CNP au posibilitatea încheierii unor contracte de ASIGURARE PRIVATĂ DE SĂNĂTATE prin ALLIANZ-ȚIRIAC,
prima de asigurare fiind negociată la 59/RON/lună/asigurat, primă deductibilă fiscal (49 lei la un salariu de 3000 lei). Asigurarea privată
de sănătate se poate încheia și PENTRU MEMBRII DE FAMILIE, cu plata corespunzătoare a primelor de asigurare. Asigurarea
privată de sănătate are rolul de a ajuta ori de câte ori există o problemă medicală, oferind protecție cu privire la cheltuielile serviciilor
medicale necesare, noutatea acestei polițe este că acoperă și afecțiuni preexistente. Detalii despre ce acoperă asigurarea, formularul de
aderare la asigurare, modul de accesare a asigurării, rețeaua de clinici, riscuri neacoperite, precum și alte informații pot fi obținute prin
accesarea paginii de internet www.cnpromania.ro submeniul Asigurări - http://asigurari-cnp.twinberrymix.com/.
3. Exclusiv pentru polițiștii membrii ai Corpului Național al Polițiștilor, Allianz-Țiriac aplică reducerile: 25% la polițele de călătorie, 20%
la polițele de asigurare pentru locuință și 15% la polița CASCO pentru mașină. Toate aceste reduceri se aplică tarifelor standard.
4. Operatorul de telefonie mobilă Vodafone, în baza parteneriatului încheiat cu Corpul Național al Polițiștilor, vine în sprijinul unei mai
bune comunicări a membrilor organizației profesionale printr-o ofertă specială, pentru abonamente și terminale. Oferta nu este publică,
nu se regăsește în ofertele curente ale operatorului și poate fi accesată doar prin persoanele dedicate ale căror date de contact se regăsesc
pe pagina www.cnpromania.ro, - http://www.cnpromania.ro/upload/blog/15-12-2016-comunicat-vodafone.pdf.
5. În baza acordului de parteneriat încheiat cu Corpul Național al Polițiștilor, TUI Travel Center oferă servicii cu discount-uri pentru
membrii Corpului la achiziționarea pachetelor turistice (transport, cazare și asigurări de călătorie în țara și străinătate). Detalii
suplimentare
pot
fi
obținute
prin
accesarea
paginii
www.cnpromania.ro,
http://www.cnpromania.ro/upload/blog/Oferta_TUI_TRAVEL_CENTER.pdf.
6. Servicii de consiliere financiară sunt oferite în mod gratuit pentru membrii Corpului Național al Polițiștilor de către KIWI FINANCE
în baza protocolului de colaborare încheiat. KIWI FINANCE pentru membrii CNP: oferă soluții alternative, întocmește dosarul de
creditare, pentru creditele ipotecare întocmește analiza juridică, permanenta informare cu privire la dosarul de credit, gestionarea relației
cu evaluatorii, notarii, asiguratorii, susținerea dosarului în procesul de aprobare și intermedierea relației cu banca. Detalii suplimentare
pot fi obținute prin accesarea paginii www.cnpromania.ro, http://www.cnpromania.ro/upload/blog/15-12-2016-oferta-kiwi.jpg
7. Pregătirea fizică
AFI Aventurier, situat în Afi Cotroceni, oferă membrilor Corpului Național al Polițiștilor un discount de 60% la achiziționarea unui
abonament lunar. Abonamentul lunar este valabil 30 zile, se eliberează pe numele membrului CNP, pe baza adeverinței de membru și
poate fi reînnoit ori de câte ori este nevoie în decursul acestei perioade. De reducerile afișate beneficiază și membrii familiilor și
invitații acestora, în cadrul aceluiași abonament. AFI Aventurier cuprinde un traseu pentru adulţi cu peste 25 de segmente, cu grade de
dificultate diferite.
După parcurgerea de către polițist a unui traseu sub supravegherea și îndrumarea unor instructori specializați se pot elibera, la cerere,
adeverințe pentru desfășurarea activității de educație fizică și sport conform O.M.A.I. nr. 154/2004.
8. Expert Flower Power, în baza adeverinței de membru al organizației profesionale, oferă buchete și aranjamente florale cu discount de
50%.
9. ENEL oferă membrilor CNP posibilitatea plății unui preț mai mic la energia electrică de aceștia sau membrii de familie. De asemenea
ENEL oferă opțiuni de întreținere a locului de consum pentru persoane fizice și servicii specializate post vânzare de asistare.
10. Ajutorul pentru asistenţă juridică se poate acorda polițistului, indiferent de calitatea procesuală, pentru fapte savârșite în timpul
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, mai puțin pentru fapte de corupţie sau asimilate/conexe acestora, ori alte fapte care aduc atingere
onoarei şi probităţii profesionale şi constă în decontarea cheltuielilor ocazionate de angajarea unui avocat ales de către poliţist.
11. Ajutorul de deces se poate acorda poliţiştilor şi membrilor de familie, respectiv soţ/soţie,copii şi părinţi ai poliţistului, fie prin
asigurarea existentă, fie prin norme.
12. Ajutorul medical se poate acorda în caz de vătămare corporală a poliţistului, precum şi în situațiile unor îmbolnăviri grave ale
poliţistului ori membrilor de familie (soţ/soţie şi copii aflați în întreţinere)
13. Acordarea de premii și recompense poliţiştilor care s-au remarcat în activitatea profesională, culturală sau sportivă
14. Corpul Național al Polițiștilor efectuează demersuri în numele și pentru colegii care au încetat raporturile de serviciu prin
pensionare, cu referire la recunoașterea drepturilor statuate prin Legea nr. 284/2010 (salariile compensatorii), urmând ca, în funcție de
răspunsurile primite după parcurgerea procedurii prealabile, să fie formulată o acțiune în instanță pe această temă.
Corpul Național al Polițiștilor se preocupă permanent să asigure membrilor săi avantaje care să le confere
siguranță, încredere și certitudinea apartenenței la o organizație profesională.

