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În contextul măsurilor de eficientizare a activității Corpului, cu scopul de a spori încrederea 

membrilor în misiunea organizației la data de 19.03.2017, a început parteneriatul dintre 

Allianz-Tiriac și Corpul Național al Polițiștilor, prin care membrii organizației beneficiază de un 

pachet de asigurări unice, special creat și disponibil exclusiv doar pentru membrii Corpului și familiile 

lor. 

Implementarea acestui produs s-a realizat tocmai pentru că organizația profesională este 

permanent preocupată să îmbunătățească condițiile de muncă și de viață ale membrilor săi. De 

aceea vă aducem la cunoștință că până la data de 31.10.2018 cei care doresc să încheie o 

astfel de asigurare voluntară o pot face, modalitatea de accesare fiind foarte simplă și 

presupune doar 3 pași: 

1. Se contactează reprezentantul CNP sau se descarcă și se tipărește formularul 

http://asigurari.cnpromania.ro/wp-content/uploads/2018/03/Formular_CNP_2018.pdf 

2. Se completează formularul de aderare la asigurare. 

3. Se trimite scanat sau fotografiat cu telefonul la adresa – asigurare.cnp@marsh.com 

sau prin whatsapp la numărul 0724258924. 

 
Vă reamintim că pentru oricare dintre cele două planuri de asigurare (Planul 1 – Ambulator și 

Planul 2 Ambulator și Spitalizare) se optează, reținerile se fac direct din salariu, fără a fi nevoie să 

efectuați plăți sau deplasări la instituții bancare. 

 

Unicitatea acestei asigurări este dată de faptul că sunt acoperite evenimente atât ca 
urmare a unui accident, îmbolnăvire - afecţiuni acute și puseul acut al unei boli cronice, dar și al 

unei afecţiuni preexistente, nelimitat, 100% atât în rețea, cât și în afara acesteia. Riscurile fiind 

acoperite pe teritoriul României, 24h/24h. 

Asigurarea se accesează în momentul în care există o problemă medicală/simptom: 

 Oferă libertatea de a alege orice unitate medicală din România și orice medic astfel: 

 Cu decontare directă între clinică și Allianz-Tiriac pentru clinicile incluse în 

rețeaua Allianz-Tiriac. 
 Cu rambursarea cheltuielilor pentru clinicile din afara rețelei Allianz-Tiriac: 

plătești și ulterior recuperezi sumele în baza unui dosar de rambursare pentru 

serviciile incluse în asigurare. 

 Acoperă costurile efective ale serviciilor medicale conform planului; 

 Trimiterile către investigații, proceduri medicale și analize de laborator pot fi acordate 

de către orice medic, inclusiv de un medic de la un spital de stat; nu este obligatorie 

ca trimiterea sa fie emisă de medicii din rețea. 
 

Detalii despre această asigurare de sănătate le regăsiți în anexele formularului de asigurare, 

iar informații suplimentare le puteți primi și de la reprezentantul nostru domnul Bădilă 

Florentin, telefon 0743014190. 

 

De reținut este că termenul limită de înscriere este 31.10.2018. 
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