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În baza contractului de prestări servicii, Furnizorul de servicii medicale de prevenție, profilaxie, va 
face posibilă beneficiarului abonamentului MedLife utilizarea integrală și liberă a serviciilor de 
sănătate incluse în tabelul de beneficii.
Furnizorul de servicii medicale de prevenție și profilaxie se obligă, sub rezerva respectării întocmai a 
condițiilor, excluderilor și clauzelor convenite de comun acord și în baza achitării contravalorii 
abonamentului individual MedLife, în cuantumul și la scadențele prevăzute în contractul de 
colaborare, să permită accesul beneficiarului abonamentului MedLife la serviciile de sănătate 
conform clauzelor contractuale.
Prevederile prezentei secțiuni completează prevederile contractului și detaliază modul în care 
părțile își vor executa obligațiile care le revin. Nerespectarea lor de către beneficiarul abonamentului 
MedLife exonerează Furnizorul de răspundere și permite suspendarea prestării serviciilor până la 
remedierea situației.

CAPITOLUL I - Servicii de sănătate

MedLife asigură prin prezentul contract de colaborare furnizarea de servicii de sănătate.
Serviciile de sănătate sunt acoperite în totalitate conform anexei 1 la contract.

CAPITOLUL II -  Accesarea serviciilor medicale

A. Procedura de efectuare a programărilor în cadrul clinicilor MedLife

Orice posesor de abonament individual MedLife, ce apelează la serviciile medicale de prevenție și 
profilaxie este considerat pacient. Pacientul, conform legii drepturilor și obligațiilor pacienților, 
reprezintă orice persoană sănătoasă sau bolnavă ce accesează servicii medicale de prevenție, 
profilaxie și tratament, în scop diagnostic, profilactic sau terapeutic. Pacientul are dreptul de a fi 
informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale 
fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării 
tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre 
diagnostic și prognostic.
Având în vedere criteriul etic al accesului la servicii medicale, pacientul va apela la serviciile medicale 
ale furnizorului, cu responsabilitate, în caz de necesitate.

Pacientul are obligația de a respecta pe lângă regulamentele furnizorului și prevederile contractuale 
și următoarele condiții:
- să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar
- să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului
- să se prezinte la controalele periodice stabilite împreună cu medicul

Accesarea serviciilor medicale se face exclusiv prin programare la call-center, la numărul de telefon 
021/9646, disponibil de luni până duminică între orele 07 – 22.
 În momentul efectuării programării, pacientul trebuie să țină cont de următoarele aspecte esențiale:

- să comunice operatorului call-center numele și CNP-ul;
- să cunoască tipul pachetului de servicii medicale de prevenție și profilaxie deținut;

- să se informeze privind eventualele costuri ale serviciului dorit;

B. Procedura de efectuare a programărilor în cadrul spitalelor MedLife

•   Pentru serviciile spitalului Life Memorial Hospital deținătorii pachetelor de servicii medicale de 
prevenție și profilaxie vor suna la numărul de telefon 021/2094031 sau 021/9647. Consultațiile, 
investigațiile, intervențiile chirurgicale în cadrul spitalului, cu excepția celor din anexă, se vor achita 
la preț de recepție, acestea nefiind incluse în niciunul din pachetele de servicii medicale de prevenție 
și profilaxie Medlife.

•   Pentru serviciile din cadrul Spitalului de Ortopedie din Bulevardul Ferdinand 98 -100, Sector 2, 
București, pacientul va suna la numărul de telefon 021/6421273. Consultațiile, investigațiile, 
intervențiile chirurgicale în cadrul spitalului, cu excepția celor din anexă, se vor achita la preț de 
recepție, acestea nefiind incluse în niciunul din pachetele de servicii medicale de prevenție și 
profilaxie Medlife. Pentru programări, consultații și investigații în ambulatoriul spitalului se va apela 
numărul de telefon 021/9646.

Abonamentele Respect, Respect Plus, Respect Optimum cu ajutorul cărora beneficiați de un 
discount de 20% pentru consultațiile efectuate în camerele de gardă în intervalul 8-20 de luni până 
duminică și abonamentul Respect Infinit care oferă un discount de 50% pentru consultațiile 
efectuate în camerele de gardă în intervalul 8-20 de luni până duminică.

C. Procedura accesare servicii medicale de prevenție și profilaxie în cadrul clinicilor/spitalelor 
MedLife

•   În urma programării, pacientul va merge la data și ora stabilită la clinică aleasă. Se va prezenta la 
Recepție și va avea asupra lui actul de identitate ; furnizează informații recepționerei (specialitatea la 
care are programare, tipul investigației care va fi accesată); se asigură că serviciul dorit este inclus în 
abonamentul pe care îl deține, sau verifică costul și discountul de care va beneficia. Dacă pacientul 
nu respectă ora la care a fost programat și întârzie mai mult de 10 minute la consultație, medicul îi 
poate refuza consultul și se va reprograma.
•   După efectuarea investigației, pacientul se va prezenta din nou la recepție pentru înregistrarea 
investigației în baza de date MedLife.
•   Programările active, rezultatul analizelor/ investigațiilor de laborator și istoricul vizitelor pot fi 
accesate pe site-ul www.medlife.ro la secțiunea Acces Cont, prin introducerea CNP-ului. Rezultatul 
analizelor poate fi vizualizat și la secțiunea Rezultate Analize, prin introducerea CNP-ului pacientului 
și a codului primit la recoltarea analizelor.

D. Procedura accesare analize de laborator și investigații paraclinice în cadrul 
clinicilor/spitalelor MedLife

•   Pentru analizele de laborator și investigațiile paraclinice, pacienții vor prezența recomandări sau 
trimiteri primite prin indicația unui medic. Analizele de laborator uzuale cuprinse în cadrul unui 
control anual pot fi efectuate și cu recomandarea unui medic specialist din afară Sistemului Medical 
Medlife, în limita a 11 parametri (analize)/an.
•   Testele de laborator precum și investigațiile paraclinice recomandate în scopul investigării, 
diagnosticării și tratării afecțiunilor de infertilitate, sterilitate se vor plăti de către pacienți integral, la 
prețurile din recepție.

proceduri pe care Furnizorul nu le oferă, conform enumerării de mai jos:
a) orice serviciu medical care nu este menționat în anex a nr. 1 la contract;
b) proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetării
medicale, precum și consecințele acestora;
c) Tratamente sau proceduri medicale pentru tratamente de orice natură și consecințele acestora;
d) tratamente de medicină alternativă, proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere 
medical și neautorizate de instituțiile medicale competente din România și consecințele acestora;

CAPITOLUL IV – Condiții de suspendare

•  Este strict interzisă filmarea și/sau înregistrarea consultațiilor medicale și/sau investigațiilor 
medicale din cadrul rețelei de clinici și spitale MedLife sau a rețelei agreate sub sancțiunea 
suspendării abonamentului pentru următoarele 6 luni;
•   În cazul pacienților care au un comportament agresiv sau care emit obiecțiuni nefondate cu privire
la modul de prestare a serviciilor cu scopul de a se sustrage obligației de plată a acestora, 
abonamentul MedLife va fi suspendat pentru o perioada de 3 luni.
•   În cazul pacienților care nu respectă modalitățile de accesare a serviciilor medicale prevăzute în 
contract , abonamentul Medlife va fi suspendat pentru o perioada de 1 lună;
•   În situația în care pacientul nu se poate prezenta la programare, acesta va suna la Serviciul Clienți 
Medlife 021/9646 cu cel puțin 4 ore înainte pentru anularea programării; la 3 programări neonorate 
și neanunțate, abonamentul MedLife va fi suspendat pentru o perioada de 1 lună, din momentul 
ultimei programări neonorate.

CAPITOLUL V – Teritorialitate

Serviciile de sănătate ce decurg din prezentele condiții specifice sunt valabile doar în rețeaua 
MedLife și parteneri agreată, pe teritoriul României.

 

 

E. Reglementare aspecte particulare în procedura de programare/accesare servicii medicale:

•    Pentru urgențe, pacientul va contacta serviciul hotline medical la numărul 0756565644, la care va 
răspunde un medic 24h/ 24h, 7/7zile pentru consiliere medicală. Medicul va adresa câteva întrebări 
scurte pentru a identifica suferința medicală și va lua decizia unei îndrumări, după caz:
- către specialitatea necesară, în una din clinicile Medlife
- către cabinetul de urgență din București, sediul din Calea Griviței nr 365 sau camerele de gardă din 
Spitalele MedLife
- către spitalele de stat de urgență privind tratamentul de urgență, în baza legii Ministerului Sănătății

•    Pentru situații ce aparțin de secția boli infecțioase (ex. scarlatină, bolile copilăriei, gripă porcină) 
vor fi accesate serviciile spitalelor specializate: Victor Babeș și Matei Balș (pentru București). Acest 
lucru este reglementat de legile în vigoare și de Ministerul Sănătății. În cazul pacienților din țară se ia 
legătură cu spitalele de boli infecțioase locale.
•   Posesorul abonamentului MedLife va beneficia, funcție de pachetul de servicii medicale de 
prevenție și profilaxie deținut, de consultații gratuite, efectuate în Centrele de Excelență (cu 
excepția Centrului de Excelență în Medicină Materno-Fetală). Celelalte investigații efectuate în 
aceste centre vor fi plătite de către pacient la preț de recepție. 
•   Discount-urile obținute prin contractul de prestări servicii la diverse specialități sau investigații 
medicale, în rețeaua agreată nu poate fi cumulat cu alte promoții sau discount-uri ale Furnizorului de 
servicii medicale de prevenție și profilaxie.
•    Este strict interzis consumul de băuturi alcoolice sau substanțe stupefiante în cadrul clinicilor 
și/sau spitalelor MedLife sau a rețelei de clinici și spitale agreate.
•   Abonamentul individual, poate fi achiziționat pentru orice pacient cu vârstă cuprinsă între 18-65 
ani.

F. Modalitatea de plată

Serviciile decontate CAS vor fi accesate gratuit în baza abonamentului în cazul în care acestea sunt 
incluse 100% și nu în baza biletului de trimitere CAS.
Plata serviciilor prestate se va face online în contul indicat de furnizor .
Abonamentele oferite de Medlife se vor încheia pe o perioada de 12 luni calendaristice, beneficiarul 
având posibilitatea plății în avans pentru un interval calendaristic de 3 luni sau 6 luni sau 1 an.

Beneficiarul va trebui să trimită către Furnizor dovadă efectuării plății în vederea activării cardului 
MedLife, pe e-mail, la adresa collection@medlife.ro.
Tarifele serviciilor sunt stabilite în LEI.
Activarea abonamentelor MedLife de acces în clinicile și în rețeaua MedLife se va realiza numai după 
efectuarea plății de către Beneficiar.
Neachitarea până la data scadenței poate atrage suspendarea temporară a serviciilor furnizate, fără 
notificarea prealabilă a Beneficiarului. Restabilirea serviciului în urmă suspendării pentru neplată se 
va efectua în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la confirmarea efectuării plăților restante.
Beneficiarul va trebui să trimită către Furnizor dovadă efectuării plății în vederea activării cardului 
MedLife, pe e-mail, la adresa collection@medlife.ro.

CAPITOLUL III – Excluderi specifice

Prin termenul „excluderi specifice” se înțeleg atât servicii care nu sunt acoperite de pachetul de 
servicii medicale de prevenție și profilaxie și pentru care se percepe un preț suplimentar, cât și 



În baza contractului de prestări servicii, Furnizorul de servicii medicale de prevenție, profilaxie, va 
face posibilă beneficiarului abonamentului MedLife utilizarea integrală și liberă a serviciilor de 
sănătate incluse în tabelul de beneficii.
Furnizorul de servicii medicale de prevenție și profilaxie se obligă, sub rezerva respectării întocmai a 
condițiilor, excluderilor și clauzelor convenite de comun acord și în baza achitării contravalorii 
abonamentului individual MedLife, în cuantumul și la scadențele prevăzute în contractul de 
colaborare, să permită accesul beneficiarului abonamentului MedLife la serviciile de sănătate 
conform clauzelor contractuale.
Prevederile prezentei secțiuni completează prevederile contractului și detaliază modul în care 
părțile își vor executa obligațiile care le revin. Nerespectarea lor de către beneficiarul abonamentului 
MedLife exonerează Furnizorul de răspundere și permite suspendarea prestării serviciilor până la 
remedierea situației.

CAPITOLUL I - Servicii de sănătate

MedLife asigură prin prezentul contract de colaborare furnizarea de servicii de sănătate.
Serviciile de sănătate sunt acoperite în totalitate conform anexei 1 la contract.

CAPITOLUL II -  Accesarea serviciilor medicale

A. Procedura de efectuare a programărilor în cadrul clinicilor MedLife

Orice posesor de abonament individual MedLife, ce apelează la serviciile medicale de prevenție și 
profilaxie este considerat pacient. Pacientul, conform legii drepturilor și obligațiilor pacienților, 
reprezintă orice persoană sănătoasă sau bolnavă ce accesează servicii medicale de prevenție, 
profilaxie și tratament, în scop diagnostic, profilactic sau terapeutic. Pacientul are dreptul de a fi 
informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale 
fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării 
tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre 
diagnostic și prognostic.
Având în vedere criteriul etic al accesului la servicii medicale, pacientul va apela la serviciile medicale 
ale furnizorului, cu responsabilitate, în caz de necesitate.

Pacientul are obligația de a respecta pe lângă regulamentele furnizorului și prevederile contractuale 
și următoarele condiții:
- să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar
- să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului
- să se prezinte la controalele periodice stabilite împreună cu medicul

Accesarea serviciilor medicale se face exclusiv prin programare la call-center, la numărul de telefon 
021/9646, disponibil de luni până duminică între orele 07 – 22.
 În momentul efectuării programării, pacientul trebuie să țină cont de următoarele aspecte esențiale:

- să comunice operatorului call-center numele și CNP-ul;
- să cunoască tipul pachetului de servicii medicale de prevenție și profilaxie deținut;
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- să se informeze privind eventualele costuri ale serviciului dorit;

B. Procedura de efectuare a programărilor în cadrul spitalelor MedLife

•   Pentru serviciile spitalului Life Memorial Hospital deținătorii pachetelor de servicii medicale de 
prevenție și profilaxie vor suna la numărul de telefon 021/2094031 sau 021/9647. Consultațiile, 
investigațiile, intervențiile chirurgicale în cadrul spitalului, cu excepția celor din anexă, se vor achita 
la preț de recepție, acestea nefiind incluse în niciunul din pachetele de servicii medicale de prevenție 
și profilaxie Medlife.

•   Pentru serviciile din cadrul Spitalului de Ortopedie din Bulevardul Ferdinand 98 -100, Sector 2, 
București, pacientul va suna la numărul de telefon 021/6421273. Consultațiile, investigațiile, 
intervențiile chirurgicale în cadrul spitalului, cu excepția celor din anexă, se vor achita la preț de 
recepție, acestea nefiind incluse în niciunul din pachetele de servicii medicale de prevenție și 
profilaxie Medlife. Pentru programări, consultații și investigații în ambulatoriul spitalului se va apela 
numărul de telefon 021/9646.

Abonamentele Respect, Respect Plus, Respect Optimum cu ajutorul cărora beneficiați de un 
discount de 20% pentru consultațiile efectuate în camerele de gardă în intervalul 8-20 de luni până 
duminică și abonamentul Respect Infinit care oferă un discount de 50% pentru consultațiile 
efectuate în camerele de gardă în intervalul 8-20 de luni până duminică.

C. Procedura accesare servicii medicale de prevenție și profilaxie în cadrul clinicilor/spitalelor 
MedLife

•   În urma programării, pacientul va merge la data și ora stabilită la clinică aleasă. Se va prezenta la 
Recepție și va avea asupra lui actul de identitate ; furnizează informații recepționerei (specialitatea la 
care are programare, tipul investigației care va fi accesată); se asigură că serviciul dorit este inclus în 
abonamentul pe care îl deține, sau verifică costul și discountul de care va beneficia. Dacă pacientul 
nu respectă ora la care a fost programat și întârzie mai mult de 10 minute la consultație, medicul îi 
poate refuza consultul și se va reprograma.
•   După efectuarea investigației, pacientul se va prezenta din nou la recepție pentru înregistrarea 
investigației în baza de date MedLife.
•   Programările active, rezultatul analizelor/ investigațiilor de laborator și istoricul vizitelor pot fi 
accesate pe site-ul www.medlife.ro la secțiunea Acces Cont, prin introducerea CNP-ului. Rezultatul 
analizelor poate fi vizualizat și la secțiunea Rezultate Analize, prin introducerea CNP-ului pacientului 
și a codului primit la recoltarea analizelor.

D. Procedura accesare analize de laborator și investigații paraclinice în cadrul 
clinicilor/spitalelor MedLife

•   Pentru analizele de laborator și investigațiile paraclinice, pacienții vor prezența recomandări sau 
trimiteri primite prin indicația unui medic. Analizele de laborator uzuale cuprinse în cadrul unui 
control anual pot fi efectuate și cu recomandarea unui medic specialist din afară Sistemului Medical 
Medlife, în limita a 11 parametri (analize)/an.
•   Testele de laborator precum și investigațiile paraclinice recomandate în scopul investigării, 
diagnosticării și tratării afecțiunilor de infertilitate, sterilitate se vor plăti de către pacienți integral, la 
prețurile din recepție.

proceduri pe care Furnizorul nu le oferă, conform enumerării de mai jos:
a) orice serviciu medical care nu este menționat în anex a nr. 1 la contract;
b) proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetării
medicale, precum și consecințele acestora;
c) Tratamente sau proceduri medicale pentru tratamente de orice natură și consecințele acestora;
d) tratamente de medicină alternativă, proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere 
medical și neautorizate de instituțiile medicale competente din România și consecințele acestora;

CAPITOLUL IV – Condiții de suspendare

•  Este strict interzisă filmarea și/sau înregistrarea consultațiilor medicale și/sau investigațiilor 
medicale din cadrul rețelei de clinici și spitale MedLife sau a rețelei agreate sub sancțiunea 
suspendării abonamentului pentru următoarele 6 luni;
•   În cazul pacienților care au un comportament agresiv sau care emit obiecțiuni nefondate cu privire
la modul de prestare a serviciilor cu scopul de a se sustrage obligației de plată a acestora, 
abonamentul MedLife va fi suspendat pentru o perioada de 3 luni.
•   În cazul pacienților care nu respectă modalitățile de accesare a serviciilor medicale prevăzute în 
contract , abonamentul Medlife va fi suspendat pentru o perioada de 1 lună;
•   În situația în care pacientul nu se poate prezenta la programare, acesta va suna la Serviciul Clienți 
Medlife 021/9646 cu cel puțin 4 ore înainte pentru anularea programării; la 3 programări neonorate 
și neanunțate, abonamentul MedLife va fi suspendat pentru o perioada de 1 lună, din momentul 
ultimei programări neonorate.

CAPITOLUL V – Teritorialitate

Serviciile de sănătate ce decurg din prezentele condiții specifice sunt valabile doar în rețeaua 
MedLife și parteneri agreată, pe teritoriul României.

 

 

E. Reglementare aspecte particulare în procedura de programare/accesare servicii medicale:

•    Pentru urgențe, pacientul va contacta serviciul hotline medical la numărul 0756565644, la care va 
răspunde un medic 24h/ 24h, 7/7zile pentru consiliere medicală. Medicul va adresa câteva întrebări 
scurte pentru a identifica suferința medicală și va lua decizia unei îndrumări, după caz:
- către specialitatea necesară, în una din clinicile Medlife
- către cabinetul de urgență din București, sediul din Calea Griviței nr 365 sau camerele de gardă din 
Spitalele MedLife
- către spitalele de stat de urgență privind tratamentul de urgență, în baza legii Ministerului Sănătății

•    Pentru situații ce aparțin de secția boli infecțioase (ex. scarlatină, bolile copilăriei, gripă porcină) 
vor fi accesate serviciile spitalelor specializate: Victor Babeș și Matei Balș (pentru București). Acest 
lucru este reglementat de legile în vigoare și de Ministerul Sănătății. În cazul pacienților din țară se ia 
legătură cu spitalele de boli infecțioase locale.
•   Posesorul abonamentului MedLife va beneficia, funcție de pachetul de servicii medicale de 
prevenție și profilaxie deținut, de consultații gratuite, efectuate în Centrele de Excelență (cu 
excepția Centrului de Excelență în Medicină Materno-Fetală). Celelalte investigații efectuate în 
aceste centre vor fi plătite de către pacient la preț de recepție. 
•   Discount-urile obținute prin contractul de prestări servicii la diverse specialități sau investigații 
medicale, în rețeaua agreată nu poate fi cumulat cu alte promoții sau discount-uri ale Furnizorului de 
servicii medicale de prevenție și profilaxie.
•    Este strict interzis consumul de băuturi alcoolice sau substanțe stupefiante în cadrul clinicilor 
și/sau spitalelor MedLife sau a rețelei de clinici și spitale agreate.
•   Abonamentul individual, poate fi achiziționat pentru orice pacient cu vârstă cuprinsă între 18-65 
ani.

F. Modalitatea de plată

Serviciile decontate CAS vor fi accesate gratuit în baza abonamentului în cazul în care acestea sunt 
incluse 100% și nu în baza biletului de trimitere CAS.
Plata serviciilor prestate se va face online în contul indicat de furnizor .
Abonamentele oferite de Medlife se vor încheia pe o perioada de 12 luni calendaristice, beneficiarul 
având posibilitatea plății în avans pentru un interval calendaristic de 3 luni sau 6 luni sau 1 an.

Beneficiarul va trebui să trimită către Furnizor dovadă efectuării plății în vederea activării cardului 
MedLife, pe e-mail, la adresa collection@medlife.ro.
Tarifele serviciilor sunt stabilite în LEI.
Activarea abonamentelor MedLife de acces în clinicile și în rețeaua MedLife se va realiza numai după 
efectuarea plății de către Beneficiar.
Neachitarea până la data scadenței poate atrage suspendarea temporară a serviciilor furnizate, fără 
notificarea prealabilă a Beneficiarului. Restabilirea serviciului în urmă suspendării pentru neplată se 
va efectua în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la confirmarea efectuării plăților restante.
Beneficiarul va trebui să trimită către Furnizor dovadă efectuării plății în vederea activării cardului 
MedLife, pe e-mail, la adresa collection@medlife.ro.

CAPITOLUL III – Excluderi specifice

Prin termenul „excluderi specifice” se înțeleg atât servicii care nu sunt acoperite de pachetul de 
servicii medicale de prevenție și profilaxie și pentru care se percepe un preț suplimentar, cât și 



În baza contractului de prestări servicii, Furnizorul de servicii medicale de prevenție, profilaxie, va 
face posibilă beneficiarului abonamentului MedLife utilizarea integrală și liberă a serviciilor de 
sănătate incluse în tabelul de beneficii.
Furnizorul de servicii medicale de prevenție și profilaxie se obligă, sub rezerva respectării întocmai a 
condițiilor, excluderilor și clauzelor convenite de comun acord și în baza achitării contravalorii 
abonamentului individual MedLife, în cuantumul și la scadențele prevăzute în contractul de 
colaborare, să permită accesul beneficiarului abonamentului MedLife la serviciile de sănătate 
conform clauzelor contractuale.
Prevederile prezentei secțiuni completează prevederile contractului și detaliază modul în care 
părțile își vor executa obligațiile care le revin. Nerespectarea lor de către beneficiarul abonamentului 
MedLife exonerează Furnizorul de răspundere și permite suspendarea prestării serviciilor până la 
remedierea situației.

CAPITOLUL I - Servicii de sănătate

MedLife asigură prin prezentul contract de colaborare furnizarea de servicii de sănătate.
Serviciile de sănătate sunt acoperite în totalitate conform anexei 1 la contract.

CAPITOLUL II -  Accesarea serviciilor medicale

A. Procedura de efectuare a programărilor în cadrul clinicilor MedLife

Orice posesor de abonament individual MedLife, ce apelează la serviciile medicale de prevenție și 
profilaxie este considerat pacient. Pacientul, conform legii drepturilor și obligațiilor pacienților, 
reprezintă orice persoană sănătoasă sau bolnavă ce accesează servicii medicale de prevenție, 
profilaxie și tratament, în scop diagnostic, profilactic sau terapeutic. Pacientul are dreptul de a fi 
informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale 
fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării 
tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre 
diagnostic și prognostic.
Având în vedere criteriul etic al accesului la servicii medicale, pacientul va apela la serviciile medicale 
ale furnizorului, cu responsabilitate, în caz de necesitate.

Pacientul are obligația de a respecta pe lângă regulamentele furnizorului și prevederile contractuale 
și următoarele condiții:
- să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar
- să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului
- să se prezinte la controalele periodice stabilite împreună cu medicul

Accesarea serviciilor medicale se face exclusiv prin programare la call-center, la numărul de telefon 
021/9646, disponibil de luni până duminică între orele 07 – 22.
 În momentul efectuării programării, pacientul trebuie să țină cont de următoarele aspecte esențiale:

- să comunice operatorului call-center numele și CNP-ul;
- să cunoască tipul pachetului de servicii medicale de prevenție și profilaxie deținut;

- să se informeze privind eventualele costuri ale serviciului dorit;

B. Procedura de efectuare a programărilor în cadrul spitalelor MedLife

•   Pentru serviciile spitalului Life Memorial Hospital deținătorii pachetelor de servicii medicale de 
prevenție și profilaxie vor suna la numărul de telefon 021/2094031 sau 021/9647. Consultațiile, 
investigațiile, intervențiile chirurgicale în cadrul spitalului, cu excepția celor din anexă, se vor achita 
la preț de recepție, acestea nefiind incluse în niciunul din pachetele de servicii medicale de prevenție 
și profilaxie Medlife.

•   Pentru serviciile din cadrul Spitalului de Ortopedie din Bulevardul Ferdinand 98 -100, Sector 2, 
București, pacientul va suna la numărul de telefon 021/6421273. Consultațiile, investigațiile, 
intervențiile chirurgicale în cadrul spitalului, cu excepția celor din anexă, se vor achita la preț de 
recepție, acestea nefiind incluse în niciunul din pachetele de servicii medicale de prevenție și 
profilaxie Medlife. Pentru programări, consultații și investigații în ambulatoriul spitalului se va apela 
numărul de telefon 021/9646.

Abonamentele Respect, Respect Plus, Respect Optimum cu ajutorul cărora beneficiați de un 
discount de 20% pentru consultațiile efectuate în camerele de gardă în intervalul 8-20 de luni până 
duminică și abonamentul Respect Infinit care oferă un discount de 50% pentru consultațiile 
efectuate în camerele de gardă în intervalul 8-20 de luni până duminică.

C. Procedura accesare servicii medicale de prevenție și profilaxie în cadrul clinicilor/spitalelor 
MedLife

•   În urma programării, pacientul va merge la data și ora stabilită la clinică aleasă. Se va prezenta la 
Recepție și va avea asupra lui actul de identitate ; furnizează informații recepționerei (specialitatea la 
care are programare, tipul investigației care va fi accesată); se asigură că serviciul dorit este inclus în 
abonamentul pe care îl deține, sau verifică costul și discountul de care va beneficia. Dacă pacientul 
nu respectă ora la care a fost programat și întârzie mai mult de 10 minute la consultație, medicul îi 
poate refuza consultul și se va reprograma.
•   După efectuarea investigației, pacientul se va prezenta din nou la recepție pentru înregistrarea 
investigației în baza de date MedLife.
•   Programările active, rezultatul analizelor/ investigațiilor de laborator și istoricul vizitelor pot fi 
accesate pe site-ul www.medlife.ro la secțiunea Acces Cont, prin introducerea CNP-ului. Rezultatul 
analizelor poate fi vizualizat și la secțiunea Rezultate Analize, prin introducerea CNP-ului pacientului 
și a codului primit la recoltarea analizelor.

D. Procedura accesare analize de laborator și investigații paraclinice în cadrul 
clinicilor/spitalelor MedLife

•   Pentru analizele de laborator și investigațiile paraclinice, pacienții vor prezența recomandări sau 
trimiteri primite prin indicația unui medic. Analizele de laborator uzuale cuprinse în cadrul unui 
control anual pot fi efectuate și cu recomandarea unui medic specialist din afară Sistemului Medical 
Medlife, în limita a 11 parametri (analize)/an.
•   Testele de laborator precum și investigațiile paraclinice recomandate în scopul investigării, 
diagnosticării și tratării afecțiunilor de infertilitate, sterilitate se vor plăti de către pacienți integral, la 
prețurile din recepție.

proceduri pe care Furnizorul nu le oferă, conform enumerării de mai jos:
a) orice serviciu medical care nu este menționat în anex a nr. 1 la contract;
b) proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetării
medicale, precum și consecințele acestora;
c) Tratamente sau proceduri medicale pentru tratamente de orice natură și consecințele acestora;
d) tratamente de medicină alternativă, proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere 
medical și neautorizate de instituțiile medicale competente din România și consecințele acestora;

CAPITOLUL IV – Condiții de suspendare

•  Este strict interzisă filmarea și/sau înregistrarea consultațiilor medicale și/sau investigațiilor 
medicale din cadrul rețelei de clinici și spitale MedLife sau a rețelei agreate sub sancțiunea 
suspendării abonamentului pentru următoarele 6 luni;
•   În cazul pacienților care au un comportament agresiv sau care emit obiecțiuni nefondate cu privire
la modul de prestare a serviciilor cu scopul de a se sustrage obligației de plată a acestora, 
abonamentul MedLife va fi suspendat pentru o perioada de 3 luni.
•   În cazul pacienților care nu respectă modalitățile de accesare a serviciilor medicale prevăzute în 
contract , abonamentul Medlife va fi suspendat pentru o perioada de 1 lună;
•   În situația în care pacientul nu se poate prezenta la programare, acesta va suna la Serviciul Clienți 
Medlife 021/9646 cu cel puțin 4 ore înainte pentru anularea programării; la 3 programări neonorate 
și neanunțate, abonamentul MedLife va fi suspendat pentru o perioada de 1 lună, din momentul 
ultimei programări neonorate.

CAPITOLUL V – Teritorialitate

Serviciile de sănătate ce decurg din prezentele condiții specifice sunt valabile doar în rețeaua 
MedLife și parteneri agreată, pe teritoriul României.
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E. Reglementare aspecte particulare în procedura de programare/accesare servicii medicale:

•    Pentru urgențe, pacientul va contacta serviciul hotline medical la numărul 0756565644, la care va 
răspunde un medic 24h/ 24h, 7/7zile pentru consiliere medicală. Medicul va adresa câteva întrebări 
scurte pentru a identifica suferința medicală și va lua decizia unei îndrumări, după caz:
- către specialitatea necesară, în una din clinicile Medlife
- către cabinetul de urgență din București, sediul din Calea Griviței nr 365 sau camerele de gardă din 
Spitalele MedLife
- către spitalele de stat de urgență privind tratamentul de urgență, în baza legii Ministerului Sănătății

•    Pentru situații ce aparțin de secția boli infecțioase (ex. scarlatină, bolile copilăriei, gripă porcină) 
vor fi accesate serviciile spitalelor specializate: Victor Babeș și Matei Balș (pentru București). Acest 
lucru este reglementat de legile în vigoare și de Ministerul Sănătății. În cazul pacienților din țară se ia 
legătură cu spitalele de boli infecțioase locale.
•   Posesorul abonamentului MedLife va beneficia, funcție de pachetul de servicii medicale de 
prevenție și profilaxie deținut, de consultații gratuite, efectuate în Centrele de Excelență (cu 
excepția Centrului de Excelență în Medicină Materno-Fetală). Celelalte investigații efectuate în 
aceste centre vor fi plătite de către pacient la preț de recepție. 
•   Discount-urile obținute prin contractul de prestări servicii la diverse specialități sau investigații 
medicale, în rețeaua agreată nu poate fi cumulat cu alte promoții sau discount-uri ale Furnizorului de 
servicii medicale de prevenție și profilaxie.
•    Este strict interzis consumul de băuturi alcoolice sau substanțe stupefiante în cadrul clinicilor 
și/sau spitalelor MedLife sau a rețelei de clinici și spitale agreate.
•   Abonamentul individual, poate fi achiziționat pentru orice pacient cu vârstă cuprinsă între 18-65 
ani.

F. Modalitatea de plată

Serviciile decontate CAS vor fi accesate gratuit în baza abonamentului în cazul în care acestea sunt 
incluse 100% și nu în baza biletului de trimitere CAS.
Plata serviciilor prestate se va face online în contul indicat de furnizor .
Abonamentele oferite de Medlife se vor încheia pe o perioada de 12 luni calendaristice, beneficiarul 
având posibilitatea plății în avans pentru un interval calendaristic de 3 luni sau 6 luni sau 1 an.

Beneficiarul va trebui să trimită către Furnizor dovadă efectuării plății în vederea activării cardului 
MedLife, pe e-mail, la adresa collection@medlife.ro.
Tarifele serviciilor sunt stabilite în LEI.
Activarea abonamentelor MedLife de acces în clinicile și în rețeaua MedLife se va realiza numai după 
efectuarea plății de către Beneficiar.
Neachitarea până la data scadenței poate atrage suspendarea temporară a serviciilor furnizate, fără 
notificarea prealabilă a Beneficiarului. Restabilirea serviciului în urmă suspendării pentru neplată se 
va efectua în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la confirmarea efectuării plăților restante.
Beneficiarul va trebui să trimită către Furnizor dovadă efectuării plății în vederea activării cardului 
MedLife, pe e-mail, la adresa collection@medlife.ro.

CAPITOLUL III – Excluderi specifice

Prin termenul „excluderi specifice” se înțeleg atât servicii care nu sunt acoperite de pachetul de 
servicii medicale de prevenție și profilaxie și pentru care se percepe un preț suplimentar, cât și 



În baza contractului de prestări servicii, Furnizorul de servicii medicale de prevenție, profilaxie, va 
face posibilă beneficiarului abonamentului MedLife utilizarea integrală și liberă a serviciilor de 
sănătate incluse în tabelul de beneficii.
Furnizorul de servicii medicale de prevenție și profilaxie se obligă, sub rezerva respectării întocmai a 
condițiilor, excluderilor și clauzelor convenite de comun acord și în baza achitării contravalorii 
abonamentului individual MedLife, în cuantumul și la scadențele prevăzute în contractul de 
colaborare, să permită accesul beneficiarului abonamentului MedLife la serviciile de sănătate 
conform clauzelor contractuale.
Prevederile prezentei secțiuni completează prevederile contractului și detaliază modul în care 
părțile își vor executa obligațiile care le revin. Nerespectarea lor de către beneficiarul abonamentului 
MedLife exonerează Furnizorul de răspundere și permite suspendarea prestării serviciilor până la 
remedierea situației.

CAPITOLUL I - Servicii de sănătate

MedLife asigură prin prezentul contract de colaborare furnizarea de servicii de sănătate.
Serviciile de sănătate sunt acoperite în totalitate conform anexei 1 la contract.

CAPITOLUL II -  Accesarea serviciilor medicale

A. Procedura de efectuare a programărilor în cadrul clinicilor MedLife

Orice posesor de abonament individual MedLife, ce apelează la serviciile medicale de prevenție și 
profilaxie este considerat pacient. Pacientul, conform legii drepturilor și obligațiilor pacienților, 
reprezintă orice persoană sănătoasă sau bolnavă ce accesează servicii medicale de prevenție, 
profilaxie și tratament, în scop diagnostic, profilactic sau terapeutic. Pacientul are dreptul de a fi 
informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale 
fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării 
tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre 
diagnostic și prognostic.
Având în vedere criteriul etic al accesului la servicii medicale, pacientul va apela la serviciile medicale 
ale furnizorului, cu responsabilitate, în caz de necesitate.

Pacientul are obligația de a respecta pe lângă regulamentele furnizorului și prevederile contractuale 
și următoarele condiții:
- să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar
- să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului
- să se prezinte la controalele periodice stabilite împreună cu medicul

Accesarea serviciilor medicale se face exclusiv prin programare la call-center, la numărul de telefon 
021/9646, disponibil de luni până duminică între orele 07 – 22.
 În momentul efectuării programării, pacientul trebuie să țină cont de următoarele aspecte esențiale:

- să comunice operatorului call-center numele și CNP-ul;
- să cunoască tipul pachetului de servicii medicale de prevenție și profilaxie deținut;

- să se informeze privind eventualele costuri ale serviciului dorit;

B. Procedura de efectuare a programărilor în cadrul spitalelor MedLife

•   Pentru serviciile spitalului Life Memorial Hospital deținătorii pachetelor de servicii medicale de 
prevenție și profilaxie vor suna la numărul de telefon 021/2094031 sau 021/9647. Consultațiile, 
investigațiile, intervențiile chirurgicale în cadrul spitalului, cu excepția celor din anexă, se vor achita 
la preț de recepție, acestea nefiind incluse în niciunul din pachetele de servicii medicale de prevenție 
și profilaxie Medlife.

•   Pentru serviciile din cadrul Spitalului de Ortopedie din Bulevardul Ferdinand 98 -100, Sector 2, 
București, pacientul va suna la numărul de telefon 021/6421273. Consultațiile, investigațiile, 
intervențiile chirurgicale în cadrul spitalului, cu excepția celor din anexă, se vor achita la preț de 
recepție, acestea nefiind incluse în niciunul din pachetele de servicii medicale de prevenție și 
profilaxie Medlife. Pentru programări, consultații și investigații în ambulatoriul spitalului se va apela 
numărul de telefon 021/9646.

Abonamentele Respect, Respect Plus, Respect Optimum cu ajutorul cărora beneficiați de un 
discount de 20% pentru consultațiile efectuate în camerele de gardă în intervalul 8-20 de luni până 
duminică și abonamentul Respect Infinit care oferă un discount de 50% pentru consultațiile 
efectuate în camerele de gardă în intervalul 8-20 de luni până duminică.

C. Procedura accesare servicii medicale de prevenție și profilaxie în cadrul clinicilor/spitalelor 
MedLife

•   În urma programării, pacientul va merge la data și ora stabilită la clinică aleasă. Se va prezenta la 
Recepție și va avea asupra lui actul de identitate ; furnizează informații recepționerei (specialitatea la 
care are programare, tipul investigației care va fi accesată); se asigură că serviciul dorit este inclus în 
abonamentul pe care îl deține, sau verifică costul și discountul de care va beneficia. Dacă pacientul 
nu respectă ora la care a fost programat și întârzie mai mult de 10 minute la consultație, medicul îi 
poate refuza consultul și se va reprograma.
•   După efectuarea investigației, pacientul se va prezenta din nou la recepție pentru înregistrarea 
investigației în baza de date MedLife.
•   Programările active, rezultatul analizelor/ investigațiilor de laborator și istoricul vizitelor pot fi 
accesate pe site-ul www.medlife.ro la secțiunea Acces Cont, prin introducerea CNP-ului. Rezultatul 
analizelor poate fi vizualizat și la secțiunea Rezultate Analize, prin introducerea CNP-ului pacientului 
și a codului primit la recoltarea analizelor.

D. Procedura accesare analize de laborator și investigații paraclinice în cadrul 
clinicilor/spitalelor MedLife

•   Pentru analizele de laborator și investigațiile paraclinice, pacienții vor prezența recomandări sau 
trimiteri primite prin indicația unui medic. Analizele de laborator uzuale cuprinse în cadrul unui 
control anual pot fi efectuate și cu recomandarea unui medic specialist din afară Sistemului Medical 
Medlife, în limita a 11 parametri (analize)/an.
•   Testele de laborator precum și investigațiile paraclinice recomandate în scopul investigării, 
diagnosticării și tratării afecțiunilor de infertilitate, sterilitate se vor plăti de către pacienți integral, la 
prețurile din recepție.
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proceduri pe care Furnizorul nu le oferă, conform enumerării de mai jos:
a) orice serviciu medical care nu este menționat în anex a nr. 1 la contract;
b) proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetării
medicale, precum și consecințele acestora;
c) Tratamente sau proceduri medicale pentru tratamente de orice natură și consecințele acestora;
d) tratamente de medicină alternativă, proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere 
medical și neautorizate de instituțiile medicale competente din România și consecințele acestora;

CAPITOLUL IV – Condiții de suspendare

•  Este strict interzisă filmarea și/sau înregistrarea consultațiilor medicale și/sau investigațiilor 
medicale din cadrul rețelei de clinici și spitale MedLife sau a rețelei agreate sub sancțiunea 
suspendării abonamentului pentru următoarele 6 luni;
•   În cazul pacienților care au un comportament agresiv sau care emit obiecțiuni nefondate cu privire
la modul de prestare a serviciilor cu scopul de a se sustrage obligației de plată a acestora, 
abonamentul MedLife va fi suspendat pentru o perioada de 3 luni.
•   În cazul pacienților care nu respectă modalitățile de accesare a serviciilor medicale prevăzute în 
contract , abonamentul Medlife va fi suspendat pentru o perioada de 1 lună;
•   În situația în care pacientul nu se poate prezenta la programare, acesta va suna la Serviciul Clienți 
Medlife 021/9646 cu cel puțin 4 ore înainte pentru anularea programării; la 3 programări neonorate 
și neanunțate, abonamentul MedLife va fi suspendat pentru o perioada de 1 lună, din momentul 
ultimei programări neonorate.

CAPITOLUL V – Teritorialitate

Serviciile de sănătate ce decurg din prezentele condiții specifice sunt valabile doar în rețeaua 
MedLife și parteneri agreată, pe teritoriul României.

 

 

E. Reglementare aspecte particulare în procedura de programare/accesare servicii medicale:

•    Pentru urgențe, pacientul va contacta serviciul hotline medical la numărul 0756565644, la care va 
răspunde un medic 24h/ 24h, 7/7zile pentru consiliere medicală. Medicul va adresa câteva întrebări 
scurte pentru a identifica suferința medicală și va lua decizia unei îndrumări, după caz:
- către specialitatea necesară, în una din clinicile Medlife
- către cabinetul de urgență din București, sediul din Calea Griviței nr 365 sau camerele de gardă din 
Spitalele MedLife
- către spitalele de stat de urgență privind tratamentul de urgență, în baza legii Ministerului Sănătății

•    Pentru situații ce aparțin de secția boli infecțioase (ex. scarlatină, bolile copilăriei, gripă porcină) 
vor fi accesate serviciile spitalelor specializate: Victor Babeș și Matei Balș (pentru București). Acest 
lucru este reglementat de legile în vigoare și de Ministerul Sănătății. În cazul pacienților din țară se ia 
legătură cu spitalele de boli infecțioase locale.
•   Posesorul abonamentului MedLife va beneficia, funcție de pachetul de servicii medicale de 
prevenție și profilaxie deținut, de consultații gratuite, efectuate în Centrele de Excelență (cu 
excepția Centrului de Excelență în Medicină Materno-Fetală). Celelalte investigații efectuate în 
aceste centre vor fi plătite de către pacient la preț de recepție. 
•   Discount-urile obținute prin contractul de prestări servicii la diverse specialități sau investigații 
medicale, în rețeaua agreată nu poate fi cumulat cu alte promoții sau discount-uri ale Furnizorului de 
servicii medicale de prevenție și profilaxie.
•    Este strict interzis consumul de băuturi alcoolice sau substanțe stupefiante în cadrul clinicilor 
și/sau spitalelor MedLife sau a rețelei de clinici și spitale agreate.
•   Abonamentul individual, poate fi achiziționat pentru orice pacient cu vârstă cuprinsă între 18-65 
ani.

F. Modalitatea de plată

Serviciile decontate CAS vor fi accesate gratuit în baza abonamentului în cazul în care acestea sunt 
incluse 100% și nu în baza biletului de trimitere CAS.
Plata serviciilor prestate se va face online în contul indicat de furnizor .
Abonamentele oferite de Medlife se vor încheia pe o perioada de 12 luni calendaristice, beneficiarul 
având posibilitatea plății în avans pentru un interval calendaristic de 3 luni sau 6 luni sau 1 an.

Beneficiarul va trebui să trimită către Furnizor dovadă efectuării plății în vederea activării cardului 
MedLife, pe e-mail, la adresa collection@medlife.ro.
Tarifele serviciilor sunt stabilite în LEI.
Activarea abonamentelor MedLife de acces în clinicile și în rețeaua MedLife se va realiza numai după 
efectuarea plății de către Beneficiar.
Neachitarea până la data scadenței poate atrage suspendarea temporară a serviciilor furnizate, fără 
notificarea prealabilă a Beneficiarului. Restabilirea serviciului în urmă suspendării pentru neplată se 
va efectua în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la confirmarea efectuării plăților restante.
Beneficiarul va trebui să trimită către Furnizor dovadă efectuării plății în vederea activării cardului 
MedLife, pe e-mail, la adresa collection@medlife.ro.

CAPITOLUL III – Excluderi specifice

Prin termenul „excluderi specifice” se înțeleg atât servicii care nu sunt acoperite de pachetul de 
servicii medicale de prevenție și profilaxie și pentru care se percepe un preț suplimentar, cât și 
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