TRAVEL *
24 h Centrala de urgenţă + 40 21 312 22 37
Asistenţă de urgenţă la nivel mondial 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Vă
garantăm ajutor competent oriunde în lume, în următoarele situaţii:
îmbolnăvire, accident, pierdere a documentelor de călătorie, pierdere a
mijloacelor de plată a călătoriei, solicitare a unui avocat sau a unui translator.
DETALIEREA SERVICIILOR
Sumele max.asigurate (RON)
ANULAREA CĂLĂTORlEl
Restituibile sunt costurile de stornare, în
21.000 /călătorie
cazul neînceperii călătoriei
COSTURI DE SPITALIZARE
Costuri de spitalizare şi tratamente medicale
126.000 / individual
de urgenţă, repatriere în caz de deces
Aeroambulanța/ repatriere în caz de
126.000 / individual
necesitate medicală sau după 3 zile de
spitalizare
ACCIDENT
Compensaţie în caz de invaliditate
42.000 / eveniment
Compensaţie în caz de deces
42.000 / eveniment
Costuri de căutare şi salvare
21.000 / eveniment
ASISTENȚĂ ÎN CĂLĂTORIE
Costuri pentru documentele furate în
1.000
timpul călătoriei (pașaport, permis de
conducere, carte de identitate)
REPETAREA CĂLĂTORIEI
Voucher destinat persoanei asigurate,
pentru repetarea călătoriei, în cazul unui
2.000
eveniment ce a necesitat transport de
urgență (aeroambulanța)

Indiferent de destinaţia pe care
o alegeţi, pachetul Travel este
alegerea perfectă asigurându-vă
protecţie atât în cazul anulării
călătoriei, cât şi în situaţia unei
îmbolnăviri sau a unei accidentări
pe parcursul călătoriei.
Pachetul Travel include protecţie
simultană la anulare pentru până
la 7 persoane.

EVENlMENTE ASlGURATE • ANULAREA CĂLĂTORlEl
Pentru produsul Travel, diferit faţă de evenimentele asigurate menţionate în
Condiţiile Generale de Asigurare, sunt asigurate doar aceste evenimente:
Îmbolnăvire gravă bruscă, neașteptată, accident sau decesul persoanei
asigurate sau a uneia dintre următoarele persoane: soţ/soţie, copii, părinţi,
nepoţii bunicilor, fraţi sau surori.
În cazul a până la 7 persoane specificate într-o poliţă, care au rezervat
împreună o călătorie, este vorba despre un caz asigurat chiar şi în situaţia în
care unul din motivele enumerate intervine numai pentru una dintre aceste 7
persoane. În cazul unui eveniment asigurat, în legătură cu aceeaşi călătorie,
pot fi ridicate pretenţii de despăgubire din partea mai multor persoane
asigurate, până la concurenţa sumei maxime de 21.000 RON.
Concedierea neaşteptată de către angajator.
În cazul în care daunele elementare sau furturile prin spargere influenţează
grav proprietatea persoanei asigurate, iar în urma acestor evenimente
prezenţa persoanei asigurate este indispensabilă.
Primirea de către Asigurat a unei citaţii de prezentare la tribunal, la un
termen stabilit în perioada călătoriei.
Atenţie !
Sarcina și complicațiile legate de sarcina nu constituie evenimente asigurate
pentru anularea călătoriei.

Prima ( RON )

Durata sejurului
EUROPA / INTERNAŢIONAL
4 ZILE
10 ZILE
17 ZILE
31 ZILE
62 ZILE
93 ZILE

INDIVIDUAL

49
55
68
99
154
291

Perioada maximă asigurată este de 93 zile/călătorie (nu se pot încheia poliţe în
prelungire).
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* Se aplică doar acele paragrafe din CGA care fac referire la serviciile incluse în pachetul - TRAVEL.
** Produsul TRAVEL este menţionat pe poliţă sub denumirea: “RO Pachet Protecţie de Călătorie
- Travel 1702” și este destinat unei singure călătorii.
Valabile începând cu 01.02.2017 până la publicarea noilor tarife.
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