
28 29

Costuri de transport public pentru continuarea 
călătoriei (după un eveniment medical)

250 250

Costuri de transport public pentru o persoană 
însoţitoare dus-întors, între hotel şi spital 

250 250

Costuri de cazare pentru vizitarea unei rude 
spitalizate

250 250

COSTURI SUPLIMENTARE

Costuri de repatriere a corpului neînsufleţit al 
asiguratului, în caz de deces 

4.400 4.400

Costurile de înmormântare ale asiguratului la 
locul decesului şi/sau costul transportului la 
locul funeraliilor

2.000 2.000

ASIGURAREA BAGAJELOR DE CĂLĂTORIE

Costuri pentru ochelari de vedere înlocuitori, în 
caz de accident

650 (franşiză 
90 RON)

650 (franşiză 
45 RON)

RON

 BULGARIA CLASIC BULGARIA PREMIUM

0 - 65 ani 66 - 80 ani 81+ ani 0 - 65 ani 66 - 80 ani 81+ ani

4   zile 10 12 20 17 20 33

10 zile 15 18 30 27 32 54

16 zile 25 30 50 45 54 90

31 zile 40 48 80 75 90 150

*   Se aplică doar acele paragrafe din CGA care se potrivesc pachetului de asigurare ales.
**  Produsul BULGARIA este menționat pe poliță sub denumirea “RO Pachet de protectie de calatorie – 
BULGARIA CLASIC individual 1908”, respectiv “RO Pachet de protectie de calatorie – BULGARIA PREMIUM 
individual 1908”  
     Valabile începând cu 01.08.2019 până la publicarea noilor tarife.

BULGARIA

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 caz de: îmbolnăvire, accident, 
avocat & translator, pierderea documentelor de călătorie, pierderea mijloace-
lor de plată a călătoriei

ASIGURARE MEDICALĂ ÎN STRĂINĂTATE

Costuri pentru tratamente ambulatorii
2.200 

(franşiză      
90 RON)

2.200 
(franşiză     
45 RON)

Costuri medicale de spitalizare
2.200 

(franşiză      
90 RON)

4.400 
(franşiză     
45 RON)

Costuri pentru intervenţii chirurgicale
4.400 

(franşiză      
90 RON)

4.400 
(franşiză    
45 RON)

Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv 
transportul de urgenţă, în caz de necesitate 
medicală sau după 3 zile de spitalizare

4.400 4.400

Costuri pentru achiziţionarea şi transportul 
medicamentelor

100 100

BENEFICII INCLUSE
CLASIC PREMIUM

RON

Asigurare medicală de călătorie exclusiv 
pentru vacanța ta în Bulgaria.


