
26 27

Costurile de înmormântare ale asiguratului la locul dece-
sului şi/sau costul transportului la locul funeraliilor

1.000 1.000

Costuri suplimentare cu privire la călătoria de întoarcere 250 250

SOSIREA CU ÎNTÂRZIERE LA LOCUL UNDE SE EFECTUEAZÂ CONCEDIUL

Costuri pentru plecarea directă cu întărziere, de la 
localitatea de domiciliu către locul de îmbarcare pentru 
plecarea în călătorie, din vina companiei de transport 
public (tren sau taxi)

100 100

EVENTIMENTE ASIGURATE

Îmbolnăvirea gravă bruscă, accidentul sau decesul persoanei asigurate sau a 
uneia dintre următoarele persoane: soţ / soţie, copii, părinţi, nepoţii bunicilor, 
fraţi sau surori .

Concediarea 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.

Înaintarea acţiunii de divorţ de către partenerul de căsătorie al persoanei 
asigurate.

În cazul a până la 7 persoane specificate într-o poliță, care au rezervat îm-
preună călătoria (indiferent de gradul de rudenie), este vorba despre un caz 
asigurat chiar și în situația în care un anumit eveniment, menţionat în pliantul 
acestui produs, intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane.

Atenţie !
Evenimentele legate de sarcină nu sunt asigurate.

1) franşiza 10% sau 20% - afecţiuni cronice sau condiţii medi cale preexistente
2) pentru 3 până la 7 persoane care călătoresc împreună

3) pentru SUA & Canada

*   Se aplică doar acele paragrafe din CGA care fac referire la serviciile incluse în pachetul - TRAVEL.
**  Produsul TRAVEL este menționat pe poliță sub denumirea “RO Pachet Protectie de Calatorie - Travel 
(max. 65 ani) 1908”, “RO Pachet Protectie de Calatorie - Travel (66+ ani) 1908” și este destinat unei singure 
călătorii.
     Valabile începând cu 01.08.2019 până la publicarea noilor tarife.

BENEFICII INCLUSE
Individual
(0 - 65 ani)

Individual 
66+ ani

RON

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

ANULAREA CĂLĂTORIEI

Restituibile sunt costurile de stornare, în cazul neînceperii 
călătoriei

8.500(1 
max. 

25.000(2/ 
călătorie  

8.500(1 
max. 

25.000(2/ 
călătorie  

ASIGURARE MEDICALĂ ÎN STRĂINĂTATE

Costuri de spitalizare şi tratamente medicale de urgenţă 150.000
150.000

75.000 (3

Costuri de spitalizare şi tratamente medicale de urgenţă 
- acutizarea unei afecţiuni cronice sau a unor condiţii 
medicale preexistente

5.000 5.000

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

150.000 150.000

Transportul asiguratului, respectiv transportul de 
urgenţă  - acutizarea unei afecţiuni cronice sau a  unor 
condiţii medicale preexistente

20.000 20.000

Transportul medicamentelor 100 100

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

ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORIEI

Restituibile sunt costurile pentru serviciile de călătorie 
rezervate şi nefolosite, după plecarea în călătorie

250 250

ACCIDENT

Costuri de căutare şi salvare, inclusiv elicopter 21.000 21.000

COSTURI SUPLIMENTARE
Costuri de repatriere a corpului neînsufleţit al asiguratu-
lui, în caz de deces 

126.000 126.000

Costuri de repatriere a corpului neînsufleţit al asigura-
tului, în caz de deces cauzat de afecţiune cronică sau de 
condiţii medicale prexistente

5.000 5.000

TRAVEL
Protecție înainte și după plecarea în 
vacanță, într-un singur produs.

EUROPA + INTERNAȚIONAL EXCL. 
SUA/CANADA

INTERNAȚIONAL INCL.
SUA/CANADA

RON Individual
(0 - 65 ani)

Individual 
(66 - 80 ani)

Individual 
(81+ ani)

Individual
(0 - 65 ani)

Individual 
(66 - 80 ani)

Individual 
(81+ ani)

4   zile 74 96 163 111 144 245

10 zile 79 103 175 119 155 263

16 zile 102 133 226 153 200 339

31 zile 149 194 330 224 291 495

62 zile 232 302 513 348 453 770

93 zile 437 568 966 656 852 1.448


