PREMIUM *
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.
Sumele max. asigurate (RON)
INDIVIDUAL
FAMILIE

DETALIEREA SERVICIILOR
ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORIEI
Restituibile sunt costurile pentru serviciile
de călătorie rezervate şi nefolosite
COSTURI DE SPITALIZARE
Costuri de spitalizare şi tratamente
medicale de urgenţă

8.400

12.600

420.000

840.000

Costuri pentru tratamente medicale de
urgenţă, în cazul acutizării unei boli cronice

42.000

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

100%

Transportul asiguratului, respectiv
transportul de urgenţă în cazul bolilor
cronice, care devin pe neaşteptate acute
COSTURI SUPLIMENTARE
Costuri de repatriere a corpului neînsufleţit
al asiguratului, în caz de deces

4 ZILE

10 ZILE

17 ZILE

31
31 ZILE
ZILE

62
62 ZILE
ZILE 93
93ZILE
ZILE

EUROPA INDIVIDUAL
64

74

170

186

85

117

96

106

217

413

222

271

461

876

329

624

689

1.309

EUROPA FAMILIE
INTERNAŢIONAL INDIVIDUAL
144

186

INTERNAŢIONAL FAMILIE
84.000

100%

Costurile de înmormântare a asiguratului
la locul decesului

21.000

Costuri suplimentare cu privire la călătorie

100%

SOSIREA CU ÎNTÂRZIERE LA LOCUL UNDE SE EFECTUEAZĂ CONCEDIUL
Costuri de despăgubire în caz de pierdere
fără vină a avionului, din cauza întârzierii
100%
dovedite a mijlocului de transport public
Sosirea cu întârziere la aeroport
ASIGURAREA BAGAJELOR DE CĂLĂTORIE
8.400
4.200
Costuri de despăgubire în caz de furt, jaf
Deteriorarea şi pierderea bagajelor de
călătorie în timpul transportului, din vina
420
840
companiei de transport
Livrarea cu întârziere a bagajelor la
destinaţia unde se efectuează concediul
420
840
(după min. 12h)
ACCIDENT
Compensaţie în caz de deces
42.000
Compensaţie în caz de invaliditate
84.000
Costuri de căutare şi salvare
42.000
ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PRIVATĂ PENTRU CĂLĂTORII
Pagube provocate persoanelor şi obiectelor
840.000
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Prime (RON)

254

276

286

381

Perioada maximă asigurată este de 93 zile/călătorie (nu se pot încheia poliţe în
prelungire).

De cele mai multe ori alegeţi ce este mai bun pentru dumneavoastră sau
faceţi compromisuri?
Pachetul Premium este propunerea noastră pentru o siguranţă fără
compromisuri.
Planificaţi vacanţa de vis, mergeţi în luna de miere, călătoriţi alături de
copii sau sunteţi o persoană în vârstă, cu siguranţă nu doriţi să vă asumaţi
niciun risc atunci când ne referim la lucrurile cu adevărat importante:
momentele petrecute cu cei dragi.
În acest sens, Pachetul Premium vă asigură protecţia la care vă aşteptaţi
atunci când ceva neprevăzut s-ar putea întâmpla, indiferent că vorbim
despre protecţie medicală în străinătate, protecţia bagajelor de călătorie,
pirderile financiare în cazul întreruperii călătoriei, acutizarea unei boli
cronice sau multe alte riscuri acoperite prin acest pachet.

NOU Eşti o persoană dinamică şi vrei să profiţi la maximum de

vacanţa ta? Îţi dăm doar câteva exemple de activităţi pe care le poţi face în
siguranţă alegând pachetul de protecţie Premium: scuba diving, kite, surf,
canotaj, caiaking, yachting, karting, ciclism montan, călărie, ascensiuni
montane (până la 6.000m).
* Se aplică doar acele paragrafe din CGA care fac referire la serviciile incluse în pachetul - PREMIUM.
** Produsul PREMIUM este menţionat pe poliţă sub denumirea “RO Pachet Protecţie de Călătorie Premium individual/familie 1502“
Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări conţinutului serviciilor şi primelor oferite.
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