
PREMIUM *

24 h Centrala de urgenţă + 40 21 312 22 37

DETALIEREA SERVICIILOR Sumele max. asigurate (RON)

ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORIEI

Restituibile sunt costurile pentru serviciile
de ă ă ş  c l torie rezervate i nefolosite 8.400 12.600

COSTURI DE SPITALIZARE

Costuri de spitalizare şi tratamente
medicale de urgenţă 420.000 840.000

Costuri pentru tratamente medicale de
ţă ă  urgen , în cazul acutiz rii unei boli cronice 42.000

Transportul asiguratului la domiciliu,
ţă

spitalizare necesitate medicală sau după
3 zile de spitalizare

respectiv transportul de urgen , în caz de
100%

Transportul asiguratului, respectiv
ţă

cronice, care devin pe neaşteptate acute  
transportul de urgen  în cazul bolilor 84.000

COSTURI SUPLIMENTARE

Costuri de repatriere a corpului neînsufleţit
al asiguratului, în caz de deces 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 desp gubire în caz de pierdere
fără vină a avionului, datorită întârzierii
dovedite a mijlocului de transport public.
Sosirea cu întârziere pe aeroport.

ă

100%

ASIGURAREA BAGAJELOR DE CĂLĂTORIE

Costuri de despăgubire în caz de furt, jaf 4.200 8.400

Deteriorarea şi pierderea bagajelor de
călătorie în timpul transportului, din vina
companiei de transport

420 840

Livrarea cu întârziere a bagajelor la locul
ăunde se efectueaz  concediul 420 840

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

Asistenţă de urgenţă la nivel mondial 24 de ore pe zi, 365 de zile  ă
garantăm ajutor competent oriunde în lume, în caz de: îmbolnăvire, accident,
avocat, translator, pierderea documentelor de călătorie, pierderea
mijloacelor de plată a călătoriei.

pe an. V

ACCIDENT

INDIVIDUAL FAMILIE

8

4 ZILE 10 ZILE 17 ZILE 31 ZILE 62 ZILE 93 ZILE

EUROPA INDIVIDUAL

62 72 94 103 212 403

EUROPA FAMILIE

166 181 217 264 450 855

INTERNAȚIONAL INDIVIDUAL

83 114 140 181 321 609

INTERNAȚIONAL FAMILIE

248 269 279 372 672 1.277

Prime (RON)

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

prelungire). 

9

Vă doriţi o călătorie de vis într-o destinaţie exotică, plecaţi în luna de 
miere, călătoriţi împreună cu copiii sau sunteţi o persoana în vârstă ?
 
Pachetul Premium vă poate oferi siguranţa necesară pentru o vacanţă 
reuşită.

Asigurarea medicală, protecţia în cazul acutizării unei boli cronice, 
asigurarea de bagaje, protecţia  în cazul întreruperii călătoriei sau sosirii 
cu întârziere la destinaţia de vacanţă, costurile suplimentare (biletul de 
avion de întoarcere, costurile de transport pentru  deplasarea unei  rude 
în cazul unei spitalizări), asigurarea de răspundere civilă privată sunt 
doar câteva argumente pentru alegerea unui pachet de protecţie 
complex.

* Produsul PREMIUM este menţionat pe poliță sub denumirea „RO  Pachet Protecţie de 
Călătorie - Premium individual/famile 1401”

** Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări conținutului serviciilor și primelor oferite.
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