
Preţul
călătoriei
până la

 

Prima 

Preţul
călătoriei
până la 

Prima Prima 

960 36 8.640 324 24.000 901

1.440 54 10.080 378 28.800 1.081

2.880 108 11.520 433 33.600 1.262

4.320 162 12.960 487 38.400 1.442

5.760 216 14.400 541 42.000 1.577

7.200 270 19.200 721

DETALIEREA SERVICIILOR
Sumele max. asigurate 

(RON)

ANULAREA CĂLĂTORIEI

Restituibile sunt costurile de stornare, în
ă ă

motiv existent în condiţiile de asigurare) 
cazul neînceperii c l toriei (din cauza unui 42.000 42.000

Restituibile sunt eventualele participări
personale la costuri pentru asigurările de
stornare incluse deja în preţul călătoriei

42.000 42.000

ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORIEI

Restituibile sunt costurile pentru serviciile
de călătorie rezervate şi nefolosite 42.000 42.000

STORNO *

(RON) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)

Preţul
călătoriei
până la 

INDIVIDUAL FAMILIE
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Nu ezitaţi să încheiaţi asigurarea Storno pentru a vă proteja investiţia 
în pachetul turistic, atât înainte de plecare în cazul anulării călătoriei, 
cât şi după plecare în cazul în care o situaţie neprevăzută conform 
Condiţiilor Generale de Asigurare vă obligă să vă întrerupeţi călătoria.

* Produsul STORNO este menţionat pe poliță sub denumirea: RO Asigurarea costurilor 
de stornare 1401”

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

„

Prime (RON)

EVENIMENTE ASIGURATE - Ă Ă  ANULAREA C L TORIEI

Îmbolnăvirea gravă bruscă, reacţii adverse la vaccinuri 
cazul injecţiilor prescrise), vătămarea cauzată de un accident sau
decesul persoanei asigurate. 

(numai în

Îmbolnăvirea gravă bruscă, vătămarea gravă bruscă sau 
uneia dintre aceste persoane: soț/soție sau partenerul de viaţă
(buletin de înscriere în evidenţa populaţiei de min. 3 luni); părinţii
(părinţi vitregi, socrii, bunici); copiii (copii vitregi, gineri, nepoţi); fraţii
şi surorile, cumnaţii sau cumnatele; altă persoană specificată
nominal în poliţă (ex. bona).

decesul

Înrăutăţirea gravă bruscă a unei suferinţe (boli cronice) a 
asigurate, conform Condiţiilor  Generale de Asigurare.

persoanei

Sarcina este un eveniment asigurat dacă este constatată şi
confirmată medical după încheierea asigurării. 

Concedierea neaşteptată de către angajator.

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 împreună călătoria (indiferent de gradul de rudenie), este
vorba despre un caz asigurat chiar și în situația în care un anumit
motiv, dintre cele menționate în Condițiile Generale de Asigurare,
intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane.

Concentrarea pentru serviciul militar de bază sau pentru serviciul
civil în locul serviciului militar.
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Nepromovarea unei clase terminale sau a bacalaureatului.

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.
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