RO Pachet Protectie de Calatorie - Travel 1904

EVENIMENTE ASIGURATE - ANULAREA CALATORIEI
Imbolnăvire gravă bruscă, accident sau decesul persoanei asigurate
sau a uneia dintre următoarele persoane: soț/soție, copii, părinți,
nepoții bunicilor, frați sau surori .

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 mijloacelor de
plată a călătoriei
Detalierea serviciilor

Sumele max.asigurate
(RON)

Anularea călătoriei
8.500 /pers oa nă

Concediarea neaşteptată de către angajator.

In cazul în care daunele elementare sau furturile prin spargere
influențează grav proprietatea persoanei asigurate, iar în urma acestor
evenimente prezența persoanei asigurate este indispensabilă.

Primirea de cǎtre Asigurat a unei citaţii de prezentare la tribunal, la un
termen stabilit în perioada cǎlǎtoriei.

Res tituibile sunt costurile de stornare, în cazul
neînceperii că lătoriei

Costuri de spitalizare
Tra ta mente medicale de urgenţă s pitalizare,
a mbulatoriu,medicamente,transport de urgenţă la spital,
repa triere în ca z de deces
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Fax
+40 21 312 22 36/38
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www.mondial-assistance.ro

150.000 / pers oa nă

150.000 / pers oa nă

Accident
Compensaţie în caz de i nvaliditate

42.000 / eveni ment

Compensaţie în caz de deces
Cos turi de căutare şi salvare

42.000 / eveni ment
21.000 / eveni ment

Asistență în călătorie
Cos turi pentru documentele furate în ti mpul călătoriei
(pa șaport, permis de conducere, ca rte de i dentitate)

AWP P&C S.A.
Subsidiary for Austria
Pottendorfer Straße 23-25
1120 Vienna

25.000 /că l ă tori e
(3 pa na l a 7 pers oa ne ca re
ca l a tores c i mpreuna )

Tra ns portul asiguratului la domiciliu, respectiv
tra ns portul de urgenţă, în caz de necesitate medicală sau
după 3 zile de s pitalizare

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.

10% fra nşi ză
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EUROPA &

Durata INTERNAȚIONAL EXCL.
USA/CANADA
sejurului

EUROPA &
INTERNAȚIONAL
INCL. USA/CANADA

(RON)/persoană

(RON)/persoană

4 ZILE
10 ZILE

74
79

79
87

17 ZILE

102

109

31 ZILE
62 ZILE
93ZILE

149
232
437

159
247
466
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