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

Plecaţi într-un city break sau într-o călătorie de afaceri?

Căutaţi o asigurare medicală care să vă ofere un raport calitate - preţ 
cât mai avantajos?

Pachetul Clasic este mai mult decât atât. Beneficiaţi de protecţie, 
atât în cazul unei îmbolnăviri, a pierderii sau deteriorării bagajului 
de călătorie, cât şi în cazul în care aţi provocat fără voie daune 
persoanelor sau obiectelor.

 * Se aplică doar acele paragrafe din CGA care fac referire la serviciile incluse în pachetul - CLASIC.
**  Produsul CLASIC este menţionat pe poliţă sub denumirea “RO Pachet Protecţie de Călătorie - 

Classic individual/familie 1702” și este destinat unei singure călătorii.
    Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări conţinutului serviciilor şi primelor oferite.

Prime (RON)

CLASIC *
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.
DETALIEREA SERVICIILOR Sumele max.asigurate (RON)

INDIVIDUAL FAMILIE
COSTURl DE SPlTALlZARE
Costuri de spitalizare şi tratamente 
medicale de urgenţă 250.000 500.000
Transportul asiguratului la domiciliu, 
respectiv transportul de urgenţă, în caz 
de necesitate medicală sau după 3 zile 
de spitalizare

100%

COSTURl SUPLIMENTARE
Costuri de repatriere a corpului 
neînsufleţit al asiguratului, în caz de 
deces 

100%

Costurile de înmormântare a 
asiguratului la locul decesului 5.000

ASlGURAREA BAGAJELOR DE CĂLĂTORlE
Costuri de despăgubire în caz de furt, jaf 1.250 2.500
Costuri pentru deteriorarea și pierderea 
bagajelor de călătorie în timpul tran- 
sportului, din vina companiei de transport

450 900

ACCIDENT
Compensaţie în caz de invaliditate 45.000
Costuri de căutare şi salvare 20.000
ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PRIVATĂ PENTRU CĂLĂTORII
Pagube provocate persoanelor şi 
obiectelor 400.000

4 ZILE 10 ZILE 17 ZILE 31 ZILE 62 ZILE 93 ZILE
EUROPA INDIVIDUAL

32 39 48 54 113 214
EUROPA FAMILIE

87 97 113 141 237 452
lNTERNAȚlONAL lNDlVlDUAL

43 60 75 97 167 319
lNTERNAȚlONAL FAMILIE

130 141 146 194 621 1.180


