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WINTER SPORTS *
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

Perioada maximă asigurată este de 62 zile/călătorie (nu se pot încheia poliţe în 
prelungire).

Iubiţi iarna şi vă relaxează practicarea sporturilor de iarnă?

Se poate întâmpla să primiţi cu întârziere bagajul, să pierdeţi sau să 
deterioraţi echipamentul de schi închiriat, să suferiţi o accidentare sau 
să accidentaţi fără voie o altă persoană.

Pentru toate aceste situaţii, pachetul cu protecţii multiple Winter Sports 
este garanţia pentru o vacanţă relaxantă la schi.

  *  Se aplică doar acele paragrafe din CGA care fac referire la serviciile incluse în pachetul -  
WINTER SPORTS.

**  Produsul WINTER SP0RTS este menţionat pe poliţă sub denumirea “RO Pachet Protecţie de 
Călătorie - Winter Sports individual/familie 1702” și este destinat unei singure călătorii.

    Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări conţinutului serviciilor şi primelor oferite.

Prime (RON)

DETALIEREA SERVICIILOR Sumele max.asigurate (RON)
INDIVIDUAL FAMILIE

ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORlEl
Restituibile sunt costurile pentru 
serviciile de călătorie rezervate şi 
nefolosite, după plecarea în călătorie

4.500 6.500

COSTURl DE SPlTALlZARE
Costuri de spitalizare şi tratamente 
medicale de urgenţă 200.000 400.000
Costuri pentru tratamente medicale de 
urgenţă, în cazul acutizării unei boli cronice 50.000
Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv 
transportul de urgenţă, în caz de necesitate 
medicală sau după 3 zile de spitalizare

100%
Transportul asiguratului, respectiv 
transportul de urgenţă în cazul bolilor 
cronice, care devin pe neaşteptate acute

100.000

COSTURI SUPLIMENTARE
Costuri de repatriere a corpului neînsufleţit 
al asiguratului, în caz de deces 20.000
Costurile de înmormântare a 
asiguratului la locul decesului 20.000
Costuri suplimentare cu privire la călătoria 
de întoarcere 100%
SOSIREA CU INTÂRZIERE LA LOCUL UNDE SE EFECTUEAZÂ CONCEDIUL
Costuri pentru plecarea directă, cu întărziere, 
de la localitatea de domiciliu către locul de 
îmbarcare pentru plecarea în călătorie, din 
vina companiei de transport public. 

100%

ASlGURAREA BAGAJELOR DE CĂLĂTORIE
Costuri de despăgubire în caz de furt, jaf 4.500 9.000
Deteriorarea şi pierderea bagajelor de 
călătorie în timpul transportului, din vina 
companiei de transport

450 900

Costuri pentru achiziții de strictă necesitate, 
în cazul livrării cu întârziere a bagajelor la 
locul unde se efectuează concediul

450 900

ACCIDENT
Compensaţie în caz de deces 45.000
Compensaţie în caz de invaliditate 90.000
Costuri de căutare şi salvare 45.000
ASlGURAREA DE RĂSPUNDERE ClVlLĂ PRlVATĂ PENTRU CĂLĂTORll
Pagube provocate persoanelor şi obiectelor 100.000
ASIGURAREA DE SCHI
Voucher pentru repetarea călătoriei după 
repatrierea cu aeroambulanţa 2.000
Compensaţie în caz de furt, pierdere sau 
deteriorare a echipamentului de schi

2.500 echipament de schi personal
1.250 echipament de schi închiriat

Echipament de schi livrat cu intârziere 
– compensaţia pentru procurarea altui 
echipament

1.250

Închiderea pârtiei - Închiderea a mai mult 
de 50% din pârtiile din zona de schi în 
care se efectuează concediul (în timpul 
sezonului de schi)

RON 85 /pe zi - max. 595

Imposibilitatea accesului la destinaţia 
de vacanţă sau înapoi la domiciliu din 
cauza avalanşelor

2.000

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

178 204 264 292 595
EUROPA FAMILIE

470 508 609 749 1.271
lNTERNAȚlONAL lNDlVlDUAL

229 317 387 508 902
lNTERNAȚlONAL FAMILIE

699 763 902 1.055 1.907


