Condi]ii de Asigurare privind
Poli]a de C`l`torie \n str`in`tate

Mod 403/ Q/ QSP/ QP – Aprilie 2018

www.generali.ro

Cuprins:

Condi]ii de Asigurare privind Poli]a de C`l`torie \n str`in`tate

pagină

Definiții............................................................................................................................................................................... 3
PREVEDERI GENERALE (aplicabile tuturor variantelor de asigurare)
1. Obiectul asigur`rii............................................................................................................................................................. 4
2. Încheierea asigur`rii ........................................................................................................................................................ 4
3. Scopul c`l`toriei .............................................................................................................................................................. 4
4. Riscuri asigurate de baz` ................................................................................................................................................ 4
5. Perioada de valabilitate a asigur`rii ................................................................................................................................. 4
6. Restric]ionarea num`rului de poli]e de asigurare de c`l`torie în str`in`tate .................................................................. 5
7. Valabilitatea teritorial` ..................................................................................................................................................... 5
8. Prima de asigurare .......................................................................................................................................................... 5
9. Anularea contractului de asigurare de c`tre Asigurat/Contractant ................................................................................. 5
10. Beneficiarii poli]ei de asigurare ..................................................................................................................................... 5
11. Excluderi de la plata desp`gubirilor oferite prin prezentele condi]ii de asigurare ........................................................ 5
12. Evenimente excluse din asigurare ................................................................................................................................. 5
13. Obliga]iile Asiguratului în cazul producerii evenimentului asigurat ............................................................................... 6
14. Stabilirea [i plata indemniza]iei de asigurare ................................................................................................................ 6
15. Asigurarea pentru asisten]` medical` de urgen]` urmare a unei îmboln`viri ............................................................... 7
16. Asigurarea pentru asisten]` medical` de urgen]` urmare a unui accident ................................................................... 8
17. Transportul în România al Asiguratului bolnav sau accidentat organizat de Asigur`tor .................................................
18. Transportul în România al corpului Asiguratului în caz de deces ................................................................................. 9
19. Alte prevederi generale ................................................................................................................................................. 9

PREVEDERI PARTICULARE (valabile în func]ie de varianta de acoperire)
20. Riscuri asigurate suplimentar (valabile numai dac` sunt înscrise în poli]` conform variantei de asigurare pentru care s-a
optat) ................................................................................................................................................................................. 10
20.1 R`spunderea civil` privat` în str`in`tate .................................................................................................................. 10
20.2 Desp`gubiri pentru pierdere sau furt documente ..................................................................................................... 11
20.3 Storno pachete de servicii turistice - anularea c`l`toriei ......................................................................................... 11
20.4 Riscuri suplimentare pentru c`l`toriile cu avionul ..................................................................................................... 14
20.5 Desp`gubirea pentru întârzierea mijlocului de transport /anularea c`l`toriei (mai mult de 12 ore) ......................... 15
20.6 Desp`gubirea pentru furtul/pierderea/distrugereabagajelor pe perioada transportului ............................................ 15
20.7 Desp`gubirea pentru întârzierea bagajelor, mai mult de 12 ore ............................................................................... 16
20.8 Asistenta rutiera (doar pentru politele Turist Plus Premium) ..................................................................................... 16

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Companie membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub nr. 26, Administrată în sistem
dualist, cu Sediul Social în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 și 7, Cod postal 011857, Telefon + 40 21 312 36 35,
Fax +40 21 312 37 20, Call Center: +40 372 01 02 02, www.generali.ro, E-mail: info.ro@generali.com, Autorizată de Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor, Cod Unic RA-002, EN ISO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calității, Certificat R.C.: J40/17484/2007, C.I.F.: RO 2886621,
Cod LEI : 213800J9BYTZ1Z4YK783, Capital social: 178.999.221,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.

Defini]ii
În prezentele condi]ii de asigurare se adopt` urm`toarele defini]ii:
Asigur`tor: Societatea de asigurare care preia riscul asigurat [i cu care Asiguratul încheie contractul de asigurare, ale
c`rei date de identificare sunt înscrise în poli]a de asigurare.
Contractant: Persoana fizic` sau juridic` cu care Asigur`torul încheie Contractul de asigurare [i care are obliga]ia s`
pl`teasc` primele de asigurare. Contractantul poate fi Asiguratul sau o alt` persoan` diferit` de Asigurat.
Asigurat: Persoana asigurat` prin contractul de asigurare încheiat cu Societatea.
Eveniment asigurat: Eveniment brusc [i nea[teptat acoperit în baza condi]iilor contractuale, care determina producerea
riscului asigurat.
Risc asigurat: Eveniment viitor, posibil dar incert, pentru ale c`rui urm`ri/consecin]e se încheie contractul de asigurare;
Accident: Eveniment datorat unei cauze fortuite, violente [i exterioare, care survine în perioada de valabilitate a asigur`rii,
independent de voin]a Asiguratului [i care se soldeaz` cu v`t`marea corporal`, îmboln`virea sau decesul Asiguratului,
periclitând astfel continuarea normal` a c`l`toriei;
Accident de munc`: Accident întâmplat în timpul îndeplinirii activit`]ilor profesionale conform programului de lucru stipulat încontractul de munc`;
Îmboln`vire: Modificare organic` sau func]ional`, întâmplat` nea[teptat [i imprevizibil, a st`rii normale de s`n`tate a
Asiguratului, diagnosticat` ca atare de un medic de specialitate, contractat` sau care se manifest` pentru prima dat` în
perioada de valabilitate a Asigur`rii [i care împiedic` continuarea normal` a c`l`toriei;
Îmboln`vire grav`: Modificarea organic` sau func]ional` a st`rii normale de s`n`tate care pune în pericol via]a sau
s`n`tatea fizic` a asiguratului [i care oblig` asiguratul la:
1) încetarea efectiv` a oric`rei activit`]i,
2) un tratament sub supraveghere medical` specializat` în cadrul unei spitaliz`ri pentru o perioad` de minim 2 zile, sau
o supraveghere medical` ulterioar`, cu recomandarea scris` de repaus la pat sau de a nu p`r`si domiciliul, recoman
dare eliberat` de o institu]ie medical` autorizat` conform prevederilor legale în vigoare, [i care pun Asiguratul în
imposibilitatea plec`rii în c`l`torie.
Urgen]` medical`: Situa]ie în care, în lipsa acord`rii asisten]ei medicale imediate, via]a Asiguratului sau s`n`tatea sa
fizic` ar fi pus` în pericol sau s-ar produce consecin]e ireparabile ale s`n`ta]ii fizice a acestuia;
Boal` cronic`: Afec]iune medical` sau psihiatric` cunoscut`, care are o perioad` lung` de evolu]ie sau care prezint`
rec`deri frecvente, necesitând îngrijiri medicale de specialitate. În aceast` categorie se includ (enumerarea este ilustrativ`,
nu exhaustiv`) urm`toarele boli: diabetul zaharat, hepatita cronic`, pancreatita cronic`, poliartrita reumatoid`, insuficien]`
cardiac`, etc. În cadrul bolilor cronice intr` [i orice alte afec]iuni favorizate de consumul excesiv de alcool, substan]e
toxice sau stupefiante, respectiv de fumat, precum [i alte afec]iuni cu caracteristici similare din punctul de vedere al
evolu]iei clinice;
Bolile copilariei: varicela, rubeola, rujeola, oreionul, scarlatina, roseola infantum (boala a 6a), eritemul infectios, boala
obrajilor palmuiti (boala a 5-a)
Afec]iune (condi]ie/boal`) preexistent`: Orice boal`, v`t`mare din accident sau alt` condi]ie medical` a Asiguratului,
diagnosticat` ca atare de c`tre un medic, prezent` înaintea intr`rii în valabilitate a poli]ei de asigurare, cu excep]ia
afec]iunilor acute care au fost vindecate în totalitate;
Bagaj: Totalitatea bunurilor pe care le ia o persoana într-o c`l`torie, altele decât cele aflate nemijlocit asupra sa;
Indemniza]ia: Suma ce trebuie pl`tit` de c`tre Asigur`tor conform prezentelor condi]ii de asigurare, în cazul producerii
riscurilor asigurate;
Prim` de asigurare: Suma datorat` de Contractant/ Asigurat în schimbul asum`rii riscului de c`tre Asigur`tor;
Poli]` de asigurare: Documentul nominal semnat de p`r]i, care dovede[te încheierea contractului de asigurare;
Contract de asigurare: Actul juridic bilateral prin care Contractantul se oblig` s` pl`teasc` prima de asigurare
Asigur`torului în schimbul prelu`rii de c`tre acesta a riscului asigurat. Contractul de asigurare cuprinde prezentele condi]ii
de asigurare, Poli]a de asigurare împreun` cu anexele [i actele declarative (dac` exist`), precum [i orice alte documente
solicitate de Asigur`tor cu privire la evaluarea riscului;
Pachet turistic: Pachetul turistic este o combina]ie de servicii pentru o vacan]` sau o c`l`torie care:
- dureaz` mai mult de 24 de ore sau
- include cel putin o noapte de cazare.
În cazul în care este prestabilit, pachetul trebuie s` includ` cel pu]in 2 dintre urm`toarele servicii:
- transport
- cazare
- alte servicii care reprezint` o parte important` a pachetului (de exemplu, acces la pârtia de schi pe durata vacan]ei,
organizarea de circuite turistice).
Normele privind pachetele turistice se aplic` [i în cazurile în care componentele pachetului sunt facturate separat, fiind
achizitionate de catre client prin aceasi entitate juridica .Nu sunt considerate pachete turistice, serviciile achizitionate
separat de la entitati juridice diferite.
Repatriere medical`: Transportul Asiguratului, efectuat în condi]ii speciale, din str`in`tate la spitalul cel mai apropiat de
domiciliul s`u, care poate oferi tratamentul adecvat sau la domiciliu asiguratului, precum [i transportul unui cadru medical
înso]itor, în cazul în care acest lucru este recomandat de medic;
Repatrierea în caz de deces: Aducerea în ]ara de domiciliu sau re[edin]` a corpului neînsufle]it al Asiguratului, ca urmare
a decesului survenit în urma producerii unui eveniment asigurat în perioada de valabilitate a poli]ei de asigurare;
Ascensiune montan`: |n sensul prezentelor condi]ii, prin ascensiune montan` se în]elege parcurgerea de trasee montane
marcate, cu un grad de dificultate mediu sau mare, care necesit` echipament de drume]ie adecvat.
Nu sunt incluse traseele marcate ce pot fi parcurse cu mijloace de transport public [i privat ( ex. autoturism propriu, tren,
autocar ).
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PREVEDERI GENERALE (aplicabile tuturor variantelor de asigurare).
1. Obiectul asigur`rii
În baza poli]ei de asigurare, încheiat` în conformitate cu prezentele condi]ii de asigurare [i în schimbul pl`]ii primei de
asigurare de c`tre Contractant/Asigurat, Asigur`torul acoper` riscurile asigurate întâmplate Asiguratului [i înscrise în
poli]` conform variantei
de asigurare pentru care Asiguratul/Contractantul a optat.
Asiguratul, cet`]ean român sau str`in, trebuie s` aib` domiciliul sau reziden]a în România [i vârsta de pân` la 80 ani
(impliniti la data emiterii politei). Persoanele, care la încheierea poli]ei, au împlinit vârsta de 80 de ani nu pot fi preluate în
asigurare. In cazul persoanelor care pleac` în scop de lucru sau de studiu, vârsta maxim` asigurat` poate fi de 60 de ani
împlini]i.
Asiguratii cu varsta de pana la 75 ani impliniti la data emiterii politei, pot fi preluati pe teritorialitatea Intreaga Lume, fara
SUA, Canada, Israel, pentru o perioada maxima de 30 de zile consecutive.
Asiguratii cuprinsi intre varstele de 76 si 79 de ani impliniti la data emiterii, pot fi preluati in risc numai pe teritoriul Europei,
pentru o perioada maxima de 30 de zile consecutive.
2. Încheierea asigur`rii
Poli]a de asigurare se încheie obligatoriu pe teritoriul României [i anterior începerii c`l`toriei în str`in`tate, prin
prezentarea pa[aportului Asiguratului (sau a c`r]ii de identitate, pentru cazul în care deplasarea este permis` pe baza
acestui document) în original cu excep]ia poli]elor emise prin site-ul on-line de vânz`ri directe, precum si politele emise
pentru persoanele care se afla temporar in afara Romaniei, si isi achizitioneaza un pachet de servicii turistice pentru o
calatorie viitoare, care nu are legatura cu deplasarea curenta, si pentru care polita trebuie emisa in aceasi zi cu pachetul,
[i prin plata integral` a primei de asigurare. În caz contrar asigurarea nu este valabil`.
3. Scopul c`l`toriei
Asigurarea este valabil` pentru deplas`ri în str`in`tate efectuate de Asigurat în scop:
turistic calatorie efectuata in scop turistic, insemnand vizitarea unui loc, altul decât cel unde se afl` locuin]a sa
obi[nuit`, în scopul efectu`rii unor activit`]i cu caracter recreativ, cu excep]ia celor care presupun remunerarea
efectu`rii acestor activit`]i în locul vizitat.
business (c`l`torie în scop de afaceri). Poli]a de asigurare tip „business” se încheie numai în urma prezent`rii de c`tre
solicitant a unor documente din care s` rezulte faptul c` deplasarea Asiguratului în str`in`tate se efectueaz` în
interes de serviciu, pentru participarea la: negocieri, tratative, conferin]e, seminarii, expozi]ii sau activit`]i similare,
fiind exclus` prestarea efectiv` de munc` fizic` (prestarea diferitelor meserii sau profesii).
la lucru (efectuarea de c`l`torii în str`in`tate în scopul desf`[ur`rii unei activit`]i legale remunerate in baza unui
contract de munca emis in Romania sau in alta tara [i cu respectarea perioadei de [edere în str`in`tate în
conformitate cu reglement`rile legale în vigoare [i/sau cu prevederile contractului de munc`).
de studiu (c`l`torii efectuate pentru o specializare teoretic`, studii de masterat, doctorat, studii de aprofundare,
cercetare [tiin]ific`, schimb de experien]` în cadrul unor institu]ii de înv`]`mânt [i alte activit`]i similare).
4. Riscuri asigurate de baz`
îmboln`vire, îmboln`vire grav`;
accident,
Asigur`torul preia cheltuielile medicale de urgen]` [i/sau de repatriere a Asiguratului bolnav, v`t`mat sau decedat ca
urmare a producerii riscului asigurat pe durata c`l`toriei în str`in`tate (în afara grani]elor României), în perioada de
valabilitate a asigur`rii [i în limita sumei asigurate înscrise în poli]`.
Organizarea transportului în România (repatrierea) Asiguratului bolnav, v`t`mat sau decedat se efectueaz` exclusiv de
c`tre Asigur`tor, prin intermediul societ`]ii de asisten]` men]ionat` în poli]`.
5. Perioada de valabilitate a asigur`rii
5.1 Valabilitatea asigur`rii începe de la data înscris` în poli]`, numai dac` prima de asigurare a fost integral pl`tit`
anterior inceperii valabilitatii si numai dup` ce Asiguratul a p`r`sit teritoriul României [i înceteaz` la data înscris` în
poli]` (cu excep]ia asigur`rii „Storno” de anulare a c`l`toriei pentru care se aplic` prevederile specifice de la art.
20.3), [i exceptând cazul în care Asiguratul nu se afl` pe teritoriul României în momentul emiterii asigur`rii, pentru
care se aplic` prevederile de la art. 5.5. In cazul asiguratilor care locuiesc in strainatate de mai mult de 4 saptamani si
isi cumpara asigurarile online din respective tara cu mai putin de 8 zile inainte de calatorie, pentru a pleca intr-o
calatorie intr-o alta tara.
5.2 Poli]a de asigurare este emis` pe o perioad` de timp determinat`, care nu poate fi mai mic` de 3 zile [i nici mai mare
de 365 (366) de zile. Pentru poli]ele cu perioada de asigurare mai mare de 120 zile, acoperirea este limitat` la maxim
120 zile consecutive pentru fiecare c`l`torie efectuat` în perioada de asigurare (Asiguratul fiind obligat sa puna la
dispozitia Asiguratorului documentele care fac dovada ultimei plecari din Romania), dac` nu este altfel specificat în
poli]`. Pentru calatoriile efectuate in scop de „lucru” [i „studii”, acoperirea este valabil` pe întreaga perioad` de
asigurare, 24/24 ore conform riscului din poli]`.
5.3. Poli]a de asigurare este valabil` pe durata stabilit` în contractul de asigurare indiferent de num`rul de c`l`torii în afara
grani]elor României efectuate în acest interval; pe perioada cât Asiguratul se afl` în România asigurarea nu este
valabila.
5.4. Perioada de asigurare poate fi prelungit` doar în cazuri excep]ionale, pentru maxim 30 de zile, înainte de expirarea
valabilit`]ii poli]ei de asigurare [i numai dac` Asigur`torul este în[tiin]at în prealabil cu minim 72 ore [i î[i exprim`
acordul de prelungire prin emiterea unui act declarativ. Asiguratul este obligat sa efectueze solicitarea in scris si sa
declare existenta daunelor survenite pana la data solicitarii. Valabilitea prelungirii perioadei de asigurare este
condi]ionat` de plata anticipat` a primei de asigurare suplimentare.
5.5. Dac` în momentul încheierii asigur`rii, Asiguratul nu se afl` pe teritoriul României, r`spunderea Asiguratorului
începe dup` 8 zile calendaristice, calculate din ziua urm`toare emiterii poli]ei [i efectu`rii pl`]ii primei de asigurare.
4

În aceast` situa]ie, în cazul unei daune, Asiguratul trebuie s` fac` dovada c` a p`r`sit România cu cel mult
4 s`pt`mâni înainte de încheierea poli]ei prin documente justificative (bilet avion, bonuri de combustibil, bilete
transport, vigneta, taxe de drum si alte asemenea), iar in caz contrar Asiguratorul are dreptul de a refuza plata
dosarului de dauna.
6. Restric]ionarea num`rului de poli]e de asigurare de c`l`torie în str`in`tate.
6.1 Pentru fiecare perioad` de c`l`torie în str`in`tate poate fi încheiat` numai o singur` poli]` de asigurare. Emiterea
de polite de asigurare consecutive, in scopul de a cumula perioada maxima de sedere consecutiva, este considerata
o incalcare a prezentelor conditii de asigurare.
6.2 Dac`, in contradictie cu cele stipulate mai sus, Asiguratul are mai multe poli]e de asigurare încheiate cu Asigur`torul,
acesta acopera doar o singur` dat` serviciile oferite, pe baza primei poli]e de asigurare emise.
7. Valabilitatea teritorial`
7.1 În func]ie de op]iunea Asiguratului, înscris` în poli]a de asigurare, acoperirea este valabil` în:
Europa: în toat` Europa, înseamnând Europa în sensul ei geografic, inclusiv ]`rile [i insulele Mediteraneene, Iordania,
Insulele Canare [i Insula Madeira.
În ]`rile din Europa sunt incluse: [i Rusia [i Turcia.
În ]`rile [i insulele Mediteraneene sunt incluse: Maroc; Algeria; Tunisia; Libia; Egipt, Turcia, Cipru; Malta.
Pentru varianta de asigurare Turist „Cheap” asigurarea este valabil` exclusiv în: Bulgaria, Grecia, Turcia sau
Ungaria.
Întreaga lume (f`r` SUA, Canada [i Israel): În toate ]`rile lumii cu excep]ia SUA, Canada [i Israel.
Întreaga lume (inclusiv SUA, Canada [i Israel): În toate ]`rile lumii (inclusiv SUA, Canada [i Israel).
7.2 Asigurarea nu este valabil` în ]`rile în care Asiguratul are domiciliul stabil/rezidenta sau al c`ror cet`]ean este.
7.3 Asigurarea nu este valabil` în urmatoarele ]`ri: Irak, Iran, Afganistan, Siria [i Liban.
8. Prima de asigurare
8.1 Prima de asigurare se calculeaz` în func]ie de num`rul de zile de c`l`torie în str`in`tate, de vârsta Asiguratului, teri
torialitate [i scopul c`l`toriei pentru care Asiguratul/Contractantul a optat în poli]`.
8.2 Prima de asigurare trebuie platit` integral si anterior datei de inceput a valabilitatii politei si efectu`rii c`l`toriei pentru
care se incheie polita de asigurare.
8.3. Prima de asigurare pentru cazul în care Asiguratul încheie poli]a pe teritoriul altei ]`ri, trebuie pl`tit` integral anterior
datei de început a valabilitatii poli]ei.
8.4. Sumele asigurate sunt in conformitate cu teritorialtatea selectata in polita si/ sau a actelor aditionale. Conform con
tractului de asigurare, sunt prevazute sume asigurate distincte in functie de riscurile alese si varianta de asigurare
achizitionata.
Dup` plata fiec`rei desp`gubiri, suma asigurat` se mic[oreaz` cu suma cuvenit` drept desp`gubire. În caz de daun`
par]ial`, la solicitarea in scris a Asiguratului, Asigur`torul poate reîntregi suma asigurat` prin emiterea unui act adi]ional
[i în schimbul încas`rii unei prime de asigurare suplimentare. În cazul în care nu se reîntrege[te suma asigurat`, plata
desp`gubirilor pentru daune ulterioare se va efectua in limita sumei asigurate ramasa din suma asigurata totala. În caz de
daun` total` si consumarea intregii sume asigurate, dup` plata desp`gubirilor, contractul de asigurare înceteaz`.
9. Anularea contractului de asigurare de c`tre Asigurat/Contractant
9.1 Asiguratul/Contractantul are dreptul s` solicite anularea poli]ei de asigurare cel târziu cu 24 de ore înainte de
începerea valabilit`]ii acesteia.
9.2 Asiguratul/Contractantul are dreptul s` anuleze contractul de asigurare [i dup` intrarea în vigoare a poli]ei de
asigurare numai dac` prezint` dovezi certe c` nu a mai efectuat c`l`toria în str`inatate, dar nu mai târziu de expirarea
perioadei de asigurare.
10. Beneficiarii poli]ei de asigurare
10.1 Asiguratul este persoana îndrept`]it` s` beneficieze de serviciile acoperite în baza prezentelor condi]ii de asigurare.
Decontarea costurilor serviciilor medicale de care beneficiaza Asiguratul se poate face catre asigurat (in baza
documentelor fiscale justificative in original) sau direct catre furnizorul de servicii medicale din str`in`tate (prin
decontare direct` între compania de asisten]` [i unitatea spitaliceasc`).
10.2 Pentru serviciile oferite în baza prezentelor condi]ii de asigurare Asigur`torul pl`te[te p`r]ii care prezint` factura de
prestare a serviciului; dac` aceasta a fost pl`tit` de Asigurat, Asigur`torul îi va pl`ti acestuia, în limitele sumei
asigurate pentru respectivul serviciu.
10.3 Drepturile patrimoniale ce se cuvin Asiguratului în baza poli]ei de asigurare, având un caracter personal, nu pot fi
cesionate sau transferate de acesta unor ter]e persoane.
10.4 In cazul in care prejudiciile acoperite de polita de asigurare au fost achitate de o terta persoana, contravaloarea
despagubirii se va face catre persoana indreptatita, conform documentelor justificative, cu acordul prealabil al
Asiguratului sau mostenitorilor legali.
11. Excluderi de la plata desp`gubirilor oferite prin prezentele condi]ii de asigurare
Asigur`torul nu datoreaz` indemniza]ie de asigurare dac`:
poli]a a fost emis` dup` p`r`sirea teritoriului României sau plata primei de asigurare a fost efectuat`, dup` p`r`sirea,
de c`tre Asigurat, a spa]iului teritorial al României, exceptând prevederile Art.5.5;
cererea de desp`gubire este frauduloas` sau în mod evident exagerat` ori are la baz` declara]ii false.
12. Evenimente excluse din asigurare
12.1 Sunt excluse din asigurare evenimentele care:
a) se produc prin participarea la activit`]i cu un înalt grad de periculozitate, cum sunt, dar f`r` a se limita la: ascensiuni
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b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

montane peste 2.500 m altitudine, alpinism, para[utism, bobsleigh, imersiunea cu autorespiratoare, schi, schi
acrobatic, s`rituri cu schiurile, skeleton, speologie, snorkeling, jet skiing, surfing, snowboarding, deltaplan, s`rituri cu
coarda elastic`, parapant`, planorism, aeronautic`, vân`toare, manipulare voluntar` a ma[in`riilor de r`zboi;
sunt produse în timpul conducerii de motociclete, motorete, scutere sau ATV (cu exceptia conducerii acestora in
scop de deplasare sau cu scop recreativ pe drumurile publice), vehicule aeriene f`r` motor (ca de exemplu: planoare),
când Asiguratul particip` la competi]ii de sporturi cu motor (calific`ri sau raliuri), cursuri de conducere, sunt
cauzate pe timpul particip`rii la concursurile sportive profesionale sau semiprofesionale [i la antrenamentele oficiale
pentru asemenea evenimente.
au leg`tur` direct` sau indirect` cu acte de r`zboi de orice tip (inclusiv r`zboi civil), evenimente militare, acte de
terorism sau sabotaje, revolu]ii, revolte, greve, acte de vandalism [i alte evenimente similare acestora, cu factori de
risc sau care s-au produs în ]`ri/zone pentru care au fost publicate de c`tre Ministerul Afacerilor Externe si/sau
Organizatia Mondiala a Sanatatii, alerte de c`l`torie privind evitarea zonelor afectate.
sunt cauzate direct sau indirect de explozii sau emana]ii de c`ldur` sau radia]ii provenite din fuziunea sau fisiunea
nuclear`, precum [i din radia]iile provocate de accelerarea artificial` a particulelor atomice;
apar datorit` actelor de violen]` petrecute cu ocazia adun`rilor publice sau raliurilor [i competi]iilor sportive, în cazul
în care Asiguratul particip` activ;
au fost produse inten]ionat de Asigurat ori au rezultat în urma comiterii unor infrac]iuni de c`tre acesta;
sunt cauzate de sinuciderea sau tentativele de sinucidere ale Asiguratului;
se produc în timpul exercit`rii unor activit`]i care presupun munca fizic` (prestarea diferitelor meserii sau profesii), cu
excep]ia deplas`rilor în str`inatate în scopul „la lucru”;
sunt suferite de Asigurat ca urmare a consumului de alcool, respectiv 0.2 g/litru alcool pur în sânge, droguri, abuzului
de medicamente, a folosirii de substan]e stupefiante sau halucinogene;
sunt produse în urma deplas`rii cu un mijloc de transport aerian care nu apar]ine unei companii aeriene autorizate
pentru transportul de persoane;
sunt produse prin nerespectarea de c`tre Asigurat, în calitate de conduc`tor auto a reglement`rilor interna]ionale
privind circula]ia pe drumurile publice;
sunt produse prin nerespectarea de c`tre Asigurat, în cazul persoanelor care desf`[oar` activit`]i profesionale ce
presupun munca fizic`, a normelor de protec]ia muncii din ]`rile în care î[i desf`[oar` activitatea;
sunt rezultate în urma desf`[ur`rii unor activit`]i care nu corespund scopului declarat al c`l`toriei, conform celor
men]ionate în poli]a de asigurare;
sunt provocate ter]ilor în urma evenimentului survenit persoanei asigurate, cu excep]ia riscului de „R`spundere
civil`”.

13. Obliga]iile Asiguratului în cazul producerii evenimentului asigurat
Asiguratul este obligat:
s` depun` toate diligen]ele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat, iar în caz de producere a acestuia,
s` ia toate m`surile necesare pentru limitarea urm`rilor evenimentului, sa notifice producerea evenimentului [i s`
urmeze instruc]iunile companiei care ofer` asisten]`; Societatea/compania care ofer` asisten]` este cea înscris` în
poli]a de asigurare.
s` anun]e producerea evenimentului asigurat, Asiguratorului sau companiei care ofer` asisten]` prin telefon sau fax
(la numerele men]ionate în poli]a de asigurare sau condi]iile de asigurare), anterior prest`rii serviciilor medicale sau
de transport în vederea repatrierii (în România).
în cazul în care Asiguratorul sau compania care ofer` asisten]` nu este informat` de c`tre Asigurat (la numerele de
telefon sau fax men]ionate în poli]a de asigurare/condi]iile de asigurare) anterior prest`rii serviciilor medicale sau
de transport în vederea repatrierii (în România) sau nu exist` documente care s` justifice întârzierea inform`rii
acestora, Asigur`torul va pl`ti cheltuielile medicale [i de transport ale Asiguratului datorate unui accident sau unei
îmboln`viri, pân` la o sum` maxim` de 1.500 Euro.
s` informeze Asiguratorul sau compania care ofer` asisten]` despre fiecare fapt care are leg`tur` cu evenimentul
asigurat [i data producerii acestuia;
s` permit` Asigur`torului sau companiei care ofera asistenta s` desf`[oare orice investiga]ie în leg`tur` cu cauzele
[i circumstan]ele producerii evenimentului asigurat [i cu m`rimea daunelor; în acest sens el dezleag` de
secretul profesional pe medicii care l-au îngrijit;
s` furnizeze Asigur`torului, f`r` a fi nevoie de cerere expres` din partea acestuia, toate documentele originale care
stau la baza cererii de desp`gubire a daunelor suferite (ca de ex. proces verbal al poli]iei, alte înregistr`ri ale faptelor,
facturi medicale, facturi de achizi]ie etc.); cheltuielile cu traducerile autorizate ale tuturor documentelor în limba
român` r`mân în sarcina Asiguratului (în cazurile în care aceste traduceri autorizate se efectueaz` de c`tre
Asigurator, costurile respective vor fi sc`zute din indemniza]ia de asigurare cuvenit` Asiguratului); ca orice inform`ri
[i declara]ii c`tre Asigur`tor s` le faca în form` scris`.
14. Stabilirea [i plata indemniza]iei de asigurare
14.1 Dac` Asiguratul folose[te serviciile medicale în timpul c`l`toriei în str`in`tate [i informeaz` despre producerea
evenimentului asigurat Compania care ofer` asisten]`, institu]ia/persoana care furnizeaz` acest serviciu în str`in`tate
poate trimite factura sau o copie a acesteia Companiei care ofer` asisten]`. Plata cheltuielilor medicale se face direct
de c`tre Compania care ofer` asisten]`, în numele Asigur`torului, cu excep]ia cazurilor în care se prevede o alt`
procedur` prin contractul de asigurare.
14.2 Dac` Asiguratul pl`te[te costul serviciului medical, dup` ce a informat Compania care ofer` asisten]` despre
producerea evenimentului asigurat (conform art. 14, alin. 2), acesta poate solicita, dup` întoarcerea sa în România,
rambursarea costurilor de c`tre Asigur`tor pe baza dosarului de daun` întocmit.
14.3 Serviciile medicale folosite f`r` consim]`mântul prealabil al Asigur`torului prin intermediul Companiei care ofer`
asisten]` pot fi compensate de c`tre Asigur`tor pân` la suma maxim` de 1.500 Euro.
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14.4
-

Stabilirea indemniza]iei de asigurare se face de c`tre Asigur`tor pe baza urm`toarelor documente:
poli]a de asigurare în original;
copie BI/CI [i pa[aport în ]`rile în care se solicit` obligatoriu viza sau intrarea se face pe baza pa[aportului.
documentele medicale din str`in`tate care certific` natura bolii, medicamentele prescrise, data aplic`rii [i urgen]a
tratamentului;
facturile originale ale tratamentului medical sau ale medicamentelor, emise pe numele Asiguratului precum [i
documentele privind plata acestora;
declara]ie eveniment , completat [i semnat de Asigurat;
copie fi[` de consulta]ii medicale (FCM) de la medicul de familie (in functie de caz).
Pentru evenimente medicale survenite in urma declansarii unei boli a copilariei, sunt necesare si urmatoarele
documente:
scrisoare medicala de la medicul curant (care a stabilit diagnosticul),
copie dupa reteta,
copie dupa bonurile fiscal de la farmacie cu dovada ca a fost cumparat tratamentul
poze cu eruptia.
alte documente medicale solicitate de Asigurator / compania de asistenta in vederea determin`rii valabilit`]ii
solicit`rii [i a valorii despagubirii.
14.5 Contractantul/Asiguratul are obliga]ia de a notifica în scris Asigur`torul despre producerea riscului asigurat în termen
de maxim 3 luni de la data producerii lui, în caz contrar Asiguratorul este exonerat de la plata indemniza]iei.
14.6. Plata indemniza]iei de asigurare se face de Asigur`tor în termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data
complet`rii documenta]iei dosarului de daun`.
Declara]iile medicale f`cute de rudele sau so]ul/so]ia Asiguratului nu pot fi luate în considerare pentru stabilirea
indemniza]iei de asigurare, ci doar acelea fundamentate prin documentatie scrisa.
14.7. Limitele de desp`gubire înscrise în poli]a de asigurare sunt valabile pentru fiecare c`l`torie în parte.
14.8. Pentru poli]ele Turist Cheap, plata desp`gubirii se face dup` sc`derea unei fran[ize de 20 Euro, din valoarea fiec`rei
daune.
15. Asigurarea pentru asisten]` medical` de urgen]` urmare a unei îmboln`viri
15.1 În sensul prezentelor condi]ii de asigurare, evenimentul asigurat este definit ca fiind îmboln`virea survenit`
nea[teptat [i imprevizibil, constatat` de o autoritate medical` competent` [i care împiedic` continuarea normal` a
c`l`toriei.
15.2 Asigur`torul desp`gube[te cheltuielile legate de boala survenit` în timpul c`l`toriei în str`in`tate, în cazuri de
necesitate urgent`* survenit` nea[teptat [i imprevizibil în perioada de valabilitate a asigur`rii, cu condi]ia ca
Societatea/compania care ofer` asisten]` s` fie în[tiin]at` telefonic imediat sau, dac` acest lucru nu a fost posibil, s`
fie informat` în cel mai scurt timp posibil [i s` dea permisiunea pentru folosirea acestui serviciu în baza poli]ei de
asigurare.
*Cazul de necesitate urgent` reprezint` acea situa]ie în care, în lipsa unei îngrijiri medicale imediate, via]a Asiguratului sau
s`n`tatea sa fizic` ar fi puse în pericol sau s-ar produce daune ireparabile s`n`t`]ii fizice a acestuia; de asemenea, sunt considerate
cazuri de necesitate urgent` [i situa]iile în care, din cauza simptomelor bolii Asiguratului (ca de ex.pierderea cuno[tiin]ei, sânger
are, boal` infec]ioas` virulent`, febr` mare, stare de vom` etc.) sau ca o consecin]` a unui accident sau a unei deterior`ri
severe bru[te a s`n`t`]ii Asiguratului, acesta necesit` îngrijire medical` imediat`.

15.3 Servicii medicale acoperite
Asigur`torul indemnizeaz` costurile urm`toarelor servicii medicale prestate Asiguratului:
examinare medical`;
tratament medical;
tratament spitalicesc (Asigur`torul î[i rezerv` dreptul s` pl`teasc` cheltuielile ocazionate de tratamentul Asiguratului
la spitalul din str`in`tate pân` în momentul în care starea pacientului permite transferul (repatrierea) acestuia în
România pentru continuarea tratamentului medical);
tratament intensiv;
transport cu ambulanta la cea mai apropiata unitate medicala [i eventualul transfer la un alt spital în caz de
necesitate;
transport medical urgent al medicamentelor de la cel mai apropiat depozit;
opera]ii urgente;
medicamente cump`rate pe baza prescrip]iei medicului, eliberat` pe numele Asiguratului [i cu certificarea re]etei
originale;
achizitionarea de cârje, orteze, scaune cu rotile [i alte echipamente [i instrumente similare necesare, pe baza pre
scrip]iei medicului, in limita sumei de 300 Euro;
Procurare de ochelari de vedere înlocuitori, pe baza prescrip]iei medicului, dac` ochelarii au fost avaria]i din cauza
unui accident, care a determinat [i v`t`m`ri corporale ce necesit` îngrijiri medicale. Suma maxim` ce poate fi platita
pentru ochelari este de 150 Euro;
Tratament dentar extrem de urgent, necesar pentru calmarea direct` a durerii. Limita in acest caz este de 150 Euro
pentru un dinte, pentru cel mult 2 din]i.
15.4 Servicii medicale excluse din asigurare
Pe lâng` excluderile prev`zute la art.11, 12, asigurarea nu acoper` evenimentele survenite ca urmare a:
bolilor cronice, preexistente [i consecin]elor unor astfel de boli existente sau cunoscute la data începerii valabilit`]ii
poli]ei de asigurare, exceptând cazul în care asisten]a medical` implic` m`suri de urgen]` pentru salvarea vie]ii
Asiguratului sau m`suri ce urm`resc calmarea durerii acute ce vor fi acoperite pân` la suma maxim` de 1.000 Euro;
unor afec]iuni pre-existente, cronice, unui handicap sau urm`rilor unui Accident petrecut anterior datei de început a
Poli]ei de asigurare;
gravidit`]ii (pentru sarcini peste 26 de s`pt`mâni), na[terii, avortul în scop terapeutic sau întreruperea voluntar` a
sarcinii. Pentru sarcina sub 26 saptamani vor fi acoperite exclusiv situatiile patologice (imbolnavirea) legate de starea
7

de graviditate;
bolilor cu transmitere sexual`, cheltuielilor medicale in legatura cu diagnosticarea si/sau tratamentul cancerului,
bolilor cu transmitere sexual`, infectarii cu HIV, SIDA [i consecin]ele acestora;
vaccin`rile de orice fel (cu excep]ia situa]iilor de urgen]` în care s-a declarat apari]ia unor epidemii dup` intrarea
Asiguratului în ]ara respectiv`);
sinuciderii sau tentativelor de sinucidere
precum si:
cheltuielile ocazionate de tratamentul afec]iunilor neoplazice;
asisten]a medical` acordat` de rudele Asiguratului;
cheltuielile de medicin` preventiv`, de fizioterapie [i de odihn` [i refacere;
cheltuielile ocazionate de tratamentul medicamentos [i psihoterapeutic al bolilor mentale, tulbur`rilor psihice sau de
natur` nervoas`;
cheltuielile ocazionate de eliminarea defectelor fizice, a anomaliilor congenitale ori pentru efectuarea opera]iilor
estetice;
orice servicii/tratamente medicale care pot fi amânate pân` la întoarcerea Asiguratului în România;
medicamente sau tratamente necesare a fi administrate sau acordate pe parcursul deplas`rii în str`in`tate dar care
erau cunoscute sau prescrise înainte de începerea c`l`toriei;
reveniri [i convalescen]e ale unor afec]iuni neconsolidate înc` sau în curs de tratament, care au facut obiectul unui
dosar de daun`;
evenimentele petrecute în ]`ri în care s-a declarat apari]ia unor epidemii înaintea intr`rii Asiguratului în ]ara
respectiv`;
tratamente stomatologice care nu reprezinta urgente: protetica/ceramica dentara, profilaxia, estetica dentara;
costul serviciilor speciale în spital, ca de exemplu, cazare în condi]ii speciale, telefon, televizor, cazare insotitor (cu
exceptia asiguratului minor) etc.;
cheltuieli efectuate dupa data de expirare a politei de asigurare (vor fi acoperite cheltuielile medicale necesare pentru
tratamentul de urgenta in cadrul unei spitalizari, pana la maxim 4 zile dupa expirarea politei de asigurare si in limita
a 500 Eur/zi/Asigurat (nu sunt acoperite cheltuielile de cazare si transport ale apartinatorilor dupa perioada de
expirare a politei).
Din momentul întoarcerii Asiguratului în România, Asigur`torul nu mai suport` nicio cheltuial` medical`.
-

16. Asigurarea pentru asisten]` medical` de urgen]` urmare a unui accident
16.1 Accidentul, în sensul prezentelor condi]ii de asigurare, este un eveniment datorat unei/unor cauze fortuite, violente [i
exterioare, care produce v`t`m`ri corporale ce pot fi stabilite în mod obiectiv [i care pericliteaz` via]a sau sanatatea
asiguratului si impiedica continuarea normal` a c`l`toriei, ori are ca rezultat decesul Asiguratului.
16.2. Urm`toarele evenimente intervenite independent de voin]a Asiguratului sunt, de asemenea, considerate accidente:
înecul;
inhalarea accidentala de gaze sau vapori, consumarea de alimente care con]in materiale corozive sau otr`vitoare, cu
excep]ia cazurilor în care aceste efecte afecteaz` corpul dup` o lung` perioad`;
arsurile;
leziunile cauzate de tunet, fulger, curent electric.
16.3. Bolile nu sunt considerate accidente, iar bolile transmisibile nu sunt considerate rezultate ale accidentelor, cu
excep]ia tetanosului sau turb`rii cauzate de un accident, în accep]iunea defini]iilor de mai sus.
16.4. Serviciile medicale acoperite:
Asigur`torul acopera costurile urm`toarelor servicii, dac` sunt rezultate ca urmare a producerii unui accident:
cheltuieli cu preluarea asiguratului de catre serviciile de prim-ajutor [i salvare, respectiv cheltuielile ocazionate de
acordarea primului ajutor medical de urgen]` la fa]a locului, ramânând excluse costurile de c`utare;
transportul cu ambulan]a la cea mai apropiata unitate medicala;
costurile medicale de urgen]` (ex: consultatii, investigatii medicale, tratamente/masuri necesare pentru salvarea vietii
Asiguratului si ameliorarea starii clinice);
achizitionare de carje, orteze, scaune cu rotile [i alte echipamente [i instrumente similare necesare, pe baza
prescrip]iei medicului, in limita sumei de 300 Euro;
procurare de ochelari de vedere înlocuitori, pe baza prescrip]iei medicului, dac` ochelarii au fost avaria]i din cauza
unui accident care a determinat [i v`t`m`ri corporale ce necesit` îngrijiri medicale, pân` la suma maxim` de 150
Euro;
tratament spitalicesc (Asigur`torul î[i rezerv` dreptul s` pl`teasc` cheltuielile ocazionate de tratamentul Asiguratului
la spitalul din str`in`tate pân` în momentul în care starea pacientului permite transferul (repatrierea) acestuia în
România pentru continuarea tratamentului medical), interventii chirurgicale de urgenta, inclusiv costurile materialului
de osteosinteza.
16.5 Costurile men]ionate mai sus sunt indemnizate de c`tre Asigurator a[a cum este prev`zut la art. 14 din prezentele
condi]ii de asigurare.
16.6 Excluderi de acoperire
Pe lâng` excluderile prev`zute la art.11, 12,15.4, Asigur`torul nu datoreaz` indemniza]ie de asigurare in urmatoarele
situatii:
dac` accidentul care a cauzat v`t`m`ri corporale sau decesul Asiguratului, s-a produs ca urmare a conducerii de
c`tre Asigurat sau de c`tre o ter]` persoan` a unui autovehicul, f`r` a avea permis de conducere valabil pentru
categoria respectiv`.
Ca urmare a unui Accident petrecut anterior datei de început a Poli]ei de asigurare;
In cazul sinuciderii sau tentativelor de sinucidere
Accidente produse din cauza bolilor mentale, tulbur`rilor psihice sau de natur` nervoas`;
cheltuielile ocazionate de eliminarea defectelor fizice ori efectuarea opera]iilor estetice necesare pentru corectarea
consecintelor unui accident
8

-

orice servicii / tratamente medicale care pot fi amânate pân` la întoarcerea Asiguratului în România;
costul serviciilor speciale în spital, ca de exemplu, cazare în condi]ii speciale, telefon, televizor, cazare insotitor (cu
exceptia asiguratului minor) etc.
cheltuieli efectuate dupa data de expirare a politei de asigurare (vor fi acoperite cheltuielile medicale necesare pentru
tratamentul de urgenta in cadrul unei spitalizari, pana la maxim 4zile dupa expirarea politei de asigurare si in limita a
500 Eur/zi/Asigurat (nu sunt acoperite cheltuielile de cazare si transport ale apartinatorilor dupa perioada de expirare
a politei).

17. Transportul în România al Asiguratului bolnav sau accidentat organizat de Asigur`tor
17.1 Compania care ofer` asisten]` organizeaz` transportul Asigur`tului, bolnav sau accidentat în timpul c`l`toriei în
str`in`tate [i în timpul valabilit`]ii asigur`rii, într-o institu]ie de tratament din România sau la domiciliul Asiguratului,
dac` este necesar, înso]it de o asistent` medical` sau de un medic, în cazul în care starea pacientului permite
aceast` deplasare.
17.2 Refuzul persoanei asigurate de a accepta repatrierea medical` atrage dup` sine încetarea obliga]iei Asigur`torului de
a acoperi cheltuielile medicale dup` data la care repatrierea medical` putea fi efectuat`.
17.3 Asigur`torul pl`te[te costurile de transport ale Asiguratului în România [i nu acoper` cheltuielile ulterioare (efectuate
in Romania).
17.4 Asigur`torul nu compenseaz` costurile de transport în România al Asiguratului organizat/desf`[urat f`r` aprobarea
Companiei de asisten]`.
17.5 Sunt aplicabile exluderile prev`zute la art.11, 12, 15.4 [i 16.6.
17.6 Nu se acoper` costurile suplimentare de transport necesare revenirii Asiguratului in România (cu excep]ia repatrierii
medicale) cauzate de dep`[irea datei de plecare din ]ara de destina]ie ca urmare a prelungirii tratamentului dup`
aceasta dat`.
18 Transportul în România al corpului Asiguratului în caz de deces
18.1 În cazul decesului Asiguratului, Compania care ofer` asisten]` ia toate m`surile necesare pentru transportul corpului
Asiguratului în România.
18.2 Pentru organizarea transportului corpului Asiguratului în România, rudele Asiguratului trebuie s` furnizeze Companiei
care ofer` asisten]` urm`toarele documente, cât mai curând posibil:
documentul care certific` decesul;
certificatul oficial care atest` cauza decesului/certificat medical constatator al decesului;
în caz de accident, documentele care clarific` circumstan]ele decesului;
certificatul de deces.
18.3 Asigur`torul pl`te[te costurile de transport ale Asiguratului defunct în România, pân` la locul de înhumare dar mai
pu]in costurile funerariilor [i înhum`rii.
Asiguratorul nu va acoperi costurile pentru transportul corpului Asiguratului in cazurile în care Asiguratul a c`l`torit cu
scopul de a se supune unui tratament pentru afec]iunile preexistente iar decesul a survenit ca urmare a respectivelor
afec]iuni preexistente. In cazul in care scopul calatoriei este altul decat tratamentul unor afectiuni preexistente, iar
decesul Asiguratului se produce din cauza unor boli cronice/afectiuni preexistente cunoscute inainte de incheierea
politei de asigurare, Asiguratorul va acoperi costurile de repatriere pana la limita de 3000 euro. Asigur`torul
compenseaz` costurile de transport în România al Asiguratului organizat/desf`[urat f`r` aprobarea Asigur`torului,
pana la limita de 1.000 Eur.
18.4 Asigur`torul nu compenseaz` costurile de transport în România al Asiguratului in cazul in care decesul s-a produs:
in timpul practicarii unor activit`]i cu un înalt grad de periculozitate, cum sunt, dar f`r` a se limita la: ascensiuni
montane peste 2.500 m altitudine, alpinism, para[utism, bobsleigh, imersiunea cu autorespiratoare, schi, schi
acrobatic, s`rituri cu schiurile, skeleton, speologie, snorkeling, jet skiing, surfing, snowboarding, deltaplan, s`rituri cu
coarda elastic`, parapant`, planorism, aeronautic`, vân`toare, manipulare voluntar` a ma[in`riilor de r`zboi;
în timpul conducerii de motociclete, motorete, scuter sau ATV (cu exceptia conducerii acestora in scop
de deplasare sau cu scop recreativ pe drumurile publice), vehicule aeriene f`r` motor (ca de ex. planoare), când
Asiguratul particip` la competi]ii de sporturi cu motor (calific`ri sau raliuri), cursuri de conducere, sunt cauzate pe
timpul particip`rii la concursurile sportive profesionale sau semiprofesionale [i la antrenamentele oficiale pentru
asemenea evenimente, cu exceptia conducerii acestora in scop de deplasare sau cu scop recreativ pe drumurile
publice;
ca urmare a consumului de alcool, droguri, abuz de medicamente sau substante stupefiante sau halucinogene
prin sinucidere
in urma comiterii unor infractiuni de catre Asigurat
ca urmare a unor afectiuni preexistente in situatia in care asiguratul era in strainatate in scopul de a se supune unui
tratament pentru afectiunile respective; Asiguratorul va acoperi costurile de repatriere pana la limita de 3.000 euro
in cazul in care scopul calatoriei este altul decat tratamentul unor afectiuni preexistente, iar decesul Asiguratului
se produce din cauza unor boli cronice/afectiuni preexistente cunoscute inainte de incheierea politei de asigurare.
18.6. De asemenea, nu vor fi acoperite costurile de transport în România al Asiguratului daca poli]a a fost emis` dup`
p`r`sirea teritoriului României sau plata primei de asigurare a fost efectuat`, dup` p`r`sirea, de c`tre Asigurat, a
spa]iului teritorial al României.
19 Alte prevederi generale
19.1 P`r]ile, de comun acord, pot modifica contractul de asigurare pe parcursul execut`rii sale, dar numai în form` scris`
prin emiterea de acte declarative.
19.2 Orice neîn]elegere sau litigiu ap`rute între p`r]i se vor solu]iona pe cale amiabil`; în caz contrar acestea se vor adresa
instan]elor judec`tore[ti competente din România.
19.3 În m`sura în care Asiguratul prime[te compensa]ii pentru cheltuielile pe care le-a efectuat, de la ter]e persoane
r`spunz`toare de producerea evenimentului asigurat, Asigur`torul va sc`dea aceste compensa]ii din desp`gubirea
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cuvenit` Asiguratului.
19.4 Asigur`torul este subrogat în drepturile Asiguratului, în limita desp`gubirilor pl`tite în baza prezentei poli]e, contra
celor r`spunz`tori de producerea evenimentului asigurat, Asiguratul fiind obligat s` conserve dreptul de regres al
Asigur`torului împotriva acestora.
19.5 Toate impozitele [i taxele prezente [i viitoare referitoare la prima de asigurare, la poli]` [i alte acte care depind de
aceasta, sunt în sarcina Asiguratului.
19.6 Contractul de asigurare/poli]a de asigurare se încheie în România fiind supus legisla]iei din România, respectiv
dispozi]iilor Codului Civil, ale Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare [i supraveghere asigur`rilor, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare [i oric`ror alte dispozi]ii incidente în materie.
19.7 În caz de eveniment asigurat, Asiguratul trebuie s` declare existen]a tuturor asigur`rilor referitoare la acela[i risc.
Atunci când exist` mai multe asigur`ri încheiate pentru acela[i risc, fiecare asigur`tor este obligat la plata
propor]ional cu suma asigurat` [i pân` la concuren]a acesteia, f`r` ca asiguratul s` poat` încasa o desp`gubire mai
mare decât prejudiciul efectiv, consecin]` indirect` a riscului.

PREVEDERI PARTICULARE (valabile în func]ie de varianta de acoperire)
20. Riscuri asigurate suplimentar (valabile numai dac` sunt înscrise în poli]` conform variantei de asigurare pentru care
s-a optat)
20.1 R`spunderea civil` privat` în str`in`tate
În limitele [i condi]iile prev`zute în contractul de asigurare, Societatea asigur` r`spunderea civil` delictual` a
Asiguratului, desp`gubind prejudiciile materiale directe s`vâr[ite din culp` de c`tre acesta prin fapte ilicite pentru
care r`spunde, în baza legii [i jurispruden]ei ]`rii în care c`l`tore[te, fa]` de ter]e persoane p`gubite.
Asiguratul este acoperit în limita sumei asigurate specificate în poli]a de asigurare pentru cheltuieli de judecat` [i pentru
cheltuieli care decurg din r`spunderea civil` a acestuia, în cazul pagubelor provocate de c`tre acesta ter]ilor, în urma unui
accident care a avut loc în timpul c`l`toriei. Pagubele pot consta în:
r`nirea corporal`, în mod accidental, a unei ter]e persoane, care nu este membr` a familiei sau a personalului de
între]inere al casei Asiguratului, nu este înso]itor al Asiguratului pe parcursul c`l`toriei sau care nu este angajat` de
c`tre Asigurat în acest scop;
pierderea sau distrugerea oric`rui tip de proprietate care nu apar]ine, nu este în responsabilitatea (paza juridic`) [i nu
este sub controlul Asiguratului sau oric`rui membru al familiei acestuia, personalului de între]inere, oric`rui înso]itor
al Asiguratului în timpul c`l`toriei sau vreunui angajat al acestuia.
Societatea pl`te[te desp`gubiri numai pentru faptele ilicite sau seria de fapte ilicite s`vâr[ite din culp` de Asigurat în
perioada de valabilitate a poli]ei [i numai dac` prejudiciile materiale sau seria de prejudicii materiale produse ter]ilor s-au
manifestat în perioada de valabilitate a poli]ei.
Dac` aceste dou` condi]ii sunt întrunite cumulativ Societatea va acorda desp`gubiri pentru solicit`rile de desp`gubire
care au fost valorificate în interiorul termenului legal de prescrip]ie.
Limita maxim` de desp`gubire stabilit` în poli]` este valabil` per eveniment asigurat [i în agregat pentru întreaga perioad`
de asigurare.
Asigur`torul este îndrept`]it s` î[i exercite orice drept în a-[i ap`ra interesele sau pentru a ob]ine o în]elegere în ceea
ce prive[te o daun`, de asemenea s` aplice procedurile necesare în numele Asiguratului [i/sau în beneficiul s`u, aceste
ac]iuni desf`[urându-se împotriva oric`rei p`r]i implicate.
Asiguratul trebuie s` ofere toate informa]iile [i ajutorul necesare, pe care Asigur`torul le solicit`.
Excluderi:
a) daune provocate ter]ilor de membrii familiei Asiguratului, rude de pân` la gradul IV ale acestuia, prepu[i sau
salaria]i ai acestuia;
b) daune provocate de Asigurat membrilor familiei sale, rudelor de pân` la gradul IV, prepu[ilor sau salaria]ilor s`i;
c) daune provocate ter]ilor de animale ale Asiguratului;
d) daune provocate ter]ilor prin accidente cu autovehicule conduse de Asigurat (vehicule terestre cu motor, vehicule
terestre ata[ate la un vehicul terestru cu motor, aparate de naviga]ie aeriene, maritime sau fluviale);
e) daune rezultate din practicarea sau participarea la vân`toare, a oric`rui sport mecanic (automobilism, motociclism
[i în general ori care sport cu vehicule terestre), precum [i aerian (para[utism, deltaplanorism, etc.)
f)
daune cauzate ter]ilor rezultând din organizarea, preg`tirea sau participarea la o competi]ie organizat` de o federa]ie
sportiv`, indiferent dac` aceasta este sau nu autorizat` [i asigurat` sub efectul legii;
g) daune provocate ter]ilor în cursul desf`[ur`rii de activit`]i profesionale sau în cursul particip`rii la o activitate
organizat` de o asocia]ie profesional`, institu]ie sau colectivitate;
h) r`spunderea civil` profesional` [i/sau contractual`;
i)
r`spunderea civil` ce ar putea surveni urmare a unui incendiu, explozii sau devers`ri/rev`rs`ri de ape;
j)
daune provocate cu inten]ie, neglijen]` grav` sau culpa Asiguratului;
k) amenzile impuse de c`tre Tribunal sau alte organisme autorizate/competente;
l)
orice situa]ie care este o consecin]` a r`spunderii pe care Asiguratul o are ca rezultat al unei în]elegeri f`cute de c`tre
acesta cu persoana prejudiciat`, r`spundere care nu s-ar aplica în cazul absen]ei în]elegerii respective;
m) daune produse ter]ilor ca rezultat al:
de]inerii sau utiliz`rii unui avion, unor vehicule tractate de cai sau mecanice/motorizate, biciclete, vase maritime
(altele decât b`rci cu rame, pontoane sau canoe), animale sau arme de foc;
ocup`rii (exceptând situa]ia temporar` în scopul c`l`toriei) sau de]inerii în proprietate de teren sau cl`diri;
desf`[ur`rii unei activit`]i comerciale, exercit`rii unei profesii, prest`rii unei munci manuale sau a unei ocupa]ii
întâmpl`toare;
întrecerii de orice fel;
oric`rui act deliberat sau criminal;
n) r`spunderea în calitate de angajator sau sub inciden]a oric`rui alt contract sau oric`rei poli]e de asigurare;
o) daune morale;
p) pierderi financiare de consecin]` (indirecte) („Consequential losses”);
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r)
s)
t)

pierderi financiare pure („Pure Financial Losses”);
amenzi [i/sau penalit`]i de orice tip, inclusiv desp`gubiri cu caracter punitiv („Punitive Damage”);
orice alt` excludere prev`zut` la art. 11 [i 12.

20.2 Desp`gubiri pentru pierdere sau furt documente
În cazul furtului sau pierderii documentelor, indispensabile pentru continuarea c`latoriei sau pentru reîntoarcerea în ]ar`,
se asigur`, dup` caz:
contravaloarea taxelor de emitere a noilor documente emise în locul celor furate, in tara producerii evenimentului
asigurat;
consiliere asupra demersurilor ce trebuie efectuate;
se acoper` în limita sumei asigurate (prev`zut` în poli]` pentru aceste riscuri) costurile pentru procurarea de
documente [i/sau bilete de transport în locul celor pierdute/furate sau se asigur` transportul de întoarcere în ]ar` (în
aceea[i limit` maxim` a sumei asigurate);
dac` pentru eliberarea documentelor a fost necesar` deplasarea în alt` localitate (din satr`in`tate), în baza
documentelor justificative se poate acoperi transportul (o singur` c`l`torie dus-întors) pân` în localitatea în care au
fost emise documentele.
Asiguratul are obliga]ia de a notifica [i de a ob]ine din partea autorit`]ilor locale un raport scris referitor la pierderea
sau furtul documentelor precizate mai sus în maxim 24 ore de la data producerii (constat`rii) evenimentului. În caz de
eveniment asigurat, notificarea privind producerea evenimentului asigurat se face prin intermediul companiei/societ`]ii de
asisten]` men]ionat` în poli]a de asigurare.
Asigur`torul se oblig` s` pl`teasc` indemniza]ia de asigurare numai pentru evenimentele asigurate ap`rute în perioada de
valabilitate a poli]ei de asigurare [i notificate societ`]ii care ofer` asisten]` în termen de 48 de ore de la data producerii
evenimentului asigurat, în baza documentelor originale primite de la autorit`]ile locale [i alte documente justificative.
Dac` notificarea nu este f`cut` în termen de 48 de ore, Asigur`torul poate reduce, în parte sau în totalitate, valoarea
indemnizaiei de asigurare.
Excluderi:
a) distrugerea sau abandonarea cu inten]ie a documentelor de c`tre Asigurat;
b) documentele l`sate în custodia unei persoane care nu are o responsabilitate oficial` în a p`stra proprietatea
asiguratului;
c) documente furate dintr-un vehicul nesupravegheat:
cu excep]ia situa]iei în care documentele au fost încuiate în torpedo-ul sau în portbagajul vehiculului, iar acestea
nefiind vizibile din exteriorul vehiculului, fiind sustrase prin talharie sau efractie;
când nu exist` o dovad` concludent` a unei intr`ri cu for]a [i într-un mod violent în vehicul (f`r` efrac]ie);
d) în cazul în care asiguratul nu ob]ine un raport scris din partea autorit`]ilor locale în max. 24 ore de la constatarea
pierderii sau furtului de documente;
e) orice alt` excludere prev`zut` la art. 11 [i 12, aplicabila acestui risc.
20.3 Storno pachete de servicii turistice - anularea c`l`toriei
Valabilitatea riscului Storno pe o perioada mai mare de 365 zile, se incadreaza intr-un tarif special, iar Asiguratorul isi
rezerva dreptul de a percepe prima suplimentara, pentru o expunere indelungata la risc.
Asigur`torul acoper` penalit`]ile datorate de Asigurat agen]iei de turism la data întâmpl`rii oric`rui eveniment prev`zut mai
jos, în conformitate cu prevederile prezentelor condi]ii de asigurare [i cu condi]iile de renun]are prev`zute în contractul de
comercializare a pachetelor de servicii turistice (definite conform prezentelor conditii de asigurare), încheiate prin
intermediul agen]iilor de turism sau achizitonate de pe site-uri specializate. In cazul serviciilor achizitionate de pe site-uri
specialiate, Asiguratorul va acoperi penalitatile datorate de Asigurat furnizorilor de servicii turistice, conform conditiilor de
rezervare si achizitionare a serviciilor. Valoarea penalitatilor acoperite nu va depasi suma achitata de asigurat agentiei
de turism (dovedita prin documente justificative, chitante, facturi, ordin de plata, etc), sau achitate de Asigurat pentru
rezervarile/ achizitiile de pe site-uri specializate, pana la data producerii riscului asigurat. Orice alta plata efectuata de
asigurat dupa data producerii riscului asigurat nu va fi acoperita pe prezenta polita.
În cazul contractelor de prest`ri servicii turistice încheiate pentru un grup de persoane (2 sau mai multe persoane),
beneficiaz` de acoperirea poli]ei de asigurare (inclusiv riscul Storno), persoana nominalizat` în poli]a de asigurare, pentru
prejudiciul propriu, în baza prevederilor contractuale privind penalit`]ile aplicabile aferente acesteia.
20.3.a. Perioada de valabilitate a prezentei clauze
R`spunderea Asigur`torului, înceteaz` la data [i ora parasirii teritoriului Romaniei de catre asigurat, in vederea deplasarii
spre sejurul achizitionat, dovedita prin documente de calatorie, rovinieta, taxa de drum, bilet de avion, bilet de calatorie,
si se considera ca fijnd prima zi de sejur mentionata in polita etc., conform contractului de comercializare a pachetelor de
servicii turistice (definite conform prezentelor conditii de asigurare).
În cazul efectu`rii de c`l`torii multiple în perioada de asigurare înscris` în poli]`, r`spunderea Asigur`torului pentru riscul
de anulare a c`l`toriei (Storno) înceteaz` la data [i ora efectu`rii primei c`l`torii (ie[iri din România).
Riscul “Anularea calatoriei - Storno” este acoperit doar daca polita de asigurare este incheiata:
a) anterior datei plecarii in calatorie cu mai mult de 28 de zile, cu aplicarea unei fransize temporale de 10 zile daca polita
de asigurare este incheiata dupa mai mult de 3 zile lucratoare de la data contractarii pachetului de servicii turistice;
b) anterior datei plecarii in calatorie cu mai putin de 28 de zile, cu un minim de 2 zile , doar daca polita este incheiata la
data contractarii pachetului de servicii turistice;
Aplicarea unei fransize temporale de 10 zile - sunt acoperite doar evenimente intamplate incepand cu a unsprezecea zi
de asigurare.
20.3.b. Riscuri asigurate:
Riscul asigurat se produce atunci când Asiguratul nu mai poate efectua c`l`toria, ca urmare a producerii, în intervalul de
la data incheierii asigurarii ora 24.00 in prima zi de emitere, pân` la data stabilit` pentru plecarea în c`l`torie considerata
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prima zi de sejur mentionata in polita de asigurare (conform contractului de servicii turistice încheiat cu agen]ia de turism
sau pachetului achizitonat pe site-uri specializate), interval acoperit de perioada de valabilitate a asigur`rii (storno), a unuia
din urm`toarele evenimente:
a) decesul Asiguratului, al so]ului/ so]iei acestuia/ acesteia sau al unei rude de gradul I sau II a asiguratului sau so]ului/
so]iei nacesteia/acestuia, cu men]iunea c` în caz de deces datorat unor boli cronice sau afec]iuni preexistente se va
acoperi contravaloarea pachetului de servicii turistice în limita a maxim 300 Euro/persoan` (fara aplicarea fransizei),
dup` cum este specificat în contractul de comercializare a pachetelor turistice (definite conform prezentelor conditii
de asigurare), încheiat între asigurat [i agen]ia de turism sau pachetului achizitonat pe site-uri specializate.
b) îmboln`virea grav` (conform prezentelor defini]ii) sau accidentul Asiguratului, so]ului/so]iei acesteia/acestuia sau a
unei rude de gradul I a asiguratului sau so]ului/so]iei acesteia/acestuia sau imbolnavirea unei persoane care urmeaz`
s`-l înso]easc` în c`l`torie (conform contractului de prest`ri servicii turistice).
c) distrugerea locuin]ei de domiciliu a Asiguratului, în perioada de 15 zile calendaristice premerg`toare începerii
c`l`toriei, în urma unui incendiu, explozii, furt prin efrac]ie sau act de vandalism, evenimente din cauza c`rora prezen]a
Asiguratului la domiciliu este motivat` în ziua plec`rii;
d) primirea de c`tre Asigurat a unei cita]ii pentru prezentarea în fa]a unei instan]e judec`tore[ti, la un termen stabilit în
perioada c`l`toriei, cu condi]ia ca cita]ia s` nu fie primit` anterior rezerv`rii c`l`toriei sau asiguratului care a primit
cita]ia ulterior rezerv`rii c`l`toriei i-a fost respins` cererea de preschimbare a termenului de judecat` la o dat`
ulterioar` efectu`rii c`l`toriei. În cazul în care Asiguratul este reprezentat de avocat [i prezen]a sa nu este necesar`
conform normelor procedurale (martor, expert, interpret, parte citat` la interogatoriu etc.) nu ne vom afla în prezen]a
unui risc asigurat. Riscul asigurat este aplicabil si pentru so]ul/sotia [i copii Asiguratului cu conditia ca fiecare dintre
acestia sa detina o asigurare storno.
e) accident rutier care implic` direct Asiguratul sau autoturismul cu care acesta urmeaza s` se deplaseze în c`l`torie,
petrecut pe teritoriul României, înainte de efectuarea c`l`toriei, eveniment dovedit prin acte emise de c`tre organele
abilitate.
f)
imposibilitatea certificat` prin documente medicale emise de institu]iile specializate de a mai efectua c`l`toria ca
urmare a unor cauze medicale (situatii patologice) ce ]in de sarcina/graviditate pân` la maxim 26 s`pt`mâni, numai
dac` sarcina este depistat` în perioada de la emiterea asigur`rii pân` la plecarea în c`l`torie si numai pentru
calatoriile programate pana la 26 de saptamani varsta sarcinii la momentul plecarii. Pentru calatorii programate dupa
26 saptamani de sarcina acest risc este valabil cu singura conditie ca sarcina sa fie depistat` în perioada de la
emiterea asigur`rii pân` la data plecarii în c`l`torie. Riscul asigurat este aplicabil si pentru so]ul [i copii persoanei
însarcinate cu conditia ca fiecare dintre acestia sa detina o polita storno.
În cazul în care Asiguratul î[i anuleaz` c`l`toria urmare a unui eveniment asigurat întâmplat în perioada de valabilitate
a acestei asigur`ri (storno), iar conform condi]iilor de renun]are (storno) prev`zute în contractul de comercializare a
pachetelor de servicii turistice (definite conform prezentelor conditii de asigurare), i se aplic` penaliz`ri, dovedite prin
documente justificative si care sa nu depaseasca suma achitata de asigurat pana la data producerii evenimentului
asigurat, Asiguratul are obliga]ia s` notifice Asigur`torul despre producerea evenimentului asigurat.
Asigur`torul se oblig` s` pl`teasc` suma achitata de asigurat agentiei de turism pana la data evenimentului, si numai
pentru riscurile asigurate mentionate la art 20.3.b, pentru evenimentele asigurate ap`rute în perioada de valabilitate a
asigur`rii corespunz`toare acestui risc (storno) [i notificate Asigur`torului în termen de 48 de ore de la data producerii
evenimentului asigurat. Dac` notificarea nu este f`cut` in termen de 48 de ore, Asigur`torul poate reduce, în parte sau în
totalitate, valoarea indemniza]iei de asigurare.
Dup` notificarea în 48 de ore a evenimentului Asiguratul este obligat s` depun` la Asigur`tor, în termen de maximum 5 zile
calendaristice de la producerea evenimentului, urm`toarele documente:
poli]a de asigurare în original;
cererea de desp`gubire;
copie a cererii de renun]are la pachetul de servicii turistice depus` la Agen]ia de turism la care a achitat integral sau
par]ial pre]ul contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, cu num`rul de înregistrare dat de
aceasta;
copie a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat cu Agen]ia de turism impreuna cu
toate anexele acestuia (bon comand`, vouchere, etc) si valoarea penalitatilor aplicate la data anularii sejurului;
dovada achit`rii, integrale sau par]iale, a pre]ului contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice
factura [i chita]a în original;
Documentele doveditoare ale producerii evenimentului asigurat pot fi urmatoarele, dup` caz:
copie a certificatului de deces [i a certificatului medical constatator al decesului;
raport medical detaliat, dovada spitaliz`rii (dac` a fost cazul) [i orice alte documente eliberate de institu]ii medicale
autorizate conform prevederilor legale în vigoare;
procese verbale, precum [i orice alte documente eliberate de organele de Poli]ie, Pompieri, etc;
cita]ia emis` de organele Autorit`]ii judec`tore[ti;
copia istoricului medical de la medicul de familie (FCM) ;
orice alt document necesar solu]ion`rii cererii de desp`gubire.
factura de penalitati emisa de agentia de turism, asiguratului in cazul anularii calatoriei pachetului turistic in original,
factura care nu va depasi suma achitata de asigurat pana la momentul producerii evenimentului asigurat;
Pentru evenimente medicale survenite in urma declansarii unei boli ale copilariei, sunt necesare si urmatoarele documente:
scrisoare medicala de la medicul curant (care a stabilit diagnosticul),
copie dupa reteta,
copie dupa bonurile fiscal de la farmacie cu dovada ca a fost cumparat tratamentul
poze cu eruptia.
În cazul anul`rii c`l`toriei, cauzat` de o problem` medical`, Asiguratul are obliga]ia s` se supun`, la cererea
Asigur`torului, unui control medical efectuat de c`tre medici agrea]i de acesta. În situa]iile în care la originea cererii de
anulare se afl` alt` persoan` decât Asiguratul, acesta are obliga]ia de a face demersurile necesare astfel încât persoana în
cauz` s` se supun`, la solicitarea Asigur`torului, controlului medical efectuat de medicii agrea]i de acesta.
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Asiguratul are obliga]ia:
s` împuterniceasc` autorit`]ile competente s` evalueze evenimentul asigurat (medici, spitale, asigurarea social` sau
privat`, etc.), s` elibereze toate documentele [i informa]iile solicitate de Asigurator;
s` ia toate m`surile necesare limit`rii pagubei, la producerea oric`rui eveniment asigurat;
s` respecte întocmai prevederile prezentelor condi]ii de asigurare, precum [i pe cele din contractul de comercializare
a pachetelor de servicii turistice (definite conform prezentelor conditii de asigurare), încheiat cu agen]ia de turism, în
caz contrar Asiguratul pierzându-[i toate drepturile rezultând din prezenta asigurare [i în]elegând c` Asigur`torul este
eliberat de orice obliga]ie decurgând din asigurare.
20.3.c. Plata desp`gubirii se va face dup` deducerea unei Fran[ize procentuale de 10% din valoarea fiec`rei daune.
În cazul contractelor de prest`ri servicii turistice încheiate pentru un grup de persoane (2 sau mai multe persoane),
desp`gubirile se vor calcula pentru fiecare persoana Asigurata, în func]ie de valoarea totala a penaliz`rilor aplicate de
catre Agen]a de turism/furnizorii de servicii turisice online, aferente persoanei/persoanelor care a/au încheiat poli]` de
asigurare.
Desp`gubirea nu poate dep`[i suma achitat` de c`tre Asigurat, din pre]ul contractului de comercializare a pachetelor de
servicii turistice, pân` la data survenirii evenimentului asigurat [i nici suma maxim` asigurat` prev`zut` în poli]` pentru
acest risc. Desp`gubirea revine Asiguratului sau, în caz de deces, mo[tenitorilor legali ai acestuia.
Plata desp`gubirii se face în termen de 30 zile lucr`toare de la primirea de c`tre Asigur`tor a tuturor documentelor
necesare solu]ion`rii dosarului de daun`.
Dup` plata desp`gubirii, drepturile Asiguratului în baza contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice se
cesioneaz` în mod automat Asiguratorului.
În limita desp`gubirii pl`tite, Asigur`torul are drept de regres împotriva celor vinova]i de producerea riscului asigurat,
al]ii decât Asiguratul [i persoanele men]ionate la sec]iunea de riscuri asigurate.
20.3.1. Asigurarea pentru întreruperea calatoriei
Asigur`torul acord` desp`gubiri, în limita sumei asigurate înscrise în poli]`, pentru clauza „Storno”, pentru costurile
aferente zilelor de sejur care au fost achitate de Asigurat în baza contractului de comercializare a pachetelor de
servicii turistice (definite conform prezentelor conditii de asigurare), [i de care acesta nu a mai beneficiat precum [i pentru
contravaloarea biletului de transport pentru întoarcerea în România, în cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate
men]ionate mai jos, survenite în perioada de valabilitate a poli]ei de asigurare, când Asiguratul, detinator de contract de
asigurare Turist Plus Premium, se afl` în sejur turistic în str`in`tate [i pentru care acesta trebuie s` se întoarc` de urgen]`
la domiciliu.
Riscuri asigurate:
a) decesul so]ului/so]iei Asiguratului sau al unei rude de gradul I si II a Asiguratului sau so]ului/so]ie/persoanei care
insoteste Asiguratul si care se afla în România, cu men]iunea ca în caz de deces datorat unor boli cronice sau afec]iuni
preexistente se va acoperi contravaloarea pachetului de servicii turistice r`mas neconsumat în limita a maxim 300 Euro/
persoan` (fara aplicarea fransizei), dup` cum este specificat în contractul de comercializare a pachetelor turistice încheiat
între asigurat [i agen]ia de turism;
b) distrugerea locuin]ei de domiciliu a Asiguratului pe perioada în care Asiguratul se afl` în sejurul turistic pentru care
s-a emis poli]a de asigurare, în urma unui incendiu, explozii, furt prin efrac]ie sau act de vandalism, evenimente din
cauza c`rora se impune întoarcerea de urgen]` a Asiguratului la domiciliu;
c) primirea de c`tre Asigurat a unei cita]ii pentru prezentarea în fa]a unei instan]e judec`tore[ti din România, la un
termen stabilit în perioada c`l`toriei, cu condi]ia ca cita]ia s` nu fie primit` anterior rezerv`rii c`l`toriei sau
asiguratului care a primit cita]ia ulterior rezerv`rii c`l`toriei i-a fost respins` cererea de preschimbare a termenului de
judecat` la o dat` ulterioar` efectu`rii c`l`toriei. În cazul în care Asiguratul este reprezentat de avocat [i prezen]a sa
nu este necesar` conform normelor procedurale (martor, expert, interpret, parte citat` la interogatoriu etc.) nu ne
vom afla în prezen]a unui risc asigurat. Riscul asigurat este aplicabil si pentru so]ul/sotia [i copii Asiguratului cu
conditia ca fiecare dintre acestia sa detina o polita storno
Excluderi aplicabile Art. 20.3 [i Art. 20.3.1:
Nu se vor pl`ti desp`gubiri pentru anularea c`l`toriei sau întreruperea c`l`toriei cauzat` direct sau indirect de:
îmbolnavirea grav` a Asiguratului, so]ului/ so]iei acestuia sau a unei rude de gradul I a Asiguratului sau so]ului/so]iei
acesteia/ acestuia sau îmboln`virea grav` a persoanei care urmeaz` s`-l înso]easc` pe asigurat în c`l`torie, cauzat`
de boli cronice sau/ [i afec]iuni preexistente sau urm`ri ale unui accident anterior începerii valabilit`]ii asigur`rii;
deregl`rile mentale, tulbur`rilor psihice sau de natur` nervoas`;
anomalii sau malforma]ii congenitale, îndep`rtarea defectelor sau anomaliilor/malforma]iilor fizice (chirurgie plastic`);
tratamentului dentar, chirurgiei [i esteticii dentare;
curele precum [i orice tratamente efectuate în sanatorii, sec]ii de balneofizioterapie, unitati de ingrijiri paleative,
unitati/sectii de geriatrie sau case de odihn`;
afec]iuni neoplazice diagnosticate în primele 2 luni de la achizi]ionarea poli]ei de asigurare;
boli cu transmitere sexual`, consecin]ele infect`rii cu virusul HIV, respectiv SIDA (Sindromul Imunodeficien]ei
Dobândite - defini]ie conform Organiza]iei Mondiale a S`n`t`]ii);
evenimente ocazionate de graviditate, pentru sarcina peste 26 de s`pt`mâni, na[tere (inclusiv avort în scop
terapeutic) sau consecin]ele acestora, precum [i evenimente ocazionate de întreruperea voluntar` a sarcinii;
proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercet`rii medicale;
contractarea de boli contagioase în cadrul epidemiilor declarate oficial de c`tre organele abilitate;
sinucidere, tentativ` de sinucidere a Asiguratului, automutilare sau îmboln`vire inten]ionat` a Asiguratului sau ale
persoanelor men]ionate la cap. Riscuri asigurate al prezentei clauze, lit. i [i ii [i consecin]ele lor;
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utiliz`rii de c`tre Asigurat a unor medicamente sau substan]e cu efect psihoactiv, unor medicamente în doze toxice
sau a unor tratamente neprescrise de c`tre o autoritate medical` competent`, precum [i ca urmare a consumului de
droguri sau consumului de alcool, în cazul în care acestea au contribuit la producerea evenimentului;
acte de r`zboi de orice tip, evenimente militare, acte de terorism sau sabotaje, revolu]ii, revolte, greve, acte de
vandalism [i alte evenimente similare acestora, deplasari in tarile sau zonele in care s-au dat alerte de calatorie de
catre Ministerul Afecerilor Externe si/sau Organizatia Mondiala a Sanatatii;
sunt cauzate direct sau indirect de explozii sau emana]ii de c`ldur` sau radia]ii provenite din fuziunea sau fisiunea
nuclear`, precum [i din radia]iile provocate de accelerarea artificial` a particulelor atomice;
apar datorit` actelor de violen]` petrecute cu ocazia adun`rilor publice sau raliurilor [i competi]iilor sportive, în cazul
în care Asiguratul particip` activ;
au fost produse inten]ionat de Asigurat ori au rezultat în urma comiterii unor infrac]iuni de c`tre acesta;
neacordarea vizei de intrare în ]ara de tranzit sau de destina]ie;
primirea unei cita]ii într-o cauz` în care Asiguratul are calitate procesual` activ` sau într-o cauz` care formeaz`
obiectul unei c`i de atac ori într-o cauz` în care Asiguratul solicit` judecarea în lips`;
primirea unei cita]ii într-o cauz` în care Asiguratul avea termen în cuno[tin]a ori într-o cauz` în care Asiguratul a
solicitat judecarea în lips`;
for]a major`;
asisten]a medical` acordat` de rudele Asiguratului;
orice alte evenimente care nu reprezint` o îmboln`vire grav` conform prezentelor condi]ii de asigurare;
nerespectarea celor prev`zute la cap. Obliga]iile Asiguratului al prezentei clauze.

20.4 Riscuri suplimentare pentru c`l`toriile cu avionul
20.4.1 Bilete de c`l`torie anulate din cauza falimentului companiei aeriene
Prin prezenta clauz` este acoperit` contravaloarea biletelor de c`l`torie achizitionate exclusiv prin agentii de turism sau de
la companiile aeriene, pentru zborurile programate de c`tre companiile aeriene, iar anularea acestor zboruri s-a produs din
cauza declar`rii oficiale a falimentului companiei aeriene respective. În acest caz, suma asigurat` maxim` este cea înscris`
în poli]a de asigurare, în condi]iile declararii oficiale a falimentului al companiei de transport aerian dovedit prin acte emise
de c`tre autorit`]ile competente.
Limita maxim` agregat` a desp`gubirilor acordate de Asigur`tor, în cazul falimentului aceleia[i companii aeriene nu poate
dep`[i suma de 70.000 Euro. În cazul în care valoarea cumulat` a preten]iilor de desp`gubire solicitate de Asigura]i
dep`[e[te valoarea limitei anterior men]ionate, valoarea desp`gubirilor va fi redus` propor]ional corespunz`tor raportului dintre suma tuturor preteniilor de daun` [i valoarea limitei maxime agregate (per companie aerian`). Vor fi luate în
considerare doar notific`rile de daun` depuse în scris Asigur`torului în termen de maxim 15 zile de la data declar`rii oficiale a falimentului companiei aeriene.
20.4.2 Storno pentru bilete de avion
Acoper` penalit`]ile datorate de Asigurat agen]iei de turism/companiei aeriene la data survenirii evenimentelor prev`zute
la art. 20.3.b Storno - asigurarea pentru anularea plec`rii în c`l`torie, sec]iunea de riscuri asigurate, în conformitate cu
prevederile prezentelor condi]ii de asigurare [i în condi]iile de renun]are prev`zute în contractul de prest`ri servicii turistice
încheiat de c`tre client sau în “Condi]iile generale de transport aerian” [i “Condi]iile generale de comercializare a biletelor
de avion” care înso]esc biletul de avion. Biletul de avion este considerat contract de transport între compania aerian` [i
persoana înscris` în bilet.
Nivelul penalit`]ilor acoperite nu va dep`[i 100% din pre]ul total al biletului de c`l`torie, iar suma asigurat` maxim` este
cea înscris` în poli]a de asigurare.
În cazul curselor aeriene de linie, fran[iza este de 10% din valoarea biletului, iar în cazul zborurilor tip charter [i ale
companilor aeriene “low cost”, fran[iza va fi de 15% din pre]ul biletelor de c`l`torie.
Riscul “Storno pentru bilete de avion” este acoperit doar daca polita de asigurare este incheiata:
a) anterior datei plecarii in calatorie cu mai mult de 28 de zile, cu aplicarea unei fransize temporale de 10 zile daca polita
de asigurare este incheiata dupa mai mult de 3 zile lucratoare de la data contractarii biletelor de avion;
b) anterior datei plecarii in calatorie cu mai putin de 28 de zile, cu un minim de 2 zile , doar daca polita este incheiata la
data contractarii biletelor de avion;
Aplicarea unei fransize temporale de 10 zile - sunt acoperite doar evenimente intamplate incepand cu a unsprezecea zi
de asigurare.
20.4.3 Rambursarea de cheltuieli datorate respingerii la ie[irea din ]ar` a Asiguratului in vederea continuarii
sejurului
Acoper` contravaloarea serviciilor turistice (prima noapte de cazare pierduta din sejur)/biletului de calatorie (biletul refacut
pentru a ajunge la destinatie) în cazul Asigura]ilor care au fost respin[i la ie[irea din România [i au pierdut cursa aerian`
din motive independente de voin]a lor.
Acest risc se acoper` numai în condi]iile în care Asiguratul si-a verificat documentele de c`l`torie (pa[aport, viz` valabil`,
asigurare medicala, imputernicire de a conduce autovehiculul cu care se deplaseaza, are toate taxele platite la zi etc.), s-a
informat pe site-ul www.mae.ro, si respecta conditiile de calatorie in conformitate cu prevederile legislative in vigoare din
tara de destinatie si/sau tranzit, atat în momentul achizi]ion`rii pachetului de servicii/biletului, cat si la data iesirii din tara,
iar clientul nu are interdic]ii de a intra pe teritoriul ]`rii de destina]ie si/sau tranzit.
În acest caz, se vor acoperi cheltuielile suportate de Asigurat (cheltuieli dovedite prin acte justificatoare, chitan]e, facturi
etc.) pentru refacerea documentelor de c`l`torie (biletul refacut pentru a junge la destinatie), cat si prima noapte de cazare
pierduta din sejur în limita sumei asigurate înscrise în poli]a de asigurare. In cazul in care sejurul nu mai poate fii efectuat
integral, fiind anulat de catre asigurat, datorita acestei respingeri, acest caz nu va intra sub acoperirea politei de asigurare
emisa.
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20.4.4 Refuzul companiei aeriene de a îmbarca turistul în cursa de destina]ie in vederea continuarii sejurului
Prin prezenta clauz` sunt acoperite costurile serviciilor turistice pierdute /refacerea biletelului de c`l`torie, justificate prin
acte doveditoare ( chitante, facturi, etc) în cazul refuzului companiei aeriene de a-l îmbarca pe turist în cursa de destina]ie
conform documentelor de c`l`torie (bilet de c`l`torie), cursa care decoleaz` exclusiv de pe teritoriul României, fiind îndeplinite toate condi]iile de c`tre turist privind efectuarea c`l`toriei, în concordan]` cu regulile impuse de compania aerian`
respectiv` pentru îmbarcarea pasagerilor, cat si prin respectarea conditiilor de calatorie in conformitate cu prevederile
legislative in vigoare din tara de destinatie & tranzit: viza valabila, documente de identitate valabile (carte de identitate,
pasaport), prezen]a la aeroport în timp util, respectarea strict` a bunurilor transportabile în bagaje, iar refuzul de îmbarcare
nu s-a datorat faptului c` turistul se afla sub influen]a alcoolului sau a drogurilor.
Limita maxim` acoperit` este cea înscris` în poli]a de asigurare, si se acopera numai serviciile pierdute&refacerea biletului
de calatorie pentru a ajunge la destinatie.
In cazul in care sejurul nu mai poate fii efectuat integral, fiind anulat de catre asigurat, datorita refuzului companiei, acest
caz nu va intra sub acoperirea politei de asigurare emisa.
20.4.5 Cheltuieli medicale de urgen]` datorate serviciilor necorepunz`toare la bordul avionului
Prin prezenta clauz` sunt desp`gubite prejudiciile aduse de compania aerian` clientului, datorit` serviciilor necorespunz`toare de servire [i în urma c`rora au rezultat cheltuieli medicale de urgen]`, dovedite prin rapoarte medicale sau alte
documente care s` fac` dovada prejudiciului, în limita sumei asigurate înscrise în poli]a de asigurare, pentru acest risc
asigurat.
20.5 Desp`gubirea pentru întârzierea mijlocului de transport /anularea c`l`toriei (mai mult de 12 ore) - numai in
afara Romaniei, in cazul zborurilor de legatura pentru a ajunge la destinatie
Sunt desp`gubite, în limita sumei asigurare înscrise în poli]a de asigurare costurile suplimentare justificate prin chitan]
e, facturi, bonuri de cas` sau alte documente primite de la furnizorii de servicii externe (magazine, restaurante,hotel,etc)
constând în cele necesare pentru alimente, transferul de la [i înapoi la aeroport [i prima noapte de cazare la unul dintre
hotelurile din apropierea aeroportului de unde va decola avionul spre urmatoarea destinatie, cat [i eventualele taxe suplimentare percepute pentru reprogramarea zborului de leg`tur` (în cazul transferului între linii aeriene distincte).
Riscuri asigurate:
Aceast` asigurare este valabil` în cazul amân`rii pentru mai mult de 12 ore, fa]` de ora de plecare specificat` pe biletul de
c`l`torie, a decol`rii avionului, zbor dus sau întors, travers`rii pe mare, plec`rii autocarului sau trenului din sau c`tre ]ara
de reziden]`, ca rezultat al:
condi]iilor meteorologice nefavorabile;
defec]iunilor tehnice ale avionului, autocarului, trenului sau navei maritime;
unei greve, unui incident industrial (cu precizarea c` pân` la momentul eliber`rii poli]ei de asigurare sau pân` la
rezervarea legat` de c`l`torie, considerând termenul de referin]` ultimul dintre cele dou`, s` nu fie declarat` nicio
astfel de situa]ie, astfel neexistând niciun motiv care s` afecteze bunul curs al c`l`toriei Asiguratului);
Aceast` asigurare este valabil` de asemenea în urm`toarele situa]ii:
schimbarea rutei avionului astfel încât aceasta nu mai corespunde sosirii asiguratului la locul de destina]ie;
lipsa de coresponden]` a unui zbor regulat confirmat din cauza întârzierii la aeroportul de leg`tur` a cursei regulate,
care ar fi trebuit s` ajung` la corespondent (sub rezerva întârzierii minime a zborurilor corespondente prev`zute în
regulamentele interna]ionale pentru liniile aeriene) [i dac` nu s-a pus la dispozi]ia Asiguratului alt mijloc de transport
de înlocuire.
Excluderi:
a) nu se acopera contravaloarea zilelor de sejur pierdute, conform rezervarilor hoteliere, a excursilor programate si
achitate, a inchirierii de autoturisme si a altor servicii turistice.
b) cazul în care Asiguratul nu s-a îmbarcat, fiind timp suficient, pentru c`l`toria în afar` sau cea de întoarcere;
c) cazul retragerii din circula]ie, chiar [i temporar, a avionului, autocarului, trenului sau navei maritime în urma ordinelor
sau recomand`rii Autorit`]ii de Avia]ie Civil`, a Autorit`]ii Portuare, Feroviare, Rutiere sau a unui organism similar din
orice ]ar` (cu excep]ia defec]iunilor tehnice depistate la mijlocul de transport respectiv) [i/sau închiderea spa]iului
aerian, rutier sau maritim, de c`tre orice autoritate na]ional`;
d) zborurile interne care nu reprezint` conexiuni pentru c`l`toria extern` catre destinatie
e) lipsa documentelor justificative care s` probeze efecutarea pl`]ii costurilor sau taxelor suplimentare acoperite prin
prezenta clauz`;
f)
orice alt` excludere prev`zut` la art. 11 [i 12.
20.6 Desp`gubirea pentru furtul/pierderea/distrugereabagajelor pe perioada transportului
Asigurarea este valabil` pe întreaga durat` a c`l`toriei cu mijlocul de transport [i începe:
pentru bagajul nepredat: de la începutul opera]iunilor de îmbarcare [i pân` la sfâr[itul celei de debarcare;
pentru bagajul înregistrat: din momentul în care bagajul asiguratului este luat în primire [i înregistrat de compania de
transport [i pân` în momentul retragerii bagajului respectiv la destina]ie.
Asigurarea acoper` daunele suferite de bagaje pân` la concuren]a sumei asigurate pentru bagaje, prev`zut` în poli]a de
asigurare.
Excluderi
a) Sunt excluse din asigurare pierderile [i daunele produse cu inten]ie, culpa grav`/neglijen]a sau fapte asem`n`toare
ale Asiguratului sau prepu[ilor acestuia, precum [i de defectul sau viciul obiectelor transportate. De asemenea,
asigurarea nu acoper` obiecte fragile [i deteriorabile, obiecte electrice si electronice banii lichizi sau monedele de
orice natur` (incluzând colec]iile sau piesele singulare de valoare), cecuri, titluri [i obliga]iuni de orice fel, acte, bilete
de c`l`torie, colec]ii de timbre sau alte asemenea [i bijuterii, obiecte pre]io se în general, valori mobiliare de orice
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fel, instrumentele muzicale precum [i orice materiale sau obiecte al c`ror transport nu este acceptat de
regulamentele de transport de c`l`tori.
b) sunt excluse pierderile [i daunele produse pe teritoriul României;
c) este exclus bagajul în situa]ia în care Asiguratul nu supravegheaz` corespunz`tor proprietatea sa;
d) este exclus bagajul personal al Asiguratului care este l`sat nesupravegheat, cu excep]ia situa]iei în care acesta
este l`sat într-un spa]iu special amenajat pentru p`strarea în siguran]` a bagajelor;
e) furtul bagajelor care nu sunt proprietatea asiguratului sau bagajelor proprietatea asiguratului împrumutate sau
încredin]ate unor ter]e persoane;
f)
bagajul personal al Asiguratului care este furat dintr-un vehicul l`sat nesupravegheat, cu excep]ia:
cazul în care a fost l`sat în torpedo-ul sau portbagajul închis al vehiculului, astfel încât s` nu fie vizibil din exteriorul
acestuia;
dac` exist` o prob` evident` în ceea ce prive[te intrarea cu for]` sau violen]` în vehicul;
bagajul personal al Asiguratului este pierdut/furat sau ajunge în posesia acestuia cu întârziere, iar Asiguratul nu
anun]` imediat compania de transport terestru, aerian sau maritim [i nu ob]ine un raport scris din partea
reprezentan]ilor acestora, acesta are obliga]ia de a solicita în termen de 7 zile de la data evenimentului, raportul
oficial al companiei.
g) pierderea, distrugerea, avarierea sau furtul bagajului datorate:
retinerii sau confisc`rii bagajelor pe baza de ordin din partea unui guvern, autoritate public`, vam` [i altele similare;
uzurii normale [i deterior`rii în urma purt`rii, procesului de cur`]are, zgârierii, p`t`rii, moliilor, d`un`torilor sau
mucegaiului;
h) defec]iunile electrice, mecanice sau o eroare de fabrica]ie a bagajului;
i)
distrugerea articolelor fragile [i deteriorabile în timpul transportului asigurat de c`tre o firm` specializat`, cu excep]ia
situa]iei în care distrugerea se datoreaz` unui incendiu sau altui accident al navei maritime, avionului sau vehiculului
în care articolele sunt transportate;
j)
oricare proprietate asigurat`, în mod specific printr-o alt` poli]` de asigurare sau care poate fi recuperat` dintr-o alt`
surs`. Orice rambursare primit` va fi dedus` din suma care reprezint` dauna Asiguratului, în termenii acestei sec]iuni;
k) timbrele, documentele, unicatele, mostrele sau m`rfurile, manuscrisele sau documentele de valoare de orice fel;
l)
echipamentul pentru sporturile de iarn`;
m) furtul bagajelor inregistrate urmare a unor revolte, greve, manisfesta]ii publice.
n) orice alt` excludere prev`zut` la art. 11 [i 12.
Asiguratul are obliga]ia de a notifica dauna în momentul retragerii bagajului la destina]ie [i de a ob]ine din partea
autorit`]ilor locale un raport scris referitor la furtul/pierderea/întârzierea bagajelor înregistrate în maxim 7 zile, iar pentru
bagajele distruse/ deteriorate, în termen de 24 de ore, de la data producerii evenimentului asigurat.
Asiguratul are obliga]ia de a înregistra bagajele la predarea acestora operatorului de transport c`l`tori, pe baza tichetelor
de bagaje, pe care are datoria sa le p`streze.
Asiguratul are obliga]ia de a lua m`suri pentru limitarea pagubelor în caz de producere a unui eveniment asigurat, s` fac`
demersurile [i s` îndeplineasc` toate formalit`]ile pentru conservarea dreptului la regres al Asigur`torului fa]` de ter]ii
vinova]i de producerea daunei.
20.7 Desp`gubirea pentru întârzierea bagajelor, mai mult de 12 ore
Se desp`gubesc costurile de achizi]ie a bunurilor de prim` necesitate, achizitionate in afara Romaniei (obiecte vestimentare [i de toalet`, care permit Asiguratului s` fac` fa]` indisponibilit`]ii temporare a obiectelor personale din bagajul
întârziat), atunci când Asiguratul ob]ine un raport scris oficial din partea companiei de transport, prin care se dovede[te
întârzierea bagajelor înregistrate, cât [i perioada întârzierii (num`rul de ore). Dauna va fi acoperit` numai pe baza de documente justificative (chitan]e, facturi, bon de cas` semnat [i [tampilat etc.), conform sumei asigurate stipulate, din care s`
rezulte c` în perioada întârzierii bagajului, Asiguratul [i-a achizi]ionat bunurile de strict` necesitate.
Dac` bagajul intra in posesia Asiguratului cu o intarziere mai mare de 12 ore, iar Asiguratul se afla pe teritoriul Romaniei,
acesta nu poate beneficia de aceasta facilitate, considerând ca a ajuns la locul de domiciliu.
În cadrul acestui capitol sunt aplicabile obliga]iile asiguratului [i excluderile de la Art. 20.6.
20.8 Asistenta rutiera (doar pentru politele Turist Plus Premium)
In perioada de valabilitate a politei de asigurare, in limita sumei asigurate, se despagubesc cheltuielile de transport
(tractare pana la cel mai apropiat service din tara/orasul in care s-a produs evenimentul) ale autovehiculului proprietatea
asiguratului sau proprietatea altei persoane fizice/ juridice (cu conditia ca dreptul de folosinta a autovehiculului sa fie dat
prin împuternicire scrisa înainte de încheierea politei) cu care Asiguratul efectueaza deplasarea in strainatate, de la locul
evenimentului pana la cea mai apropiata unitate service din localitatea in care s-a produs evenimentul, in cazul:
producerii unor defectiuni electrice, mecanice sau accidente rutiere la autovehiculul respectiv;
in cazul imposibilitatii continuarii deplasarii din cauza alimentarii cu un combustibil necorespunzator (decat cel pre
vazut in cartea tehnica a autovehiculului asigurat);
pana de cauciuc dubla (aparuta in urma unuia si aceluiasi eveniment).
In urma producerii unuia dintre evenimentele de mai sus, Asiguratul beneficiaza de:
cheltuieli de tractare si transport, pana la cel mai apropiat service din tara/orasul in care s-a produs evenimentul;
asistenta telefonica 24/24h;
transportul pasagerilor in autovehiculul de tractare, in limita locurilor disponibile in autovehiculul de tractare;
depozitare /parcare pentru o perioada de maxim 48 ore in unitati de service inchise.
Acoperirea este valabila exclusiv pentru autoturisme si autoutilitare usoare cu masa totala maxima autorizata de pana la
2,5 tone inclusiv si cu o vechime maxima de fabricatie de 7 ani, numai pentru servicii organizate de compania de asistenta
inscrisa in polita.
Asiguratul beneficiaza de acoperirile mentionate mai sus, in conditiile in care avizeaza compania de asistenta imediat dupa
producerea evenimentului si inainte de a se angaja in cheltuieli privind evenimentul produs.
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