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Pana la data de 17.09.2017, la orice asigurare de calatorie Turist de la Generali, primesti gratuit, urmatoarele acoperiri 
suplimentare:

Riscuri asigurate:
In perioada de valabilitate a politei de asigurare, in limita sumei asigurate, despagubim cheltuielile de transport (tractare) 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, 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 (altul decat cel prevazut in 

cartea tehnica a autovehiculului asigurat)
• pana de cauciuc dubla (aparuta in urma unuia si aceluiasi eveniment).

Servicii de care beneficiezi in caz de risc asigurat:
• cheltuieli de tractare si transport
• asistenta telefonica
• transportul pasagerilor in autovehiculul de tractare
• depozitare parcare max. 48 ore in unitatile 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 si numai pentru servicii organizate de compania de asistenta inscrisa in polita.

Riscuri asigurate:

Asigurarea este valabila pe intreaga durata a calatoriei cu mijlocul de transport si 
incepe:
• pentru bagajul nepredat: de la inceputul operatiunilor de imbarcare si pana la 

sfarsitul celei de debarcare
• pentru bagajul inregistrat: din momentul in care bagajul Asiguratului este luat in 

primire si inregistrat de compania de transport si pana in momentul retragerii 
bagajului respectiv la destinatie.

Sunt aplicabile excluderile prevazute in conditiile de asigurare, in cadrul 
art. 20.6.

ASISTENTA RUTIERA – in limita sumei de 1.000 Euro

Despagubirea pentru furtul/ pierderea/ distrugerea bagajelor pe perioada transportului 
(cf. art. 20.6 din Conditiile de asigurare) – Maxim per perioada asigurata: 200 EURO / persoana

Excluderi:
• sunt excluse din asigurare pierderile si daunele produse cu intentie, culpa grava/neglijenta sau fapte asemanatoare ale 

Asiguratului sau prepusilor acestuia, precum si de defectul sau viciul obiectelor transportate. De asemenea, asigurarea nu 
acopera obiecte fragile si deteriorabile, banii lichizi sau monedele de orice natura (incluzand colectiile sau piesele singulare de 
valoare numismatica), cecuri, titluri si obligatiuni de orice fel, acte, bilete de calatorie, colectii de timbre si bijuterii, obiecte 
pretioase in general, valori mobiliare de orice fel, precum si orice materiale sau obiecte al caror transport nu este acceptat de 
regulamentele de transport de calatori

• sunt excluse pierderile si daunele produse pe teritoriul Romaniei
• este exclus bagajul in situatia in care Asiguratul nu supravegheaza corespunzator proprietatea sa
• este exclus bagajul personal al Asiguratului care este lasat nesupravegheat, cu exceptia situatiei in care acesta este lasat intr-un 

spatiu special amenajat pentru pastrarea in siguranta a bagajelor
• furtul bagajelor care nu sunt proprietatea Asiguratului sau al bagajelor proprietatea Asiguratului imprumutate sau incredintate unor 

terte persoane
• bagajul personal al Asiguratului care este furat dintr-un vehicul lasat nesupravegheat, cu exceptia:

- cazului in care a fost lasat in torpedo-ul sau portbagajul inchis al vehiculului, astfel incat sa nu fie vizibil din exteriorul acestuia
- daca exista o proba evidenta in ceea ce priveste intrarea cu forta sau violenta in vehicul

• bagajul personal al Asiguratului este pierdut/furat sau ajunge in posesia acestuia cu intarziere, iar Asiguratul nu anunta imediat 
compania de transport terestru, aerian sau maritim si nu obtine un raport scris din  partea reprezentantilor acestora, acesta are 
obligatia de a solicita, in termen de 7 zile de la data evenimentului, raportul oficial al companiei

• pierderea, distrugerea, avarierea sau furtul bagajului datorate:
- retinerii sau confiscarii bagajelor pe baza de ordin din partea unui guvern, autoritate publica, vama si altele similare
- uzurii normale si deteriorarii in urma purtarii, procesului de curatare, zgarierii, patarii, moliilor, daunatorilor sau mucegaiului
- defectiunile electrice, mecanice sau o eroare de fabricatie a bagajului

• distrugerea articolelor fragile si deteriorabile in timpul transportului asigurat de catre o firma specializata, cu exceptia situatiei in 
care distrugerea se datoreaza unui incendiu sau altui accident al navei maritime, avionului sau vehiculului in care articolele sunt 
transportate

• oricare proprietate asigurata, in mod specific printr-o alta polita de asigurare sau care poate fi recuperata dintr-o alta sursa.

Orice rambursare primita va fi dedusa din suma care reprezinta dauna Asiguratului, in termenii acestei sectiuni:
• timbrele, documentele, unicatele, mostrele sau marfurile, manuscrisele sau documentele de valoare de orice fel
• echipamentul pentru sporturile de iarna
• furtul bagajelor inregistrate urmare a unor revolte, greve, manisfestatii publice
• orice alta excludere prevazuta la art. 11 si 12 din Conditiile de asigurare.

Asiguratul are obligatia de a notifica dauna in momentul retragerii bagajului la destinatie si de a obtine din partea autoritatilor locale 
un raport scris referitor la furtul/pierderea bagajelor inregistrate in maxim 7 zile, iar pentru bagajele distruse/deteriorate, in termen de 
24 de ore, de la data producerii evenimentului asigurat.
Asiguratul are obligatia de a inregistra bagajele la predarea acestora operatorului de transport calatori, pe baza tichetelor de bagaje, 
pe care are datoria sa le pastreze.
Asiguratul are obligatia de a lua masuri pentru limitarea pagubelor in caz de producere a unui eveniment asigurat, sa faca 
demersurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al Asiguratorului fata de tertii vinovati de 
producerea daunei.

In caz de dauna, contacteaza societatea de asistenta 
Europ Assistance, la urmatoarele numere de telefon:
0313.20.20.20 (Romania)
0036.14.58.44.38

pe fax, la:
0313.20.02.03 (Romania)
0036.14.58.44.45

sau prin e-mail la:
operation@europ-assistance.ro

Un operator Europ Assistance va prelua toate detaliile si te 
va indruma in vederea solutionarii problemelor aparute!

Vara aceasta, bucura-te

de oferte speciale pentru o vacanta de vis.
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Excluderi:
• sunt excluse din asigurare pierderile si daunele produse cu intentie, culpa grava/neglijenta sau fapte asemanatoare ale 

Asiguratului sau prepusilor acestuia, precum si de defectul sau viciul obiectelor transportate. De asemenea, asigurarea nu 
acopera obiecte fragile si deteriorabile, banii lichizi sau monedele de orice natura (incluzand colectiile sau piesele singulare de 
valoare numismatica), cecuri, titluri si obligatiuni de orice fel, acte, bilete de calatorie, colectii de timbre si bijuterii, obiecte 
pretioase in general, valori mobiliare de orice fel, precum si orice materiale sau obiecte al caror transport nu este acceptat de 
regulamentele de transport de calatori

• sunt excluse pierderile si daunele produse pe teritoriul Romaniei
• este exclus bagajul in situatia in care Asiguratul nu supravegheaza corespunzator proprietatea sa
• este exclus bagajul personal al Asiguratului care este lasat nesupravegheat, cu exceptia situatiei in care acesta este lasat intr-un 

spatiu special amenajat pentru pastrarea in siguranta a bagajelor
• furtul bagajelor care nu sunt proprietatea Asiguratului sau al bagajelor proprietatea Asiguratului imprumutate sau incredintate unor 

terte persoane
• bagajul personal al Asiguratului care este furat dintr-un vehicul lasat nesupravegheat, cu exceptia:

- cazului in care a fost lasat in torpedo-ul sau portbagajul inchis al vehiculului, astfel incat sa nu fie vizibil din exteriorul acestuia
- daca exista o proba evidenta in ceea ce priveste intrarea cu forta sau violenta in vehicul

• bagajul personal al Asiguratului este pierdut/furat sau ajunge in posesia acestuia cu intarziere, iar Asiguratul nu anunta imediat 
compania de transport terestru, aerian sau maritim si nu obtine un raport scris din  partea reprezentantilor acestora, acesta are 
obligatia de a solicita, in termen de 7 zile de la data evenimentului, raportul oficial al companiei

• pierderea, distrugerea, avarierea sau furtul bagajului datorate:
- retinerii sau confiscarii bagajelor pe baza de ordin din partea unui guvern, autoritate publica, vama si altele similare
- uzurii normale si deteriorarii in urma purtarii, procesului de curatare, zgarierii, patarii, moliilor, daunatorilor sau mucegaiului
- defectiunile electrice, mecanice sau o eroare de fabricatie a bagajului

• distrugerea articolelor fragile si deteriorabile in timpul transportului asigurat de catre o firma specializata, cu exceptia situatiei in 
care distrugerea se datoreaza unui incendiu sau altui accident al navei maritime, avionului sau vehiculului in care articolele sunt 
transportate

• oricare proprietate asigurata, in mod specific printr-o alta polita de asigurare sau care poate fi recuperata dintr-o alta sursa.

Orice rambursare primita va fi dedusa din suma care reprezinta dauna Asiguratului, in termenii acestei sectiuni:
• timbrele, documentele, unicatele, mostrele sau marfurile, manuscrisele sau documentele de valoare de orice fel
• echipamentul pentru sporturile de iarna
• furtul bagajelor inregistrate urmare a unor revolte, greve, manisfestatii publice
• orice alta excludere prevazuta la art. 11 si 12 din Conditiile de asigurare.

Asiguratul are obligatia de a notifica dauna in momentul retragerii bagajului la destinatie si de a obtine din partea autoritatilor locale 
un raport scris referitor la furtul/pierderea bagajelor inregistrate in maxim 7 zile, iar pentru bagajele distruse/deteriorate, in termen de 
24 de ore, de la data producerii evenimentului asigurat.
Asiguratul are obligatia de a inregistra bagajele la predarea acestora operatorului de transport calatori, pe baza tichetelor de bagaje, 
pe care are datoria sa le pastreze.
Asiguratul are obligatia de a lua masuri pentru limitarea pagubelor in caz de producere a unui eveniment asigurat, sa faca 
demersurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al Asiguratorului fata de tertii vinovati de 
producerea daunei.

Sunt acoperite în limita sumei asigurate inscrise in polita, costurile aferente zilelor de sejur care au fost achitate de catre Asigurat în 
baza contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice și de care acesta nu a mai beneficiat precum și pentru 
contravaloarea biletului de transport pentru întoarcerea în România, în cazul producerii  unuia dintre riscurile asigurate menţionate in 
cadrul conditiilor de asigurare, Art. 20.3.1.

Riscuri asigurate:
• distrugerea locuinţei de domiciliu a Asiguratului pe perioada în care Asiguratul se află în sejurul turistic pentru care s-a emis poliţa 

de asigurare, în urma unui incendiu, explozii, furt prin efracţie sau act de vandalism, evenimente din cauza cărora se impune 
intoarcerea de urgenţă a Asiguratului la domiciliu;

• primirea de catre Asigurat a unei citaţii pentru prezentarea în faţa unei instanţe judecatorești din Romania, la un termen stabilit 
în perioada calatoriei, cu condiţia ca citatia sa nu fie primita anterior rezervarii calatoriei sau Asiguratului care a primit citatia ulterior 
rezervarii calatoriei i-a fost respinsa cererea de preschimbare a termenului de judecata la o data ulterioara efectuarii calatoriei. In 
cazul in care Asiguratul este reprezentat de avocat si prezenta sa nu este necesara conform normelor procedurale (martor, expert, 
interpret, parte citata la interogatoriu, etc) nu ne vom afla in prezenta unui risc asigurat

• decesul soţului/ soţiei Asiguratului sau al unei rude de gradul I a Asiguratului sau soţului/soţiei acestuia aflate in Romania, cu 
mentiunea ca  in caz de deces datorat unor boli cronice sau afectiuni preexistente se va acoperi contravaloarea pachetului de 
servicii turistice ramas neconsumat in limita a maxim 300 euro/persoana, dupa cum este specificat in contractul de 
comercializare a pachetelor turistice incheiat intre Asigurat si agentia de turism

Sunt aplicabile excluderile prevazute in conditiile de asigurare, in cadrul art. 20.3.1.

Ne gandim la siguranta ta si a celor dragi tie! Tocmai de aceea, am creat oferte speciale 
pentru ca voi sa plecati in vacante fara griji.

INTRERUPEREA CALATORIEI (Cf. Art. 20.3.1 din Conditiile de asigurare) – 
Suma asigurata: 1000 Euro / persoana


