
Metode de încetare ale contractului de asigurare:

prin anulare solicitat` de c`tre Asigurat/Contractant, cu notificare prealabil` \naintat` cu minim 24 de ore \nainte de \nceperea valabilit`]ii 
poli]ei sau [i dup` aceast` dat` dac` se prezint` dovezi certe c` nu s-a efectuat c`l`toria;
prin reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex.: neplata primei de asigurare de c`tre Asigurat/Contractant sau 
schimbarea esen]ial` a \mprejur`rilor referitoare la risc);
din cauza inexisten]ei riscului.

\ncepe la ora [i data inscrise \n poli]a de asigurare; 
\nceteaz` la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate men]ionate \n poli]`.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?

anterior datei de \ncepere a perioadei de asigurare;
\n valuta stabilit` \n poli]` pentru plata primelor de asigurare;
prin virament bancar direct \n conturile Asigur`torului indicate \n poli]a de asigurare;
la intermediarii \n asigur`ri (agen]ii de turism) \mputernici]i de Asigur`tor sa \ncaseze primele de asigurare;
prin plata cu cardul \n cazul emiterii poli]elor pe site-ul on-line; 
prin POS la sediile Asigur`torului.

Când [i cum pl`tesc?

Unde beneficiez de asigurare?

accident [i \mboln`vire prin preluarea cheltuielilor medicale de 
urgen]` [i/sau de repatriere a Asigur`rilor;
Servicii medicale acoperite:
cheltuieli de recuperare [i salvare;
transportul cu ambulan]a la cel mai apropiat spital;
costurile medicale de urgen]`.
examinare medical`;
tratament medical, spitalicesc [i intensiv;
transport medical de urgen]` al medicamentelor, de la cel mai 
apropiat depozit;
opera]ii urgente;
medicamentele cump`rate pe baza prescrip]iei medicului;
inchiriere membre false, c<rje, scaune cu rotile [i alte echipamente 
[i instrumente imperios necesare, pe baza prescrip]iei medicului;
procurare ochelari de vedere \nlocuitori, \n limita a 150 eur;
tratament dentar extrem de urgent pentru calmarea direct` a durerii, 
pentru cel mult 2 din]i, p<n` la suma maxim` de 150 eur/dinte.

Riscuri acoperite:

Ce se asigur`?

Asigurarea facultativ` de c`l`torie \n str`in`tate pentru sporturi extreme.
Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Exist` restric]ii de acoperire?

persoane cu v<rsta de peste 70 de ani;
boli cronice/afec]iuni preexistente [i consecin]ele lor, handicap;
graviditate pentru sarcini de peste 26 de s`pt`m<ni, na[tere, avort 
terapeutic sau tratament pentru afec]iuni neoplazice;
boli cu transmitere sexual` [i vaccin`ri de orice fel;
opera]ii estetice, de eliminare a defectelor fizice, tratamente 
stomatologice, condi]ii speciale \n spital.
servicii medicale utilizate f`r` consim]`m<ntul prealabil al Asigur`torului 
prin intermediul comapaniei de asisten]`.

Acest document standardizat con]ine informa]ii minime de baz` cu privire la produsul de asigurare; informa]iile precontractuale [i 
contractuale complete referitoare la produsul pentru c`l`torie \n str`in`tate sunt prezentate \n Oferta de asigurare, respectiv \n 
Poli]a de asigurare, Condi]iile Generale [i Particulare de Asigurare [i eventualele acte adi]ionale ale contractului de asigurare.

Document de informare privind produsul de asigurare (ver.1 / 01.10.2018)

Societatea: Societatea de asigur`ri Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: “Poli]a pentru sporturi extreme - xTreme Adventure” (Mod X05/QX - iunie 2014)

Asigurare facultativ` pentru c`l`torie \n str`inatate

declararea corect`, complet` [i \n conformitate cu realitatea a tuturor informa]iilor referitoare la risc [i la \mprejur`rile producerii evenimentului asigurat;
plata anticipat` [i integral` a primei de asigurare;
prevenirea producerii evenimentului asigurat, ca [i cum nu ar exista asigurare;
comunicarea producerii evenimentului asigurat c`tre compania de asisten]` \n cel mai scurt timp, anterior prest`rii serviciilor medicale;
comunicarea c`tre compania de asisten]` a fiec`rui fapt care are leg`tur` cu producerea evenimentului;
notificarea \n scris a oric`ror inform`ri [i declara]ii.

Ce obliga]ii am?

evenimente petrecute \n ]`rile de domiciliu sau \n cele \n care 
Asiguratul este cet`]ean;
accidentul care a cauzat v`t`marea corporal` sau decesul 
Asiguratului 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;
sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
consumul de alcool, droguri, abuz de medicamente, stupefiante;
orice cauze care nu au legătură cu acoperirile;
emiterea poli]ei sau plata primei dup` p`r`sirea teritoriului 
Romaniei de c`tre Asigurat.

Suma asigurat`: 50.000 Euro.

Acoperirea este valabil` \n Europa, \n sensul geografic, inclusiv 
Rusia, ]`rile [i Insulele Mediteraneene (inclusiv Maroc, Algeria, 
Tunisia).


