Iarna aceasta, bucura-te
de oferta speciala
pentru o vacanta de vis.
In perioada campaniei, 17.12.2018 – 28.02.2019, la orice asigurare de calatorie Turist

Plus Premium de la

Generali, primesti gratuit:

(maxim per perioada asigurata: 200 Euro/persoana; maxim 2 bagaje/sejur)
Cheltuielile de achizitionare/inlocuire a bunurilor/bagajelor, din proprietatea ta, ca urmare a actelor de talharie, furt prin efractie
si/sau pierdere (raportate la organele de politie) survenite in perioada asigurata inscrisa in polita de asigurare.

neprezentarea de catre asigurat asigurat a unui document official (proces verbal eliberat de organele competente), din care
sa rezulte lista obiectelor furate, pierdute cat si valoarea acestora;
evenimentele petrecute pe teritoriul Romaniei;
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 ce nu sunt proprietatea asiguratului sau bagajelor proprietatea asiguratului imprumutate sau incredintate
unor terte persoane;
bagajul personal al Asiguratului care este furat dintr-un vehicul lasat nesupravegheat, cu exceptia:
- cazul 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;
furtul bagajelor urmare a unor revolte, greve, manisfestatii publice;
oricare proprietate asigurata, in mod specific printr-o alta polita de asigurare sau care poate fi recuperata dintr-o alta sursa;
timbrele, documentele, unicatele, mostrele sau marfurile, manuscrisele sau documentele de valoare de orice fel;
echipamentul pentru sporturile de iarna;
orice alta excludere prevazuta la art. 11 si 12.

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

In caz de dauna, contacteaza societatea de asistenta
Europ Assistance, la urmatoarele numere de telefon:
0040 313.20.20.20 (Romania)
0036.14.58.44.38
pe fax, la:
0040 313.20.02.03 (Romania)
0036.14.58.44.45
sau prin e-mail la:
operation@europ-assistance.hu
Un operator Europ Assistance va prelua toate detaliile si
te va indruma in vederea solutionarii problemelor aparute!

