Asigurare facultativ` pentru c`l`torie \n str`in`tate
Document de informare privind produsul de asigurare (ver. 4/21.12.2020)
Societatea: Societatea de asigur`ri Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: „Poli]a de c`l`torie \n str`in`tate” (Mod 403/Q/QSP/QP – Decembrie 2020)
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 în Oferta de asigurare, respectiv în
Poli]a de asigurare, Condi]iile Generale [i Particulare de Asigurare [i eventualele acte adi]ionale la contractul de asigurare.

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

Ce se asigur`?
Riscuri de baz`:
|mboln`vire;
Accident.

Acoperiri/riscuri opționale (disponibile functie de pachet):
r`spundere civil` privat` \n str`in`tate;
pierdere sau furt documente;
Storno – asigurare pentru anularea c`l`toriei \n str`in`tate;
\ntreruperea c`l`toriei;
anularea c`l`toriei din cauza falimentului companiei aeriene;
storno pentru bilete de avion;
rambursarea cheltuielilor datorate respingerii la ie[irea din ]ar`;
refuzul companiei aeriene de a îmbarca turistul;
cheltuieli medicale de urgen]` datorate serviciilor necorespunzătoare
la bordul avionului;
\nt<rzierea mijlocului de transport/anularea c`l`toriei mai mult de 12
ore;
furt/pierdere/distrugere bagaje \n timpul transportului;
\nt<rziere bagaje mai mult de 12 ore;
asisten]` rutier`.

Suma asigurat` se stabile[te \n func]ie de destina]ia aleas` (Europa/
|ntreaga lume inclusiv SUA, Canada [i Israel/|ntreaga lume f`r` SUA,
Canada [i Israel).

Unde beneficiez de asigurare?
|n afara Rom<niei (mai puţin în ţările excluse în mod expres) pentru
toate riscurile precizate în poliţa de asigurare, except<nd
riscul Storno de anulare a c`l`toriei.

Ce nu se asigur`?
evenimente petrecute în țările de domiciliu, în cele în care Asiguratul
este cetățean, precum și în Iran, Irak, Afganistan, Siria și Liban, Coreea
de Nord, Regiunea Crimeea, Venezuela și în țările/teritoriile pentru care
Guvernul României-Ministerul Afacerilor Externe, OMS și/sau alte
autorități internaționale au emis avertismente de călătorie sau embargou
total/parțial economic.
evenimente care apar în contextul unor epidemii/pandemii declarate de
autorități naționale sau internaționale.
evenimente petrecute în timpul practicării de activități cu grad ridicat de
periculozitate, pentru ascensiuni montane la peste 2.500 m, alpinism,
parașutism, bobsleigh, imersiunea cu autorespiratoare, schi, schi
acrobatic, sărituri cu schiurile, skeleton, speologie, snorkeling, jet skiing,
surfing, snowboarding, deltaplan, sărituri cu coarda elastică, parapantă,
planorism, aeronautică, vânătoare, manipulare voluntară a mașinăriilor
de război; sunt produse în timpul conducerii de motociclete, motorete,
scutere sau ATV (cu excepția conducerii acestora în scop de deplasare
sau cu scop recreativ pe drumurile publice) competiții sportive,
exceptând varianta de acoperire pentru sporturile cu grad ridicat de risc;
sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
consumul de alcool, droguri, abuz de medicamente, stupefiante;
orice cauze care nu au legătură cu acoperirile;
conducerea unui vehicul fără permis de conducere corespunzător.

Exist` restric]ii de acoperire?
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 companiei de asisten]`.

Ce obliga]ii am?
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;
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 legatur` cu producerea evenimentului;
notificarea \n scris a oric`ror inform`ri [i declara]ii.

Când [i cum pl`tesc?
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 s` \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 începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?
\ncepe la ora [i data înscrisă \n poli]a de asigurare;
\nceteaz` la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate men]ionate \n poli]` sau anterior datei de expirare in momentul in care Asiguratul a reintrat pe
teritoriul Romaniei, oricare din aceste momente se produce primul..

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
prin anulare solicitat` de c`tre Asigurat/Contractant, cu notificarea prealabil`, înaintat` cu minim 24 de ore înainte de începerea 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 c`tre Contractant sau schimbarea esen]ial` a
împrejur`rilor referitoare la risc);
din cauza inexisten]ei riscului.

