
RO Pachet Protectie de Calatorie - PREMIUM 
 
Asigurarea costurilor medicale/asigurarea medicală în străinătate până la 840.000 RON.  
ntreruperea călătoriei max 8.400.  
Costuri de repatriere: 100%.  
Asigurare de bagaj: furt, jaf, deteriorare, pierdere, livrarea cu întârziere până la 8.400 RON.  
Compensaţii în caz de invaliditate: de la 1%. 
 Costuri de căutare şi salvare până la 42.000 RON. 
 Asigurarea de răspundere civilă până la 840.000 RON. 
 Fără limită de vârstă  
 
Denumire serviciu: 
 Intreruperea călătoriei     

Individual max. RON 8.400,--  Restituibile sunt costurile pentru serviciile de călătorie 
rezervate şi nefolosite Familie max. RON 12.600,-- 

 

Costuri de spitalizare    
Individual max. RON 420.000,-- Costuri de spitalizare şi tratamente medicale de 

urgenţă Familie max. RON 840.000,-- 
Costuri pentru tratamente medicale de urgenţă, în 
cazul acutizării unei boli cronice  max. RON 42.000,-- 

Tranportul asiguratului la domiciliu, respectiv 
transportul de urgenţă, în caz de necesitate medicală 
sau după 3 zile de spitalizare 

  100% 

Tranportul asiguratului, respectiv transportul de 
urgenţă în cazul bolilor cronice, care devin pe 
neasteptate acute 

 max. RON 84.000,-- 

Costuri suplimentare    
Costuri de repatriere a corpului neînsufleţit al 
asiguratului, în caz de deces    100% 

Costurile de înmormântare a asiguratului la locul 
decesului  max. RON 21.000,-- 

Costuri suplimentare cu privire la călătoria de 
întoarcere   100% 

Sosirea cu întârziere la locul unde se efectuează 
concediul    

Costuri de despăgubire în caz de pierdere fără vină a 
avionului, datorită întârzierii dovedite a mijlocului de 
transport public.  Sosirea cu întârziere pe aeroport 

  100% 

Asigurarea bagajelor de călătorie    

Costuri de despăgubire în caz de furt, jaf Individual  
Familie 

max.  
max. 

RON 4.200,--  
RON 8.400,-- 

Deteriorarea şi pierderea bagajelor de călătorie în 
timpul transportului de către compania de transport 

Individual  
Familie 

max.  
max. 

RON 420,--  
RON 840,-- 

Individual max. RON 420,--  Livrarea cu întârziere a bagajelor la locul unde se 
efectuează concediul Familie max. RON 840,-- 
Accident    
Compensaţia în caz de deces max. RON 42.000,-- 
Compensaţia în caz de invaliditate max. RON 84.000,--  
Costuri de căutare şi salvare 

 
max. RON 42.000,-- 

Asigurare de răspundere civilă privată pentru 
călătorii    

Pagube provocate persoanelor şi obiectelor  max. RON 840.000,-- 
Mondial Assistance    

Service-ul nostru vă stă la dispoziţie 24 de ore pe zi, 
365 de zile pe an şi vă garantează ajutor competent 
oriunde în lume, în caz de: îmbolnăvire, accident, 
urmărire penală, pierderea documentelor de călătorie/ 
pierderea mijloacelor de plată a călătoriei 

  DA  



 


