Asigur`ri de c`l`torie
GENERALI TRAVEL
Vacan]a este un moment mult a[teptat de relaxare [i odihn`. Tocmai de aceea, noi, Generali \]i oferim asigur`ri de
c`l`torie care te pun la ad`post de riscurile ce pot interveni în timpul deplas`rilor tale.
Cu noi ai garan]ia unei vacan]e lini[tite. Astfel, te vei sim]i în siguran]` [i î]i vei permite s` te bucuri din plin de timpul
t`u liber. La noi g`se[ti asigurarea care se potrive[te cel mai bine vacan]ei tale.

www.generali.ro

Turist Plus Premium

Riscuri [i sume asigurate

Turist Plus Premium este un pachet
complet de asigurare \n caz de
accidente sau boal` survenite
imprevizibil \n timpul c`l`toriei tale \n
afara Rom<niei.
Cu Turist Plus Premium e[ti asigurat at<t pentru situa]ii de \mboln`vire
sau accident, c<t [i \n ceea ce prive[te riscurile care \]i pot transforma
c`l`toria \ntr-o curs` cu obstacole: pierderea sau deteriorarea bagajelor,
documentelor, riscul de anulare a c`l`toriei/\nt<rzierea mijlocului de
transport, falimentul companiei aeriene.

—

—

Urgen]e stomatologice

300 Euro

Desp`gubire pentru furtul/pierderea/
distrugerea sau \nt<rzierea bagajelor,
peste 12 ore

400 Euro

Desp`gubire pentru \nt<rzierea
mijlocului de transport (mai mult de
12 ore)/anularea c`l`toriei

1.000 Euro

R`spundere civil` privat`
\n str`in`tate

Caracteristici
—

50.000 Euro

Cheltuieli medicale de urgen]`
[i/sau de repatriere p<n` la

Asigurarea complex` a c`l`toriilor

Asigurarea poate fi încheiat` de c`tre orice persoan` cu
domiciliul stabil sau reziden]a în România, cu vârsta de
pân` la 70 de ani.
Perioada minim` asigurat` este de 3 zile, iar cea maxim`
de 365 de zile*.

Desp`gubiri pentru pierdere/furt
de documente

1.000 Euro

Asigurare pentru anularea plec`rii
\n c`l`torie
(STORNO - pachete turistice)

2.000 Euro

Bilete de c`l`torie anulate din cauza
falimentului companiei aeriene

*Acoperirea este limitat` la maxim 120 de zile consecutive pentru fiecare
c`l`torie efectuat` în perioada de asigurare.

Pentru persoanele cu vârsta cuprins` între 70 - 79 ani se
pot emite asigur`ri de c`l`torie numai pentru teritorialitatea
Europa, [i valabilitatea maxim` de 30 zile.

10.000 Euro

400 Euro

(maxim 70.000 euro/
Companie aerian`)

Desp`gubiri pentru biletele de
avion returnate
(STORNO - bilete c`l`torie)

1.000 Euro

Rambursarea de cheltuieli din
cauza respingerii la ie[irea din ]ar`
a asiguratului

1.000 Euro

Refuzul companiei aeriene de a
\mbarca turistul \n cursa de destina]ie

1.000 Euro

Cheltuieli medicale din cauza
serviciilor necorespunz`toare
la bordul avionului

2.000 Euro

Asisten]` Rutier` pentru
autoturismul propriu

Asigurarea pentru \ntreruperea
c`l`toriei

de 500 Euro/
eveniment

2.000 Euro

Turist Cheap
Asigurarea economic` de c`l`torie \n str`in`tate

Caracteristici
— Reduceri de p<n` la 30%.
cheap

— Valabil pentru c`l`toriile \n Bulgaria,
Grecia, Turcia sau Ungaria.

Riscuri [i sume asigurate
—

Limita maxim` de asigurare: 5000 Euro

Turist

eXtreme Adventure

Asigurarea medical` de c`l`torie \n str`in`tate

Asigurarea pentru sporturi extreme

Asigurarea Turist pentru c`l`toriile \n
str`in`tate te protejeaz` de riscul nedorit al
unui accident sau unei \mboln`viri.

Cât mai mult` adrenalina este tot ce-]i
dore[ti de la vacan]a ta. Pe dou` sau pe
patru ro]i ori pus în mi[care de for]a
vântului, pe z`pad`, pe ap` ori în vârful
muntelui, aventur` este cea care-]i face
planurile pentru un concediu reu[it.

Caracteristici
—

Asigurarea poate fi încheiat` de c`tre orice persoan` cu
domiciliul stabil sau reziden]` în România, cu vârsta de
pân` la 70 de ani.
Perioada minim` asigurat` este de 3 zile, iar cea maxim`
de 365 de zile*.

—

Pentru c` [tim ce înseamn` o vacan]a perfect` pentru tine, am conceput
special asigurarea eXtreme Adventure care te protejeaz` în caz de
accident c` urmare a practic`rii unui sport în afar` României, dar [i
pentru toate tipurile de accidente [i îmboln`viri care pot interveni în
perioada sejurului.

*Acoperirea este limitat` la maxim 120 de zile consecutive pentru fiecare
c`l`torie efectuat` în perioada de asigurare.

—

Pentru persoanele cu vârsta cuprins` între 70 - 79 ani se
pot emite asigur`ri de c`l`torie numai pentru teritorialitatea
Europa, [i valabilitatea maxim` de 30 zile.

Riscuri [i sume asigurate
Cheltuieli medicale de urgen]`, cheltuieli chirurgicale,
farmaceutice, de spitalizare, în regim de urgen]` - pân` la
stabilizarea st`rii de s`n`tate
Transportul asiguratului în România, prin preluarea
cheltuielilor de repatriere a asiguratului bolnav, v`t`mat s`u
decedat
Sumele maxime desp`gubite sunt:
Europa

Caracteristici
—
—
—

Riscuri [i sume asigurate
Cheltuieli medicale de urgen]`, de repatriere sanitar`,
transport sanitar în caz de invaliditate permanenta/temporar`
(cheltuieli chirurgicale, farmaceutice, de spitalizare, în regim
de urgen]` - pân` la stabilizarea st`rii de s`n`tate

50.000 Euro

|ntreaga lume f`r` SUA, Canada [i Israel

30.000 Euro

|ntreaga lume

15.000 Euro

Cheltuieli cu transportul de pe pârtia de schi, pân` la
cea mai apropiat` unitate medical` în limita sumei
asigurate

300 Euro

Urgen]e stomatologice
R`spundere civil` privat` \n str`in`tate 1.000 Euro/eveniment

Sumele maxime desp`gubite sunt: Europa - 50.000 Euro

Turist Studii

Asigurarea de c`l`torie \n str`in`tate, \n scop de studiu

studii

Cu siguran]` c` unii dintre noi avem în
familie copii, cuno[tin]e care pleac` la
studii în str`in`tate sau prieteni ai c`ror
copii urmeaz` s` plece.
Acum, exist` o solu]ie la îndemâna

tuturor pentru a fi proteja]i de situa]ii nepl`cute: o asigurare de c`l`torie în
str`in`tate, în scop de studiu, care se poate încheia pe o perioad` mai
lung`, de pân` la un an.

Profesional
Asigurarea pentru desf`[urarea de activit`]i profesionale
\n afara Rom<niei, \n baza unui contract de munc`

Caracteristici
—

Caracteristici
—
—

Asigurarea poate fi \ncheiat` de c`tre orice persoan` cu
domiciliul stabil sau reziden]a \n Rom<nia, cu v<rsta de
p<n` la 60 de ani.
Perioada minim` asigurat` este de 3 zile, iar cea maxim`
de 365 de zile.

Riscuri [i sume asigurate
Cheltuieli medicale de urgen]`, cheltuieli chirurgicale,
farmaceutice, de spitalizare, în regim de urgen]` pân` la stabilizarea st`rii de s`n`tate
Transportul asiguratului în România, prin preluarea cheltuielilor de repatriere a asiguratului bolnav, v`t`mat s`u decedat
Sumele maxime desp`gubite sunt:
Europa
|ntreaga lume f`r` SUA, Canada [i Israel

50.000 Euro
30.000 Euro

|ntreaga lume inclusiv SUA, Canada

15.000 Euro

|ntreaga lume inclusiv SUA, Canada
Urgen]e stomatologice

30.000 Euro
300 Euro

R`spundere civil` privat` \n str`in`tate 1.000 Euro/eveniment

Asigurarea poate fi încheiat` de c`tre orice persoan` cu
domiciliul stabil sau reziden]a în România cu vârsta de
pân` la 70 de ani.
Perioada minim` asigurat` este de 3 zile, iar cea maxim`
de 120 de zile.
Este valabil` în Europa.

—

Asigurarea poate fi \ncheiat` de c`tre orice persoana cu
domiciliul stabil sau reziden]a \n Rom<nia, cu v<rsta de
p<n` la 60 de ani.
Perioada minim` asigurat` este de 3 zile, iar cea maxim`
de 365 de zile.

Riscuri [i sume asigurate
Cheltuieli medicale de urgen]`, cheltuieli chirurgicale,
farmaceutice, de spitalizare, în regim de urgen]` - pân` la
stabilizarea st`rii de s`n`tate
Transportul asiguratului în România, prin preluarea
cheltuielilor de repatriere a asiguratului bolnav, v`t`mat
s`u decedat
Sumele maxime desp`gubite sunt:
Europa
|ntreaga lume f`r` SUA, Canada [i Israel
|ntreaga lume

50.000 Euro
30.000 Euro
30.000 Euro

