Asigurarea anuală Multitrip
Călătoriţi frecvent?

O protecţie prin asigurare pe toată durata anului este cea mai bună alegere!
Veţi călători în siguranţă ori de cate ori doriţi fără a avea grija încheierii unei
asigurări.

Domeniul de valabilitate al produsului Multitrip este Internațional

(exclusiv Corea de Nord).

Călătoriţi cu familia?

Puteţi opta pentru pachetul de protecţie pentru întreaga familie (doi adulţi şi
1- 5 copii ai acestora cu vârsta până în 18 ani).

Călătoriţi frecvent cu mașina?

Beneficiaţi de mobilitate garantată pentru dumneavoastră şi maşina
dumneavoastră !
Pe întreg teritoriul Europei, reţeaua noastră de mii de furnizori de servicii vă
garantează cea mai rapidă intervenţie în cazul unei pene, a unei avarii sau a
unui accident.
Un alt avantaj:
Autoasistenţa vă oferă mobilitate şi ajutor competent şi în viaţa de zi cu zi,
oriunde pe teritoriul României.

Limite de acoperire deosebite

Pentru toate serviciile detaliate în tabelul de prezentare sumele maxime menţionate
sunt asigurate pentru fiecare călătorie. Numărul de călătorii nu este limitat.

Protecţii suplimentare

Pachetul MULTlTRlP + AUTO ASlSTENŢĂ + STORNO vă conferă protecţie
suplimentară în cazul anulării sau întreruperii călătoriei şi asistenţă juridică în străinătate.

Anularea călătoriei (storno) • Evenimente asigurate

• Îmbolnăvirea gravă bruscă, reacţii adverse la vaccinuri (numai în cazul
injecţiilor prescrise), vătămarea cauzată de un accident sau decesul persoanei
asigurate. • Îmbolnăvirea gravă bruscă, vătămarea gravă bruscă sau decesul
uneia dintre următoarele persoane: soţ/soţie sau partenerul de viaţă (buletin
de înscriere în evidenţa populaţiei de min. 3 luni); părinţii (părinţi vitregi,
socri, bunici); copiii (copii vitregi, gineri, nepoţi); fraţii şi surorile, cumnaţii sau
cumnatele; altă persoană specificată nominal în poliţă (ex. bona). • Înrăutăţirea
gravă bruscă a unei suferinţe (boli cronice) a persoanei asigurate, conform
Condiţiilor Generale de Asigurare. • Sarcina este un eveniment asigurat dacă
este constatată şi confirmată medical după încheierea asigurării. • Concedierea
neaşteptată de către angajator. • Înaintarea acţiunii de divorţ de către
partenerul de căsătorie al persoanei asigurate. • Nepromovarea unei clase
terminale sau a bacalaureatului. • În cazul în care daunele elementare sau
furturile prin spargere influenţează grav proprietatea persoanei asigurate, iar
în urma acestor evenimente prezenţa persoanei asigurate este indispensabilă.
• Concentrarea pentru serviciul militar de bază sau pentru serviciul civil în locul
serviciului militar.

De reţinut!

Durata maximă a unei călătorii este de 42 zile.
Pentru tariful individual se poate menţiona în poliţă o singură persoană.
Serviciile de asistenţă sunt valabile numai în Europa (în sens geografic,
exclusiv Turcia).
Cazurile de anulare a călătoriei trebuie să fie anunţate în scris asigurătorului
AWP P&C S.A. (daune@mondial-assistance.at) şi la oficiul pentru rezervări
(agenţia de turism), în termen de 48 de ore, respectiv 2 (două) zile lucrătoare,
de la apariţia evenimentului asigurat.
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MULTITRIP + AUTO ASISTENȚĂ*

24 h Centrala de urgenţă + 40 21 312 22 37
Asistenţă de urgenţă la nivel mondial 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.
Vă garantăm ajutor competent oriunde în lume, în caz de: îmbolnăvire,
accident, pierderea documentelor de călătorie, pierderea mijloacelor de
plată a călătoriei, solicitare a unui avocat sau a unui translator.
DETALIEREA SERVICIILOR
COSTURI MEDICALE
Costuri pentru tratamente ambulatorii, costuri de spitalizare
Aeroambulanța/ repatriere în caz de necesitate medicală sau după
3 zile de spitalizare
ACCIDENT
Costuri de căutare şi salvare
ASIGURAREA BAGAJELOR DE CĂLĂTORIE
Costuri de despăgubire în caz de furt, jaf
Costuri pentru deteriorarea şi pierderea bagajelor de călătorie în timpul
transportului, din vina companiei de transport
Laptop, telefon mobil - costuri de despăgubire în caz de furt, jaf
Laptop, telefon mobil - costuri de despăgubire în caz de deteriorare,
pierdere, din vina companiei de transport
Costuri pentru achiziții de strictă necesitate, în cazul livrării cu întârziere
a bagajelor la destinația de vacanță (după min.12h)
COSTURI PRIVIND CĂLĂTORIA DE ÎNTOARCERE CU REGlM SPEClAL
Cheltuieli pentru călătoria de întoarcere cu regim special
Costuri de repatriere a corpului neînsufleţit al asiguratului, în caz
de deces
REPETAREA CĂLĂTORIEI
Voucher pentru repetarea călătoriei după repatrierea cu aeroambulanţa
AUTO ASISTENŢĂ
Reparaţie la faţa locului sau transportul la cel mai apropiat service
Transportul acasă al persoanelor şi autoturismului
Înnoptarea la hotel ( max. 2 nopţi)
Autoturism de înlocuire (max. 3 zile) / Taxi
MULTlTRlP + AUTO ASlSTENȚĂ • prima de asigurare
STORNO
Servicii turistice, bilete de intrare la concerte, evenimente, seminarii
Servicii turistice, bilete de intrare la concerte, evenimente, seminarii motiv anulare - tratament ambulant
ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORlEl
Restituibile sunt costurile pentru serviciile de călătorie nefolosite,
după plecarea în călătorie
SOSlREA CU ÎNTÂRZlERE

Costuri de despăgubire în caz de pierdere fără vină a avionului la plecarea din ţara
de reşedinţă, datorită întârzierii dovedite a mijlocului de transport public. Costuri în
cazul sosirii cu întârziere pe aeroportul ţării de reşedinţă la întoarcerea în ţară

ASlGURAREA DE RĂSPUNDERE ClVlLĂ PRlVATĂ PENTRU CĂLĂTORll
Pagube provocate persoanelor şi obiectelor
Translator
Asistenţă juridică
MULTlTRlP + AUTO ASlSTENȚĂ + STORNO • prima de asigurare

* Se aplică doar acele paragrafe din CGA, care se potrivesc pachetului de asigurare ales.
** Produsele MULTITRIP sunt menţionate pe poliţă sub denumirea, „RO - MULTITRIP TOP+AUTO
ASISTENȚĂ Individual / Familie- 1411”, „RO - MULTITRIP TOP +AUTO ASISTENŢĂ+STORNO
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Sumele maxime asigurate ( RON )

MULTITRIP TOP

MULTITRIP BASIC

Individual

Familie *)

Individual

Familie *)

1.800.000

1.800.000

900.000

1.800.000

45.000

45.000

22.500

45.000

18.000
1.800
13.500
1.350

18.000
1.800
13.500
1.350

9.000
900
-

18.000
1.800
-

1.800

1.800

900

1.800

13.500
90.000

13.500
90.000

6.750
45.000

13.500
90.000

13.500

13.500

6.750

13.500

2.250
9.000
450
450 / 225

2.250
9.000
450
450 / 225

1.125
4.500
225
225 / 110

1.125
9.000
225
225 / 110

684 RON

833 RON

342 RON

639 RON

22.500
22.500

22.500
22.500

11.250
11.250

(franşiză 20%)

22.500
22.500

(franşiză 20%)

22.500

22.500

11.250

22.500

100 %

100 %

100 %

100 %

1.800.000
9.000
45.000
990 RON

1.800.000
9.000
45.000
1.139 RON

900.000
4.500
22.500
491 RON

1.800.000
4.500
22.500
945 RON

Individual / Familie- 1411 “, respectiv „RO - MULTITRIP BASIC+AUTO ASISTENȚĂ Individual /
Familie- 1411”, „RO - MULTITRIP BASIC+AUTO ASISTENŢĂ + STORNO Individual / Familie1411“. Valabile începând cu 01.02.2017 până la publicarea noilor tarife.

9

