E bine s` ai
o vacan]` relaxant`

www.generalitravel.ro

Asigur`ri de c`l`torie
GENERALI TRAVEL
Vacan]a este un moment mult a[teptat de relaxare [i odihn`.
Generali \]i ofer` asigur`ri de c`l`torie care te pun la ad`post de riscurile ce pot interveni în
timpul deplas`rilor tale.
Parteneriatul cu noi î]i ofer` 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.

TURIST

Asigurarea medical` de c`l`torie în str`in`tate

TURIST STUDII

Asigurarea medical` de c`l`torie în str`in`tate
în scop de studiu

TURIST CHEAP

Asiguarea medical` de c`l`torie în str`in`tate
pentru toate buzunarele

TURIST PLUS PREMIUM

Asigurarea complex` a c`l`toriilor

XTREAM ADVENTURE

Asigurarea pentru sporturi de iarn` [i
sporturi extreme

PROFESIONAL
„la lucru”

Asigurarea medical` pentru desf`[urarea de
activit`]i profesionale în str`in`tate

STORNO

s
Produ
u
No

Asigur` riscul de anulare a c`l`toriei de c`tre
Asigurat, acoperind penalit`]ile datorate de acesta
agen]iei de turism

Avantajele poli]elor Travel Generali:
— Asisten]` 24/24h, 7 zile din 7
— Preluarea prompt` a cheltuielilor medicale [i acoperirea tratamentului medical de urgen]`
— Decontare direct` a cheltuielilor de c`tre compania de asigur`ri
— Re]ea extins` de unit`]i medicale [i acoperire world wide

TURIST

Prima de asigurare

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

este variabil` în func]ie de teritorialitate,
num`r zile, vârst` astfel:
cod produs
Q00 (403)

TARIFE la asigurarea TURIST
Europa

—

Persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau
reziden]a în România

—

Vârsta maxim` este de 79 de ani împlini]i

—

(necumulabile)

Teritorialitate:

Cui se adreseaz`?
Perioada
de asigurare

(între 70-79 ani poli]a valabil` doar în Europa, pentru
maxim 30 zile)

C`l`torii în scop turistic sau de afaceri numai
în afara teritoriului României (inclusiv teritoriul
]`rilor tranzitate)

Riscuri asigurate
Asigurarea TURIST acoper` cheltuielile aferente
tratamentului medical de urgen]` necesar în
timpul deplas`rilor în str`in`tate, precum [i
cheltuielile de repatriere sanitar` sau în caz de
deces, ca urmare a producerii unui risc asigurat:
—

Accident

—

|mboln`vire

—

! R`spunderea civil` privat` în str`in`tate
NOU (în limita a 1.000 Euro/Eveniment)

Sume asigurate maxime desp`gubite
Europa

50.000 Euro

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

30.000 Euro

|ntreaga lume

15.000 Euro

Urgen]e stomatologice

300 Euro

|ntreaga Lume
f`r` SUA, Canada
[i Israel
30.000 Euro

15.000 Euro

Prima de asigurare Turist & Bus
2 - 7 zile
8 zile
9 - 14 zile
15 - 21 zile
22 - 28 zile
29 - 35 zile
36 - 42 zile
43 - 49 zile
50 - 56 zile
57 - 63 zile
64 - 93 zile
4 luni
5 luni
6 luni
7 luni
8 luni
9 luni
10 luni
11 luni
1 an

30
36
45
60
69
75
84
93
106
119
136
183
230
274
311
339
366
403
430
458

30
36
45
60
69
75
84
93
106
119
136
183
230
274
311
339
366
403
430
458

Perioada de asigurare
—

Perioada minim` de asigurare: 2 zile

—

Perioada maxim` de asigurare: 365 zile cu
men]iunea c` acoperirea este limitat` la 120
zile consecutive pentru fiecare c`l`torie
efectuat` în perioada c`l`toriei.

Pentru poli]ele emise cu valabilitatea de 1 an, dac` se
dep`[esc cele 120 zile consecutive de [edere în afara
României, poli]a nu mai are acoperire!

|ntreaga Lume

Suma maxim` asigurat`:
50.000 Euro

Limit`ri
V<rsta
Valabilitatea
Teritorialitatea

Reduceri

70 - 79 ani \mplini]i
Maxim 30 zile
Europa

33
40
50
66
76
83
93
101
118
131
150
201
253
301
343
373
403
443
473
504

10%
10%
15%

Familie
Grup > = 20
persoane
Business

Major`ri
\ntre
50% Persoane
65 [i 70 ani
\ntre
100% Persoane
70 [i 74 ani
\ntre
200% Persoane
75 [i 79 ani

TURIST STUDII

Prima de asigurare

Asigurarea medical` de c`l`torie în str`in`tate
în scop de studiu
cod produs
Q00 (403)

TARIFE la asigurarea TURIST STUDII
Teritorialitate:

studii

Europa

Cui se adreseaz`?
—
—

Persoanelor fizice cu domiciliul stabil în
România

Perioada
de asigurare

Perioada de
asigurare
continu`

Vârsta maxim` este de 60 de ani

|ntreaga Lume
inclusiv SUA,
Canada

|ntreaga Lume
inclusiv SUA,
Canada

15.000 Euro

30.000 Euro

Suma maxim`
50.000 Euro

Prima de asig urare (Lei)

Riscuri asigurate
Poli]a TURIST STUDII acoper` cheltuielile
aferente tratamentului medical de urgen]`
necesar în timpul deplas`rilor în str`in`tate,
precum [i cheltuielile de repatriere sanitar` sau
în caz de deces, ca urmare a producerii unui risc
asigurat:
—

Accident

—

|mboln`vire

—

Urgen]ele stomatologice sunt acoperite pân`
la maxim 300 Euro

—

! R`spunderea civil` privat` în str`in`tate
NOU (în limita a 1.000 Euro/Eveniment)

Sume asigurate maxime desp`gubite
Europa

50.000 Euro

|ntreaga lume inclusiv SUA, Canada
[i Israel

30.000 Euro

|ntreaga lume inclusiv SUA, Canada
[i Israel

15.000 Euro

Perioada de asigurare
—

Perioada minim` de asigurare: 3 zile

—

Perioada maxim` de asigurare: 365 zile

Pentru poli]ele emise cu scopul c`l`toriei „de studii",
acoperirea este valabil` pe întreaga perioad` de asigurare
înscris` în poli]`, respectiv 24/24 ore.

1 - 120 zile

120 zile

121 - 180 zile

180 zile

181 - 365 zile

365 zile

400

625

525

800

1.250

1.000

1.313

2.000

263

Reduceri
(necumulabile)

10%

Grup > = 15
persoane

TURIST CHEAP

Prima de asigurare

Asiguarea medical` de c`l`torie în str`in`tate
pentru toate buzunarele

este variabil` în func]ie de teritorialitate,
num`r zile, vârst` astfel:

TARIFE la asigurarea
TURIST CHEAP
cheap

Teritorialitate:

Cui se adreseaz`?
—
—

—

Persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau
reziden]a în România
Vârsta maxim` este de 79 de ani împlini]i (între

—
—
—
—
—
—

—
—

Perioada
de asigurare

Ungaria, Turcia, Grecia, Bulgaria

Suma maxim` asigurat`:

70-79 ani poli]a este valabil` pentru maxim 30 zile)

5.000 Euro

C`l`torii în scop turistic

Prima de asigurare (Lei)

Riscuri asigurate

—

cod produs
Q (403)

Boal` sau accident, prin preluarea cheltuielilor
medicale de urgen]`
Transportul în România al Asiguratului organizat de
Asigur`tor, prin preluarea cheltuielilor de repatriere a
Asiguratului bolnav, v`t`mat sau decedat
Costuri de spitalizare
Interven]ii chirurgicale
Cheltuieli de repatriere în caz de deces din accident
sau îmboln`vire
Cheltuieli cu transportul sanitar în caz de accident
sau îmboln`vire
Medicamente cump`rate pe baza prescrip]iei
medicului, eliberat` pe numele persoanei asigurate
[i cu certificarea re]etei originale, plus transportul
cu ambulan]a de la locul accidentului la cel mai
apropiat spital/unitate medical` abilitat` în
acordarea primului ajutor sau de la acesta la un alt
spital/clinic` specializat`, în cazul în care acest lucru
este absolut necesar [i justificat din punct de vedere
medical, al tehnicilor de diagnosticare sau de
tratament
Tratament dentar în caz de urgen]`
Cheltuieli cu consulta]ii medicale din accident sau
îmboln`vire

2 - 7 zile
8 - 14 zile
15 - 21 zile
22 - 28 zile
29 - 35 zile
36 - 42 zile
43 - 49 zile
50 - 56 zile
57 - 63 zile
3 luni
4 luni
5 luni
6 luni
7 luni
8 luni
9 luni
10 luni
11 luni
1 an

21
31
43
49
53
59
65
75
84
95
128
161
191
218
238
256
281
301
320

Sume asigurate maxime desp`gubite
Ungaria, Turcia,
Grecia, Bulgaria
Urgen]e stomatologice

5.000 Euro cu fran[iza de
20 Euro/eveniment

Perioada de asigurare
—
—

Major`ri

200 Euro

Perioada minim` de asigurare: 2 zile
Perioada maxim` de asigurare: 365 zile cu
men]iunea c` acoperirea este limitat` la 120 zile
consecutive pentru fiecare c`l`torie efectuat`
în perioada c`l`toriei.

Pentru poli]ele emise cu valabilitatea de 1 an, dac` se
dep`[esc cele 120 zile consecutive de [edere în afara
României, poli]a nu mai are acoperire!

Limit`ri
V<rsta
Valabilitatea
Teritorialitatea

70 - 79 ani \mplini]i
Maxim 30 zile
Ungaria, Turcia,
Grecia, Bulgaria

\ntre
50% Persoane
65 [i 70 ani
\ntre
100% Persoane
70 [i 74 ani
\ntre
200% Persoane
75 [i 79 ani

TURIST PLUS PREMIUM
Asigurarea complex` a c`l`toriilor

Cui se adreseaz`?
—

Asigurarea TURIST PLUS PREMIUM este un
produs complex care vine în completarea
asigur`rii medicale de c`l`torie în str`in`tate

—

Este destinat` persoanelor fizice, având
domiciliul stabil sau reziden]` în România

—

Vârsta maxim` este de 79 ani (între 70-79 ani
poli]a valabil` doar în Europa, maxim 30 zile consecutive)

—

C`l`torii în scop turistic sau de afaceri

Riscuri asigurate

—

Desp`gubiri pentru biletele de avion returnate:
Storno Bilete

—

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

—

Refuzul companiei aeriene de a îmbarca
turistul în cursa de destina]ie

—

Cheltuieli medicale de urgen]` datorate
serviciilor necorespunz`toare la bordul
avionului

—

Extinderea riscului de storno (anularea
c`l`toriei) pe toat` perioada c`l`toriei prin
acoperirea zilelor din concediu r`mase
neconsumate + acoperire bilet de avion de
întoarcere în limita a 2.000 euro*

—

Acoperirea sarcinii [i evenimentelor ce
decurg din aceasta p<n` la maxim 26
s`pt`mâni, dac` aceasta survine [i este
constatat` în perioada de la emiterea asigur`rii
pân` la plecarea în c`l`torie,

—

! Asisten]` rutier` pentru Autoturismul
NOU propriu (în limita a 500 Euro/eveniment)

*deces pân` la ruda de grad 1, distrugerea locuin]ei, chemarea
într-un proces, evenimente pentru care prezen]a asiguratului
înapoi la domiciliu este indispensabil`

—

Cheltuieli medicale de urgen]` [i/sau
repatriere prilejuite de accidente [i
îmboln`viri nea[teptate [i imprevizibile

—

Urgen]e stomatologice

—

Pierderea, deteriorarea bagajelor, furtul,
întârzierea mai mult de 12 ore a bagajelor - în
timpul c`l`toriilor

Europa

50.000 Euro

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

30.000 Euro

Costurile suplimentare survenite ca urmare
a întârzierii mijlocului de transport (mai mult
de 12 ore) anularea c`l`toriei pentru odihn`,
mâncare, transfer, prima noapte de cazare +
cheltuieli suplimentare cu costul biletului de
c`l`torie - Risc unic pe pia]a din România

|ntreaga lume

15.000 Euro

—

—

R`spunderea civil` privat` în str`in`tate,
constând în plata cheltuielilor ca urmare a
v`t`m`rilor corporale [i daunelor materiale
provocate de asigurat unor ter]e persoane

—

Pierderea sau înlocuirea documentelor (c`r]i
de identitate, c`r]i de credit, documentelor de
transport [i/sau documentelor profesionale)

—

Riscul de anulare a c`l`toriei de c`tre
asigurat ca urmare a survenirii unor
evenimente neprev`zute (deces, îmboln`viri,
devastarea locuin]ei, accident rutier, sarcina,
etc.): Storno Pachete Turistice

—

Bilete de c`l`torie anulate din cauza
falimentului companiei aeriene - Risc unic în
pia]a din România

Sume asigurate maxime desp`gubite

Urgen]e stomatologice

300 Euro

Perioada de asigurare
—

Perioada minim` de asigurare: 2 zile

—

Perioada maxim` de asigurare: 365 zile cu
men]iunea c` acoperirea este limitat` la 120
zile consecutive pentru fiecare c`l`torie
efectuat` în perioada c`l`toriei.

Pentru poli]ele emise cu valabilitatea de 1 an, dac` se
dep`[esc cele 120 zile consecutive de [edere în afara
României, poli]a nu mai are acoperire!

Prima de asigurare

este variabil` în func]ie de teritorialitate,
num`r zile, vârst` astfel:

TARIFE la asigurarea
TURIST PLUS PREMIUM

cod produs
QSP - D (403)

Teritorialitate:
|ntreaga Lume
f`r` SUA, Canada
[i Israel

Europa

Perioada
de asigurare

|ntreaga Lume

Suma maxim` asigurat`:
50.000 Euro

30.000 Euro

15.000 Euro

Prima de asigurare Turist & Business (Lei)
2 - 8 zile
9 - 14 zile
15 - 21 zile
22 - 28 zile
29 - 35 zile
36 - 42 zile
43 - 49 zile
50 - 56 zile
57 - 63 zile
64 - 93 zile
4 luni
5 luni
6 luni
7 luni
8 luni
9 luni
10 luni
11 luni
1 an

71
80
89
98
110
125
151
168
181
231
263
289
355
460
525
591
656
723
788

71
80
89
98
110
125
151
168
181
231
263
289
355
460
525
591
656
723
788

Limit`ri
V<rsta
Valabilitatea
Teritorialitatea

70 - 79 ani \mplini]i
Maxim 30 zile
Europa

79
88
98
108
121
138
166
185
200
255
289
318
390
506
578
650
723
795
866

Reduceri
(necumulabile)

10%
10%
15%

Familie
Grup > = 20
persoane
Business

Major`ri
\ntre
50% Persoane
65 [i 70 ani
\ntre
100% Persoane
70 [i 74 ani
\ntre
200% Persoane
75 [i 79 ani

EXTREME ADVENTURE

Prima de asigurare

Asigurarea pentru sporturi de iarn` [i sporturi extreme

TARIFE la asigurarea
EXTREME ADVENTURE
Cui se adreseaz`?
—

Persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau
reziden]a în România

—

Vârsta maxim` este de 70 de ani

—

C`l`torii în scop turistic/teambuilding cu
practicarea unor activit`]i cu grad mare de
risc (sporturi de iarn` [i extreme)

—

Valabilitate în Europa (]ara men]ionat` în poli]`
ca destina]ie final`, inclusiv teritoriul ]`rilor
tranzitate)

Riscuri asigurate
—

Cheltuielile medicale rezultate în urma
îmboln`virilor nea[teptate cât [i a accidentelor
întâmplate în perioada c`l`toriei, inclusiv cele
de pe pârtia de ski sau accidentele care pot
avea loc în perioada practic`rii unor activit`]i
cu grad mai mare de dificultate.

—

Transportul sanitar de la locul producerii
evenimentului asigurat pân` la unitatea
medical` adecvat` cazului

—

Cheltuielile de repatriere sanitar` sau
repatrierea corpului în caz de deces, ca
urmare a producerii unui accident datorit`
particip`rii la activit`]i cu un înalt grad de
periculozitate, cum sunt, dar f`r` a se limita la:
alpinism, para[utism, bobsleigh, imersiunea
cu Autorespiratoare, schi, schi acrobatic,
s`rituri cu schiurile, skeleton, speologie,
snorkling, jet skiing, surfing, snowboarding,
deltaplan, s`rituri cu coarda elastic`,
parapant`, planorism, aeronautic`, vân`toare,
manipulare voluntar` a ma[in`riilor de r`zboi;
în timpul conducerii sau deplas`rii cu:
motociclete, motorete, scuter sau ATV,
vehicule aeriene f`r` motor (ca de ex.
Planoare).

Sume asigurate
Cheltuieli medicale de urgen]`, de repatriere
sanitar`, transport sanitar în caz de invaliditate
permanent`/temporar` (cheltuieli chirurgicale,
farmaceutice, de spitalizare, în regim de urgen]`)pân` la stabilizarea st`rii de s`n`tate: 50.000 Euro.

cod produs
QX0 (407)

(necumulabile)

Teritorialitate:
Perioada
de asigurare

Europa

Suma maxim` asigurat`:
50.000 Euro

Prima de asigurare (Lei)
1 - 7 zile
8 - 14 zile
15 - 21 zile
22 - 28 zile
29 - 35 zile
36 - 42 zile
43 - 49 zile
50 - 56 zile
57 - 92 zile
3 - 4 luni

Reduceri

124
183
248
256
263
334
405
481
531
624

7%
10%

Familie
Grup > = 20
persoane

s
Produ
Nou

Asigurarea medical` pentru desf`[urarea de
activit`]i profesionale \n str`in`tate

Cui se adreseaz`?

Riscuri asigurate

—

—

Persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau
reziden]a în România

Poli]a Profesional acoper` toate tipurile de
accidente [i îmboln`viri, survenite pe
perioada [ederii pe teritoriu str`in, precum [i
cheltuielile de repatriere ca urmare a
producerii unui risc asigurat:

—

Vârsta maxim` este de 60 de ani

—

C`l`torii în scopul desf`[ur`rii unei activit`]i
profesionale, în baza unui contract de
munc`

—

Accident

Valabilitate în afara teritoriului României

—

Îmboln`viri

—

50.000 Euro

|ntreaga lume

30.000 Euro

Cui se adreseaz`?

Riscuri asigurate

—

Persoanelor fizice cu domiciliul
stabil sau reziden]a \n Rom<nia;

—

—

V<rsta maxim` este de 70 de ani.
—

Obiectul asigur`rii:
— Sunt acoperite penalit`]ile
stipulate \n contractul de servicii
turistice \ncheiat \ntre turist [i agen]ia
de turism, penalit`]i pe care turistul
trebuie s` le suporte \n cazul renun]`rii
la pachetul de servicii turistice interne.

Sume asigurate maxime desp`gubite
Europa

numai pentru pachete turistice interne
pe teritoriul României

—

i—

Prima de asigurare
Cod produs
QP (403)

Tarife la asigurarea PROFESIONAL

—

Teritorialitate:
Europa

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

|ntreaga Lume

30.000 Euro

30.000 Euro

Suma maxim` asigurat`:

Perioada
de asigurare

50.000 Euro
Accidente

Accidente [i
|mboln`viri

Accidente

Accidente [i
|mboln`viri

Accidente

decesul Asiguratului, al so]ului/so]iei acestuia sau al
unei rude de gradul I sau II a Asiguratului sau
so]ului/so]iei acestuia;
îmboln`virea grav` sau accidentul Asiguratului,
so]ului/ so]iei acestuia sau a unei rude de gradul I a
asiguratului sau so]ulu/so]iei acestuia sau a unei
persoane care urmeaz` s`-l înso]easc` în c`l`torie
(conform contractului de prest`ri servicii turistice),
devastarea locuin]ei de domiciliu a Asiguratului, în
perioada de 15 zile calendaristice premerg`toare
începerii c`l`toriei, în urma unui incendiu, explozii, furt
prin efrac]ie, evenimente din cauza c`rora prezen]a
Asiguratului la domiciliu este motivat` în ziua plec`rii;
primirea de c`tre Asigurat a unei cita]ii pentru
prezentarea în fa]a unei instan]e judec`tore[ti, la un
termen stabilit în perioada c`l`toriei, cu condi]ia ca
instan]a s` nu recunoasc` rezervarea f`cut` ca
motiva]ie pentru amânarea termenului [i cita]ia primit`
s` fie prima emis` în respectiva cauza aflat` pe rolul
instan]ei;
accident rutier care implic` direct Asiguratul sau
autoturismul cu care acesta urmeaz` s` se deplaseze
\n c`l`torie, petrecut pe teritoriul României, cu maxim
24 ore \nainte de efectuarea c`l`toriei, eveniment
dovedit prin acte emise de c`tre organele abilitate.

Suma maxim` asigurat` 8.000 lei/persoan`

Prima de asigurare (Lei)

3 - 30 zile
31 - 90 zile
91 - 180 zile
181 - 270 zile
271 - 366 zile

134
368
674
848
1.049

Reduceri
(necumulabile)

10%

Grup > = 20
persoane

244
613
1.124
1.413
1.749

134
368
674
848
1.049

244
613
1.124
1.413
1.749

134
368
674
848
1.049

Prime de asigurare
Pachete p<n`
la 500 lei

Prima de asigurare
minim` 20 lei

Pachete
peste 500 lei

Prima de asigurare
4% din valoarea
pachetului

Exemplu:
Pachet 600 lei , prima de asigurare : 600 * 4% = 24 lei

Condi]ii particulare de subscriere:
1)

2)

3)

Emiterea [i valabilitatea poli]ei de asigurare
a)

Dac` în momentul încheierii asigur`rii, Asiguratul nu se afl` pe teritoriul României,
r`spunderea Asigur`torului începe dup` 8 zile, calculate din ziua urm`toare emiterii poli]ei [i
efectu`rii pl`]ii primei de asigurare. În aceast` situa]ie, în cazul unei daune, Asiguratul trebuie
s` fac` dovada c` a p`r`sit România cu cel mult 4 s`pt`mâni înainte de încheierea poli]ei.

b)

Valabilitatea contractului de asigurare se prelunge[te numai prin act adi]ional, cu cerere
scris` întocmit` de asigurat cu 72 ore înainte de expirarea poli]ei ini]iale.

c)

Orice modificare adus` poli]ei de asigurare se opereaz` prin act adi]ional, în urma ob]inerii
acordului din departamentul Tehnic.

Încadrarea corect` a scopului c`l`toriei
a)

Business - Poli]a de asigurare tip „business" se încheie numai în urma prezent`rii de c`tre
solicitant a unor documente din care s` rezulte faptul c` deplasarea Asiguratului în
str`in`tate se efectueaz` în interes de serviciu, pentru participarea la: negocieri, tratative,
conferin]e, seminarii, expozi]ii sau activit`]i similare, fiind exclus` prestarea efectiv` de
munc` fizic` (prestarea diferitelor meserii sau profesii).

b)

de studiu (c`l`torii efectuate pentru o specializare teoretic`, studii de masterat, doctorat,
studii de aprofundare, cercetare [tiin]ific`, schimb de experien]` în cadrul unor institu]ii de
înv`]`mânt [i alte activit`]i similare)

c)

la lucru (efectuarea de c`l`torii în str`in`tate în scopul desf`[ur`rii unei activit`]i legale
remunerate [i cu respectarea perioadei de [edere în str`in`tate în conformitate cu
reglement`rile legale în vigoare [i/sau cu prevederile contractului de munc`).

Acorduri speciale
Se va cere acordul Direc]iei Centrale pentru sportivi profesioni[ti sau amatori, precum [i pentru
persoanele care se deplaseaz` în str`in`tate pentru a participa la competi]ii, concursuri, conform
condi]iilor de asigurare.

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Adresa: Pia]a Charles de Gaulle nr. 15, et. 6, Sector 1, Bucure[ti
Persoana de contact:
Telefon:
E-mail:

