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Produs:  
 

e produsului de 

asigurare, aceasta nu constituie  poate fi consultat în 

documentele de asigurare 

beneficiilor incluse)! 

 

Ce tip de asigurare este produsul  ? 

beneficiile  
 

 

  

 

cauzat de un accident 
 

 
 

spitaliz ransportul asiguratului la domiciliu, 

150.000 EUR/individual  

  ale 

(maxim 350 EUR/ eveniment) 
 

 
 Costuri de repatriere în caz de deces 
 Costuri  

750 EUR 
  în cuantum 

de p  
 

Asigurare pentru bagaje 

 

 
  , deteriorarea bagajului din vina companiei de transport  800 EUR 

 
Consiliere  

 
 Plata onorariului unui  

 
 
 

 Care sunt evenimentele 

Evenimentele neasigurate pentru toate ramurile domeniului  

x  
x  
x  
x  
x  
x  
x Influe  
x 

x 
 

x  
x 

 
x 

nefavorabile 
x Pierderea de beneficii asociate sejurului 
x mice, financiare sau comerciale

 

x 
constituie motivul pentru efectuarea  
necesitate era c  sau la 

 
x 

limfatic 

x 
 

x persoana  

de 20% 
Asigurare pentru bagaje 

x  
x  

 

x Prejudiciile rezultate 
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x Prejudiciile rezultate ca urmare a  

 

 
 

 

x 
 

x 
de transport, 

ractul de furnizare al serviciilor 

turistice  în 

rezervare 
x gurare 
 

  
 

x 
 

x Prejudiciile produse în asociere cu o  
x 

cu titlu de închiriere sau arendate 
x

x  
x Prejudiciile rezultate ca urmare a 

 
x Prejudiciile rezultate ca urmare a  

i

 Sunt aplicabile limite de acoperire? 

Asigurare pentru bagaje 

! În cazul distrugerii complete, a pierderii sau a avarierii: 
de 

 
! Partic  

! 
,  

! 
auxiliare protetice în cuantum d

 

! , maxim 220 RON 

! Pentru totalitatea bunurilor de valoare, maxim 50% din suma 
 

! Furtul de la bordul autovehiculului pentru totalitatea bunurilor 
asigurate, maxim 50% din suma asi  

 

 
  

!  
asigurat/pe eveniment: 30 EUR/ eveniment 

 
 
 

 Unde beneficiez de asigurare? 

- i de domiciliu a 
persoanei asigurate. 

- -
-  

 
 

 iile care îmi revin? 

Asiguratului îi : 

- - . 
- . 
- 

documente justificative în acest sens. 
- . 
- r echipamentelor de 

. 
- în cazul asiguratul poate solicita 

. 
 

   

-  
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- i de domiciliu a 
persoanei asigurate.

- -
-
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- zborului 
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Contact-Service Center

Dac� ave�i întreb�ri referitoare la 
asigurarea dumneavoastr�, contacta�i 
serviciul Service-Hotline

+40-21 312 22 36 
office.ro@mondial-assistance.at

  
Centrala de Urgen�� 24h

+ 40-21 312 22 37 
assistance@allianz-assistance.at�

�

Conform men�iunilor din poli�a de asigurare, pentru  tipul de asigurare de c�l�torie achizi�ionat, reg�si�i prezentate în tabelul de mai 
jos, beneficiile incluse �i sumele asigurate acoperite. 
În vederea accept�rii nivelului de acoperire conferit de  produsul de asigurare ales �i a evit�rii unor eventuale neîn�elegeri, v�
recomand�m  s� reciti�i cu aten�ie detalierea serviciilor incluse, sumele asigurate �i Condi�iile Generale de Asigurare. Prin plata 
primei de asigurare v-a�i exprimat în mod automat acordul �i a�i acceptat Condi�iile Generale de Asigurare �i serviciile incluse în 
produsul de asigurare ales.V� rug�m s� re�ine�i c� se aplic� acele p�r�i ale Condi�iilor Generale de Asigurare, corespunz�toare 
serviciilor incluse în produsul dumneavoastr� de asigurare. 

Beneficii incluse

24 H CENTRALA DE URGEN��� +40-21-312-22-37 
Asisten�� de urgen�� la nivel mondial 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. V� garant�m ajutor competent oriunde în lume, în 
urm�toarele situa�ii: îmboln�vire, accident, pierdere a documentelor de c�l�torie, pierdere a mijloacelor de plat� a c�l�toriei, 
necesitatea de a solicita un avocat sau un translator.

COSTURI DE SPITALIZARE 
Costuri pentru medicamente, tratamente medicale de urgen�� �i spitalizare               
Parte din cheltuieli care trebuie s� fie suportat� personal de c�tre asigurat: �30/ eveniment 

max.� 150.000 

Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgen��, în caz de 
spitalizare, necesitate medical� sau dup� 3 zile de spitalizare

100% 

Costuri pentru plata caz�rii persoanelor înso�itoare ale asiguratului (pentru maxim 7 zile) 
50 � pe zi / persoan�,  

max. 350 � 

Organizarea �i plata a c�l�toriei de întoarcere pentru o persoan� înso�itoare a persoanei 
asigurate �i copii minori  

100% 

Costuri de transport în caz de deces sau 100% 

la alegere costurile de înmormântare la fa�a locului max. 750 � 

Costuri pentru tratamentul stomatologic de urgen�� max. 300 � / persoan�

ASIGURAREA DE ACCIDENT PENTRU C�L�TORII 

Costuri de c�utare �i salvare max. 750 � 

ASIGURARE PENTRU BAGAJELE DE C�L�TORIE 
Costuri de dep�gubire a bagajelor de c�l�torie, la valoarea actual�, în caz de furt sau jaf, 
precum �i în caz de deteriorare, din vina companiei de transport. Participare personal� la costuri: 
30 �/persoan�/eveniment

max. 800 �

CONSILIERE JURIDIC� ÎN STR�IN�TATE 

Onorariu avocat max.5.000 / persoan�
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Informa�ii client: 

KLM asigurare de c�l�torie: 

� este valabil� pentru o singur� c�l�torie �i o singur� persoan�. 
� este valabil� pentru durata unei singure c�l�torii dus-întors (de la plecare pân� la întoarcere), maxim 62 zile. În cazul unei 

c�l�torii dus asigurarea este valabil� max. 31 de zile de la respectivul zbor KLM;  
� are valabilitate interna�ional�; 
� protec�ia prin asigurare se realizeaz� doar dac� asigurarea s-a încheiat în acela�i timp cu rezervarea zborului KLM, este 

documentat� corespunz�tor pe confirmarea rezerv�rii  �i dac� prima pentru aceast� asigurare a fost achitat�; 
� Pachetul KLM asigurare de c�l�torie se poate achizi�iona doar împreun� cu un bilet KLM �i este valabil doar pentru 

zborurile/c�l�toriile KLM corespunz�toare. 

Asigurarea de s�n�tate pentru c�l�torii în str�in�tate 

Sunt asigurate costurile pentru interven�ii medicale de urgen�� în str�in�tate, pân� la suma maxim� asigurat�, pentru: 

� medicamente, costuri medicale �i spitalizare; 

� transport de urgen�� / repatriere, inclusiv aeroambulan�a, dac� este necesar din punct de vedere medical; 

� costuri suplimentare de cazare pentru o persoan� înso�itoare a asiguratului; 

� costuri de transport în caz de deces, sau la alegere, costurile de înmormântare la fa�a locului; 

� costuri pentru tratamentul stomatologic de urgen��.

Asigurarea pentru bagaje de c�l�torie 

� Restituibil� este valoarea la respectivul moment a bagajului în caz de furt sau jaf, precum �i în caz de deteriorare sau 
pierdere, pân� la valoarea sumei asigurate.

Centrala de urgen�� 24h 

La num�rul de telefon +40 21 312 22 37 centrala de urgen�� Mondial Assistance v� ofer� asisten�� de urgen�� la nivel mondial 24 h / 
365 zile pe an. V� garant�m ajutor competent oriunde în lume în caz de urgen�� în urm�toarele situa�ii: îmbolnavire, accident �i 
deces.   

Important! 

� V� rug�m s� ave�i la îndemân�: 
- adresa �i num�rul dumneavoastr� de telefon; 
- numele unei persoane de contact (pentru poli�ie, spitale, autorit��i) . 

� Raporta�i orice incident �i oferi�i detalii suplimentare pentru serviciile de asisten�� (ex: în cazul pierderii c�r�ii de credit: 
numele �i adresa exact� a b�ncii dumneavoastr� , num�rul de cont, num�rul c�r�ii etc)  

Dac� persoana asigurat� este arestat� sau amenin�at� cu închisoarea, Centrala de Urgen�� cu program 24h v� ajut� s� ob�ine�i un 
avocat �i un translator �i de asemenea v� ajut� cu oganizarea demersurilor necesare pl��ii cau�iunii, dac� este necesar. În cazul unui 



� KLM
ASIGURARE DE C�L�TORIE  

VALABIL: 01.02.2017 Pag.: 3 / 4� �

�

� �� � �

Asigurator
AWP P&C S.A. 
Sucursala Viena 

Pottendorfer Strasse 23-25 
A-1120 Viena 
Tribunalul comercial Viena 
Registrul firmelor FN 100329 v 
DVR-Nr. 0465798 
CUI: ATU 15366609

Contact-Service Center

Dac� ave�i întreb�ri referitoare la 
asigurarea dumneavoastr�, contacta�i 
serviciul Service-Hotline

+40-21 312 22 36 
office.ro@mondial-assistance.at

  
Centrala de Urgen�� 24h

+ 40-21 312 22 37 
assistance@allianz-assistance.at�

�

eveniment nea�teptat, centrala  Mondial Assistance pentru apeluri de urgen�� cu program de lucru 24 ore pe zi, îi informeaz� pe 
membrii familiei, dac� asiguratul solicit� acest lucru. 

Definirea exact� a evenimentelor asigurate o reg�si�i în Condi�iile Generale de Asigurare. Serviciile de asigurare men�ionate anterior 
sunt oferite în conformitate cu  Condi�iile Generale de Asigurare, disponibile �i pe www.mondial-assistance.ro. Orice acord verbal nu 
este valabil. Modific�ri ale primelor, tarifelor sau a condi�iilor de asigurare trebuie aprobate de c�tre asigurator în scris. Impozitul pe 
asigurare este inclus în prima de asigurare, alte taxe nefiind solicitate. Se aplic� dreptul român. Sunt asigurate doar persoanele 
men�ionate pe poli�a de asigurare, numai dac� acestea aveau în momentul încheierii asigur�rii domiciliul stabil în România, Elve�ia, 
Liechtenstein sau într-un stat al Uniunii Europene de cel putin �ase luni  

În caz de daun�: 

1. În cazul asigur�rii de s�n�tate �i accidente: 

În caz de necesitate medical�, pentru cheltuieli medicale mai mari de 1.320 ron, contacta�i obligatoriu centrala de urgen��  Mondial 
Assistance (+40-21-312-22-37), disponibil� 24h/24h, în maxim 24 ore de la producerea evenimentului. 

Documente necesare pentru preluarea costurilor medicale: 

� poli�a de asigurare �i confirmarea rezerv�rii; 
� Formularul de daun� completat în întregime (original); Formularul de daun� � costuri medicale
� dovada rezerv�rii c�l�toriei (bilet de avion); 
� raportul medical con�inând numele pacientului, diagnosticul, date referitoare la tratament, durata �i gradul incapacit��ii 

de munc�, respectiv durata �i gradul invalidit��ii, dac� este cazul; 
� înregistr�rile medicale în baza c�rora se constat� necesitatea transportului medical de urgen��, dac� este cazul; 
� facturile originale pentru medicamente, consulta�ii medicale (cu men�ionarea denumirii afec�iunii �i a naturii 

tratamentului); 
� o list� detaliat� a costurilor, în m�sura în care exist� mai multe facturi (moneda/suma); 
� pentru alte costuri solicitate de persoana asigurat� în vederea compensa�iei, facturi sau acte justificative originale 

(ex.facturi, BF farmacie);
� detalii cu privire la alte asigur�ri de (de exemplu incluse în cardurile de credit, oferite de o asocia�ie automobilism, 

asigur�ri de s�n�tate ...); 
� num�rul contului bancar �i adresa titularului de cont; 
� cât mai multe probe posibile pentru a sus�ine cererea dumneavoastr�. 

2. În cazul asigur�rii de bagaje: 

Persoana asigurat� este obligat� s� informeze compania aerian� (chiar în sala de livrare a bagajelor), respectiv compania de 

transport despre nelivrarea / deteriorarea bagajului / bagajelor de c�l�torie. Compania va emite o confirmare a evenimentului care 

trebuie anexat� dosarului de daun� deschis la Mondial Assistance. 
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Documente necesare prelucr�rii dosarului de daun�:  

� poli�a de asigurare �i confirmarea rezerv�rii; 
� formularul de daun� (pagube) pentru bagajele de c�l�torie (original) - completat în întregime, cu specificarea con�inutului 

bagajului �i cu men�ionarea vechimii, m�rcii �i pre�ului de achizi�ie (certificatul de valoare, respectiv facturile în original, dac�
acestea exist�); Formularul de daun� � bagaje.

� comunicarea original� a pagubelor din partea liniei aeriene, respectiv din partea transportatorului, în cazul producerii unei 
pagube; 

� �n�tiin�area poli�ieneasc� în original din partea oficiului competent pentru siguran�� în caz de jaf sau furt; 

� biletul de avion, respectiv cartea de îmbarcare �i avizul de bagaje în original; 
� chitan�ele originale pentru reprocurarea documentelor de c�l�torie (titlul de c�l�torie � original); 
� num�rul contului bancar �i adresa titularului de cont; 
� cât mai multe probe posibil pentru a sus�ine cererea dumneavoastr�. 

V� rug�m transmite�i documentele dumneavoastr� la: 

AWP P&C S.A. (Filiala pentru Austria) 

Adresa de coresponden��: 

Calea Floreasca nr. 169, sector 1, Bucure�ti 
Tel: +40-21 312 22 36 

Fax:+40-21 312 22 38 
e-Mail: daune@mondial-assistance.at 

Mondial Assistance reprezint� marca asigur�rilor de c�l�torie de�inut� de AWP P & C S.A.. 


