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Asigurare  

 
 

Produs: KML ASIGURARE STORNO  
 

e produsului de 

asigurare, aceasta nu constituie  poate fi consultat în 

documentele de asigurare 

beneficiilor incluse)! 

 

Ce tip de asigurare este produsul KML ASIGURARE STORNO? 

KML ASIGURARE STORNO 

ce  costurile de anulare în conformitate cu  biletelor de avion KLM în cazul 
, ,  

toria înainte de data de plecare. 
KML ASIGURARE STORNO include beneficiile  

 

  

Asigurarea  KML ASIGURARE STORNO 

. 5.000 
 

 Rambursarea costurilor de anulare (stornare), în cazul  
motivelor de anulare în Cond

de Asigurare) 
Evenimentele asigurate 

 
sau 

decesul persoanei asigurate 
 

 persoane: partenerul de 

n  
 

Asigurare 

 Sarcina este u
 

 Concedie  
 l 

persoanei asigurate 
 Nepromovarea unei clase terminale sau a bacalaureatului 
 În cazul în care daunele elementare sau furturile prin spargere 

indispensabil  
 

civil în locul serviciului militar. 
 -

Asigurare, intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane

 

sp din cauza 
întârzierii dovedite a mijlocului de transport public (de exemplu tren, 
taxi). 

 
 

 Plata unui nou bilet de avion dus, limitat la pr
  

 Care sunt evenimentele  

x Orice eveniment care a avut loc înainte de data la care a fost 
 

x biletelor de avion 
KLM îi  sau companiei de 
transport, ractul de furnizare al 

serviciilor  sau în programul de al  în 
 

rezervare 
x 

 Sunt aplicabile limite de acoperire?  

 
Evenimentele neasigurate pentru toate ramurile domeniului  

! acte de terorism 

!  

!  

!  

!  

!  

!  

! eniul sporturilor cu motor 

! 
 

!  

! 
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! Catastrofe natural
atmosferice nefavorabile 

! Pierderea de beneficii asociate sejurului 

!  

 
 KML ASIGURARE STORNO  

 

! 25%, minim 30 EUR 150 EUR  

Excluderi 

! D
este onorat de compania  

! În cazul  
droguri 

! D

sarcina a fo ial (pentru prima 
 

! Î  
 

! D
terapii,  

! În  

  
  

 

 Unde beneficiez de asigurare?  

- Produsul este valabil pentru biletele de avion KLM . 
 
 

  

Asiguratului îi : 

- -  . 
- . 
- 

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

te. 
-  în cazul în care unor asiguratul poate solicita 

. 
 
 

  

- - KLM
. 

 

   

-  ractului de asigurare pentru biletul/ biletele de avion KLM 
rezervate .  

 
 

 Cum pot rezilia contractul? 

- urata contractului este mai 
 

- În cazul în care contractul de asigurare a fost 
. 

- . 
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Cum pot rezilia contractul?

- urata contractului este mai 

- În cazul în care contractul de asigurare a fost 
.

- .
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- Produsul este valabil pentru biletele de avion KLM .
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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�

�

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 

ASIGURAREA STORNO 
Costurile de anulare pentru neînceperea c�l�toriei, conform motivelor de anulare indicate în 
Condi�iile Generale de Asigurare.   
Participare personal� la costuri: 25%, min.30 �  �i  max. 150 � / persoana asigurat�

max. �5.000 / persoan�

max. � 32.000 / pe eveniment

SOSIREA CU ÎNTÂRZIERE LA DESTINA�IA DE VACAN��

Sunt asigurate cheltuielile pentru plecarea direct�, cu întârziere, spre locul în care se efectueaz�
concediul, datorit� întârzierii dovedite a mijlocului de transport public (de exemplu tren, taxi).   

Plata unui nou bilet de avion, 
limitat la pre�ul biletului de 

zbor ini�ial. Plecare în termen 
de 24 de ore dup� zborul 

ini�ial.

Informa�ii client: 

KLM Asigurarea Storno: 

� este valabil� pentru o singur� c�l�torie �i o singur� persoan�; 
� 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�; 
� KLM Asigurare Storno se poate achizi�iona doar împreun� cu un bilet KLM rezervat on-line �i este valabil� doar pentru 

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

Condi�ii pentru achizi�ionarea asigur�rii 

Protec�ia prin asigurare începe odat� cu încheierea contractului de asigurare �i numai dac� a fost poli�a a fost incheiat� odat� cu  
zborurile/c�l�toriile KLM corespunz�toare. 

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 austriac. 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 �i numai dup� plata primei de asigurare. 
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În caz de daun�: 

1. În cazul necesit��ii anul�rii c�l�toriei: 

În cazul în care sunte�i nevoit s� anula�i c�l�toria, v� rug�m s� notifica�i în scris, atât asigur�torul, cât �i linia aeriana / furnizorul 
serviciilor, în maxim 48h sau dou� zile lucr�toare de la producerea evenimentului. 

Re�ine�i c� orice întârziere privind anun�ul c�tre asigur�tor �i linia aeriana / furnizorul serviciilor, poate influen�a semnificativ 
cuantumul daunei, motiv pentru care pute�i pierde dreptul de desp�gubire. 

Anun�ul de daun� se va face în scris la adresa: daune@mondial-assistance.at�

Orice daun� produs� trebuie justificat� în baza urm�toarelor documente: 

� certificatul de asigurare (poli�a); 
� formularul referitor la daune completat în întregime Formularul de dauna � anularea c�l�toriei; 

� confirmarea rezerv�rii din partea liniei aeriene; 
� factura storn�rii;  

� documentele medicale detaliate, inclusiv antecedentele medicale referitoare la cazul de boal� (de exemplu fi�a pacientului, 
documentele tratamentelor medicale, constat�rile); 

� certificatul medical din partea unui medic al casei de asigur�ri (adeverin�a lipsei de la serviciu pe caz de boal�); 
� datele bancare cu adresa �i numele titularului de cont; 

� 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...); 

� 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 corespoden��: 

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 


