Oferta produse Travel – Generali Romania Asigurare Reasigurare
Vacanta este un moment mult asteptat de relaxare si odihna.
Generali iti ofera asigurari de calatorie care te pun la adapost de riscurile ce pot
interveni in timplu deplasarilor tale.
Parteneriatul cu noi iti ofera garantia unei vacante linistite.
Astfel te vei simti in siguranta si iti vei permite sa te bucuri din plin de timpul tau liber .
TURIST - Asigurarea medicala de calatorie in strainatate
TURIST CHEAP -Asiguarea medicala de calatorie in strainatate pentru toate buzunarele!
TURIST PLUS PREMIUM - Asigurarea complexa a calatoriilor
TURIST PLUS PREMIUM DERTOUR - Asigurarea complexa a calatoriilor pentru pachetele
Dertour
XTREAM ADVENTURE - Asigurarea pentru sporturi extreme
PROFESIONAL –Asigurarea medicala pentru desfasurarea de activitati profesionale in
strainatate
STORNO PENTRU PACHETE TURISTICE INTERNE – Asigurarea riscului de anulare a
calatoriei valabile pentru pachete turistice pe teritoriul Romaniei
Avantajele politelor Travel Generali:
Asistenta 24/24h, 7 zile din 7
Preluarea prompta a chetuielilor medicale si acoperirea tratamentului medical de urgenta
Decontare directa a cheltuielilor de catre compania de asigurari
Retea extinsa de unitati medicale si acoperire wold wide
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“TURIST” - Asigurarea medicala de calatorie in strainatate
Cui se adreseaza?
Persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau rezidenta in Romania
Varsta maxima este de 79 de ani impliniti ( intre 70-79 ani polita valabila doar in Europa,
pentru maxim 30 zile)
Calatorii in scop turistic sau de afaceri numai in afara teritoriului Romaniei(inclusiv teritoriul
tarilor tranzitate)
Riscuri asigurate:
Polita TURIST acopera cheltuielile aferente tratamentului medical de urgenta necesar in timpul
deplasarilor in strainatate, precum si cheltuielile de repatriere sanitara sau in caz de deces, ca
urmarea a producerii unui risc asigurat:
 accident
 imbolnavire
Sume asigurate:
Europa: 50.000 EURO
Intreaga lume , mai putin SUA, Canada si Israel : 30.000 EURO.
Intreaga lume : 15.000 EURO
!! urgentele stomatologice sunt acoperite pana la maxim 300 EURO .
Perioada de asigurare:
Perioada minimia de asigurare: 2 zile
Perioada maxima de asigurare: 365 zile
Acoperire limitata la 120 zile consecutive pentru fiecare calatorie efectuata in perioada
calatoriei.
“TURIST CHEAP “ Asigurarea economica de calatorie in strainatate
Valabilitate: Varianta Cheap a Turist valabila numai in urmatoarele tari:
Ungaria, Turcia, Grecia, Bulgaria : 5.000 EURO cu francisa de 20 Euro/eveniment
urgentele stomatologice sunt acoperite pana la maxim 300 EURO .
TURIST PLUS PREMIUM” Asigurarea complexa a calatoriilor
Cui se adreseaza?
Asigurarea TURIST PLUS PREMIUM este un produs complex care vine in completarea asigurarii
medicale de calatorie in strainatate
Este destinata persoanelor fizice, avand domiciliul stabil sau rezidenta in Romania
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Varsta maxima este de 79 ani ( intre 70-79 ani polita valabila doar in Europa, maxim 30 zile
consecutive)
Calatorii in scop turistic sau de afaceri
Riscuri asigurate:
Cheltuieli medicale de urgenta si/sau repatriere prilejuite de accidente si imbolnaviri
neasteptate si imprevizibile
Urgente stomatologice Accidente cauzate de calatoriile pe mijloacele de transport public care produc vatamari
corporale fizice, invaliditati, deces
Pierderea , deteriorarea bagajelor , furtul , intarzierea mai mult de 12 ore a bagajelor - in
timpul calatoriilor
Costurile suplimentare survenite ca urmare a intarzierii mijlocului de transport (mai
mult de 12 ore) anularea calatoriei pentru odihna, mancare, transfer, prima noapte de cazare,
+ cheltuieli suplimentare cu costul biletului de calatorie – Risc unic pe piata din Romania
Raspunderea civila privata in strainatate, constand in plata cheltuielilor ca urmare a
vatamarilor corporale si daunelor materiale provocate de asigurat unor terte persoane
Pierderea sau inlocuirea documentelor (carti de identitate, carti de credit, documentelor de
transport si/sau documentelor profesionale)
Riscul de anulare a calatoriei de catre asigurat ca urmare a survenirii unor evenimente
neprevazute (deces, imbolnaviri, devastarea locuintei, accident rutier, etc.): Storno Pachete
Turistice
Bilete de calatorie anulate din cauza falimentului companiei aeriene – Risc unic in piata
din Romania
Despagubiri pentru biletele de avion returnate: Storno Bilete
Rambursarea de cheltuieli datorate respingerii la iesirea din tara a asiguratului
Refuzul companiei aeriene de a imbarca turistul in cursa de destinatie
Cheltuieli medicale de urgenta datorate serviciilor necorepunzatoare la bordul
avionului
Riscuri noi – vor fi adaugate incepand cu 01.06.2012
- Extinderea riscului de storno( anularea calatoriei) pe toata perioada calatoriei prin
acoperirea zilelor din concediu ramase neconsumate + acoperire bilet de avion de
intoarcere in limita a 2000 euro – riscurile asigurate fiind imbolnavire pana la rude de gr 1,
deces al pana la ruda de grad 2 , distrugerea locuintei, chemarea intr-un process, evenimente
pentru care prezenta asiguratului inapoi la domiciliu este indispensabila
- Acoperirea sarcinii si evenimentelor ce decurg din aceasta pana la max 26 saptamani, daca
aceasta survine si este constatata in perioada de la emiterea asigurarii pana la plecarea in
calatorie,
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Perioada de asigurare:
Perioada minimia de asigurare: 2 zile
Perioada maxima de asigurare: 365 zile
Acoperire limitata la 120 zile consecutive pentru fiecare calatorie efectuata in perioada calatoriei.

Sume asigurate:
Europa: 50.000 EURO
Intreaga lume , mai putin SUA, CANADA si Israel : 30.000 EURO.
intreaga lume : 15.000 EURO
urgentele stomatologice sunt acoperite pana la maxim 300 EURO .

TURIST PLUS PREMIUM - DERTOUR Asigurarea complexa a calatoriilor
Asigurarea complexa de calatorie in strainatate, valabila
DERTOUR.

pentru pachetele turistice

“XTREME ADVENTURE” Asigurarea pentru sporturi de iarna& sporturi extreme
Cui se adreseaza?
Persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau rezidenta in Romania
Varsta maxima este de 70 de ani
Calatorii in scop turistic/teambuilding cu practicarea unor activitati cu grad mare de risc
(sporturi extreme)
Valabilitate in Romania si in afara teritoriului Romaniei(tara/zona teritoriala mentionata in
polita ca destinatie finala, inclusiv teritoriul tarilor tranzitate)
Riscuri asigurate:
cheltuielile medicale ,
transportul sanitar de la locul producerii evenimetului asigurat pana la unitatea medicala
adecvata cazului
cheltuielile de repatriere sanitara sau repatrierea corpului în caz de deces,
ca urmare a producerii unui accident datorita participarii la activitǎţi cu un înalt grad de
periculozitate, cum sunt, dar fǎrǎ a se limita la: alpinism, paraşutism, bobsleigh, imersiunea cu
autorespiratoare, schi, schi acrobatic, sǎrituri cu schiurile, skeleton, speologie, snorkling, jet
skiing, surfing, snowboarding, deltaplan, sǎrituri cu coarda elasticǎ, parapantǎ, planorism,
aeronauticǎ, vânǎtoare, manipulare voluntarǎ a maşinǎriilor de rǎzboi; în timpul conducerii
sau deplasării cu: motociclete, motorete, scuter sau ATV, vehicule aeriene fără motor (ca de ex.
planoare).
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Sume asigurate:
cheltuieli medicale de urgenţǎ, de repatriere sanitara , transport sanitar in caz de invaliditate
permanenta/temporara ( cheltuieli chirurgicale, farmaceutice, de spitalizare, in regim de
urgenta)- pana la stabilizarea starii de sanatate : 25.000 Euro

“PROFESIONAL” Asigurarea medicala pentru desfasurarea de activitati profesionale in
strainatate
Cui se adreseaza?
Persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau rezidenta in Romania
Varsta maxima este de 70 de ani
Calatorii in scopul desfasurarii unei activitati profesionale, in baza unui contract de munca
valabilitate in afara teritoriului Romaniei
Riscuri asigurate:
Polita Profesional acopera toate tipurile de accidente si imbolnaviri, survenite pe perioada
sederii pe teritoriu strain, precum si cheltuielile de repatriere ca urmarea a producerii unui risc
asigurat:
accident imbolnaviri Sume asigurate:
Europa: 50.000 EURO
Intreaga lume : 30.000 EURO.

”STORNO “-numai pentru pachete turistice interne pe Romania
Obiectul asigurarii :
sunt acoperite penalitatile stipulate in contractul de servicii turistice incheiate intre turist si
agentia de turism, penalitati pe care turistul trebuie sa le suporte in cazul renuntarii la pachetul
de servicii turistice interne

Riscuri asigurate:
i. decesul Asiguratului, al soţului / soţiei acestuia sau al unei rude de gradul I sau II a
asiguratului sau sotului/sotiei acestuia;
ii. îmbolnǎvirea gravǎ sau accidentul Asiguratului, sotului / sotiei acestuia sau a unei rude de
gradul I a asiguratului sau sotului sotiei acestuia sau a unei persoane care urmează să-l
însoţească în călătorie (conform contractului de prestări servicii turistice),
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iii. devastarea locuinţei de domiciliu a Asiguratului, în perioada de 15 zile calendaristice
premergǎtoare începerii cǎlǎtoriei, în urma unui incendiu, explozii, furt prin efracţie, evenimente
din cauza cǎrora prezenţa Asiguratului la domiciliu este motivatǎ în ziua plecǎrii;
iv. primirea de cǎtre Asigurat a unei citaţii pentru prezentarea în faţa unei instanţe
judecǎtoreşti, la un termen stabilit în perioada cǎlǎtoriei, cu condiţia ca instanţa sǎ nu recunoascǎ
rezervarea fǎcutǎ ca motivaţie pentru amânarea termenului şi citaţia primitǎ sǎ fie prima emisǎ
în respectiva cauza aflatǎ pe rolul instanţei;
v. accident rutier care implica direct Asiguratul sau autoturismul cu care acesta urmeaza sa se
deplaseze in calatorie, petrecut pe teritoriul Romaniei,cu maxim 24 ore inainte de efectuarea
calatoriei, eveniment dovedit prin acte emise de catre organele abilitate.
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