SAFE JOURNEY

Mondial Assistance
Asigurări de călătorie
Îngerul nostru păzitor
vă însoţeşte în orice călătorie

How can we help?

SAFE JOURNEY

WORLDWIDE (incl. USA & CANADA)

WORLDWIDE (incl. USA & CANADA)

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 DE SPITALIZARE
Costuri de spitalizare şi tratamente
medicale de urgenţă

Sumele maxime
asigurate ( RON )
400.000

ACCIDENT
Compensaţie în caz de invaliditate
Compensaţie în caz de deces

20.000
10.000

ASIGURAREA BAGAJELOR DE CĂLĂTORIE
Costuri de despăgubire pentru bagaje
de călătorie în caz de furt, jaf
Deteriorarea și pierderea bagajelor de
călătorie în timpul transportului, din vina
companiei de transport

4.000
400

Compensaţie în caz de livrare cu întârziere
a bagajelor la locul unde se efectuează
concediul (min. 12h)

400

SOSIREA CU ÎNTÂRZIERE LA LOCUL UNDE SE EFECTUEAZĂ CONCEDIUL

Costuri de despăgubire în caz de pierdere
fără vină a avionului, datorită întârzierii
dovedite a mijlocului de transport public
Sosirea cu întârziere pe aeroport

6.000

ASIGURAREA PENTRU RĂSPUNDERE CIVILĂ PRIVATĂ PENTRU CĂLĂTORII

Pagube provocate persoanelor şi obiectelor
Prima de asigurare

80.000
84 RON

Perioada maximă asigurată este de 31 de zile / călătorie (nu se pot încheia polițe în prelungire).
Sunt valabile doar acele paragrafe din Condițiile Generale de Asigurare care se potrivesc pachetului de
asigurare SAFE JOURNEY.
baza documentelor originale.
și să le trimiteți (în original) împreună cu polița de asigurare asigurătorului, Mondial Assistance, astfel
încât să se evite întârzierea prelucrării dosarului dumneavoastră de daună.
Asigurător:
AWP P&C S.A.
(Filiala pentru Austria)
Pottendorfer Straße 23-25 1120 Viena
Adresa de corespondență:
Calea Floreasca, nr.169, Sector.1,
București, România
Tel/Fax: +40 21 312 22 36 / 38
oﬃce.ro@mondial-assistance.at
www.mondial-assistance.ro
Produsul “SAFE JOURNEY” este mentionat pe polita sub denumirea “RO Safe Journey
WW incl. USA&CANADA”

*Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul serviciilor și primele oferite. Toate primele sunt exprimate în
RON. Informațiile din acest pliant pot conține erori de tipar

