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Asigurarea pentru anularea călătoriei în cazuri de
urgență

Asigurarea pentru anularea călătoriei vă asigura în cazuri de urgență sau de schimbare
neașteptată a planurilor de călătorie, atunci când un zbor programat nu va mai � posibil. În
această situație, asiguratorul vă va restitui întreaga sumă cheltuită la achiziționarea biletului.

Avertisment!

Asiguratorul are răspunderea de a restitui suma asigurată indicată în documentele de asigurare,
aceasta �ind limitată la echivalentul valorii de 5000 EUR.

 

Ce acoperă asigurarea?

Asiguratorul va rambursa costurile suportate de către asigurat, ca urmare a anulării biletului de
avion, dacă aceasta reprezintă consecința următoarelor situații:
 

A unui accident ce are ca urmare spitalizarea imediată a asiguratului sau limitarea
semni�cativă a capacităților �zice ale asiguratului;
A unei îmbolnăviri grave subite a asiguratului, ce necesită spitalizarea imediată, fără
posibilitatea recuperării până la momentul începerii călătoriei plani�cate de către
asigurat;
A unei îmbolnăviri grave subite sau a unui accident al unui membru al familiei
asiguratului, ce necesită spitalizarea imediată, fără posibilitatea recuperării la timp
pentru călătoria plani�cată de către asigurat. De asemenea, situația impune prezența
asiguratului pe teritoriul României sau a țării de reședință permanentă;
A unei îmbolnăviri subite sau a unui accident al unui membru al familiei asiguratului, ce
limitează în mod semni�cativ capacitățile �zice ale membrului respectiv (incapacitatea
de a se deplasa sau de a-și purta de grijă fără asistența altor persoane în perioada
călătoriei plani�cate de către asigurat), necesitând prezența asiguratului pe teritoriul
României sau pe teritoriul țării de reședință permanentă, situație con�rmată de un
certi�cat medical;
O sarcină cu factor de risc, complicații legate de sarcina asiguratului sau a
soției/partenerei asiguratului, ce are ca urmare spitalizarea pe perioada a cel puțin unei
săptămâni, în perioada călătoriei în străinătate sau în termen de 7 zile imediat înainte
de data plecării. Asiguratorul este răspunzător în situația unei nașteri premature în
cazul asiguratului sau a soției/partenerei asiguratului, care urma să călătorească
împreună cu asiguratul. Răspunderea asiguratorului, din acest motiv, apare ca urmare a
îndeplinirii condiției, ca la momentul încheierii contractului de asigurare, asiguratul
și/sau soția asiguratului să � fost cel mult în a opta săptămână de sarcină, sau atunci
când evenimentul ce a condus la anularea biletului de zbor a avut loc cel târziu înainte
de sfârșitul celei de a 24-a săptămâni de sarcină;
Decesul asiguratului sau al unui membru al familiei asiguratului;
Apariția unui incident grav neplani�cat la locul reședinței permanente, pe teritoriul
României sau al țării de reședință permanente a asiguratului, rezultat ca urmare a unui
incendiu, dezastru natural sau infracțiune, caz în care este nesecară prezența personală
a asiguratului;
Furtul dovedit al documentelor necesare în timpul călătoriei, de exemplu pașaport, carte
de identitate, viza de intrare, în condiția în care acest furt a avut loc cu cel mult 14 zile
înainte de data de plecare și să � fost raportat autorităților competente;
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Furtul sau incendierea unui vehicul care aparține asiguratului, la locul de reședință al
acestuia, fapt ce necesită luarea de măsuri legale și administrative pe perioada cărora
se impune prezența asiguratului în țara de reședință. Condiția este îndeplinită dacă
acest eveniment a avut loc în decurs de 14 zile imediat anterioare datei plecării.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu


