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ESSENTIAL

OPTIM

FULL

Mondial Assistance
Asigurări de călătorie

Îngerul nostru păzitor
vă însoţeşte în orice călătorie

How can we help?

DETALIEREA SERVICIILOR
Durata maximă continuă asigurată /călătorie: 93 zile

ANULAREA CĂLĂTORIEI 

ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORIEI 

COSTURI MEDICALE 

ACCIDENT 

ASIGURAREA BAGAJELOR DE CĂLĂTORIE 

COSTURI SUPLIMENTARE

SOSIREA CU ÎNTÂRZIERE LA LOCUL UNDE SE EFECTUEAZĂ CONCEDIUL

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PRIVATĂ PENTRU CĂLĂTORII

PRELUNGIREA CĂLĂTORIEI 

COSTURI JURIDICE

Restituibile sunt costurile de stornare, în cazul neînceperii călătoriei 
(din cauza unui motiv existent în condiţiile de asigurare)

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

Restituibile sunt costurile pentru serviciile de călătorie rezervate şi 
nefolosite

Costuri de despăgubire în caz de furt, jaf

n caz de deces

Pagube provocate persoanelor şi obiectelor

Costuri de transport de întoarcere, în cazul necesităţii prelungirii călătoriei 
din motive medicale

Costuri pentru cauțiune, în cazul unui dosar de urmărire penală în străinătate

Costuri de spitalizare şi tratamente medicale de urgenţă
Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de 
urgenţă, în caz de necesitate medicală sau după 3 zile de spitalizare

Livrarea cu întârziere a bagajelor la destinația unde se efectuează 
concediul (min. 12h)

Compensaţie în caz de invaliditate
Compensaţie în caz de deces

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.

24 h Centrala de urgenţă + 40 21 312 22 37

Produsele ESSENTIAL, OPTIM și FULL sunt menţionate pe poliță sub denumirea „RO Essential Package vola no.1411”, „RO Optim Package vola
no.1411”, respectiv „RO Full Package vola no.1411”. Perioada maximă asigurată este de 93 zile/călătorie (nu se pot încheia poliţe în prelungire).
*) inclusiv Statele Mării Mediteraneene, Iordania, Israel, Insulele Canare, Madeira și Federaţia Rusă.

EVENIMENTE ASIGURATE – ANULAREA CĂLĂTORIEI
Pentru produsele Optim şi Full, diferit faţă de evenimentele asigurate menţionate în Condiţiile 
Generale de Asigurare, sunt asigurate doar aceste evenimente: 
•  Îmbolnăvirea gravă bruscă, reacţii adverse la vaccinuri (numai în cazul injecţiilor prescrise înaintea începerii 

călătoriei), vătămarea cauzată de un accident sau decesul persoanei asigurate. În cazul a până la 7 persoane 

situaţia în care unul din motivele enumerate intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane. În cazul 

multor persoane asigurate, până la concurenţa sumei maxime de:
- 6.000 RON - OPTIM
- 10.000 RON - FULL

•  Îmbolnăvirea gravă bruscă, vătămarea gravă cauzată de un accident sau decesul uneia dintre următoarele 
persoane: partenerul de căsătorie, tovarăşul de viaţă (buletin de înscriere în evidenţa populaţiei de 3 luni), 
părinţii (părinţii vitregi, socrii, bunicii), copiii (copiii vitregi, gineri, nepoţii), fraţii şi surorile.

•  Concedierea neaşteptată de către angajator. 
•  

asigurate, iar în urma acestor evenimente prezenţa persoanei asigurate este indispensabilă.
Atenţie !
Evenimentele legate de sarcină nu sunt asigurate.
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TERMENUL MAXIM DE ÎNCHEIERE A POLIŢEI 
DE ASIGURARE CU PROTECŢIE STORNO

Protecţia prin asigurare începe odată cu încheierea contractului de 
asigurare şi se sfârşeşte odată cu începerea călătoriei. Încheierea 
asigurării şi plata primei pentru pachetele de asigurări cu protecţia 
stornării trebuie să se efectueze în ziua rezervării călătoriei. În cazul în 

evenimente, care au loc începând cu a 10-a zi după încheierea asigurării 
(excepţii: accident, deces, eveniment elementar). Dacă încheierea 
asigurării are loc într-un interval de timp mai scurt de 31 zile înaintea 

asigurării şi rezervarea călătoriei se vor face concomitent. În caz contrar 
asigurarea cu protecţia storno nu mai poate fi încheiată ulterior. 

COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE DAUNĂ

nu se mai pot înainta pretenţiile de preluare a costurilor de către 
asigurător. Orice anulare trebuie anunţată în scris asigurătorului și 

respectiv 2 zile lucrătoare, după apariţia evenimentului asigurat. 

originale. De aceea, asiguratul trebuie să păstreze cu atenţie toate 

le trimită (în original) împreună cu polița de asigurare asigurătorului, 
AWP P&C S.A., astfel încât să se evite întârzierea prelucrării 
dosarului de daună. 
Anunţul se va face în scris pe adresa de email   
daune@mondial-assistance.at, menţionându-se numărul poliţei, 
natura evenimentului ce impune anularea călătoriei, numărul 
persoanelor care anulează călătoria şi datele de contact ale 
asiguratului ce solicită deschiderea dosarului de daună.

Avantajele asigurării Mondial Assistance

•  Fără limită de vârstă, fără suplimentarea primei de 
asigurare.

•  Asistență medicală acceptată de către orice rețea 
medicală, atât în regim public, cât și privat.

•  Rețea de acoperire în întreaga lume, prin parteneriat la 
nivel mondial.

•  
accident.

•  Centrală proprie pentru apeluri de urgență cu program de 
lucru de 24 de ore.

Asigurător:

Sunt valabile doar acele paragrafe din Condițiile Generale de Asigurare care se 
potrivesc pachetului de asigurare ESSENTIAL, OPTIM sau FULL.

AWP P&C S.A.
Filiala pentru Austria
Pottendorfer Straße 23-25
1120 Viena

Adresa de corespondenţă:
Calea Floreasca, nr. 169  
Sector 1, Bucureşti  
România   
Tel/Fax:
+40 21 312 22 36
+40 21 312 22 38
Email: 

www. mondial-assistance.ro




