
Polita de calatorii in strainatate  
 
Procedura de urmat in cazul producerii unui eveniment asigurat.  
In cazul unui eveniment petrecut in timpul calatoriei dumneavoastra in strainatate si care se 

incadreaza in conditiile de asigurare, puteti sa beneficiati de decontare directa a serviciilor 

medicale, fara a plati costul acestora., Oferim asistenta medicala de urgenta in toata lumea.  

 

Pasii pe care trebuie sa-i urmati pentru deschiderea unui dosar de dauna la Asigurarea de 

Calatorie in strainatate  
• In cazul urgentelor medicale in momentul producerii evenimentului asigurat, se apeleaza 

numarul de telefon 0040(0)21 3122237 la orice oră. Aici va răspunde un operator Mondial, care va 

prelua cazul şi va lua legătura cu unitatea medicală care va va acorda ingrijirii. Va prelua in 

acelasi timp si cheltuielile medicale, daca evenimentul produs se incadreaza in conditiile politei.  

• In cazul in care vă aflaţi în imposibilitatea fizica de a apela numerele de mai sus, un insotitor 

poate face acest lucru, sau chiar cei de la spitalul unde ati fost transportat. De aceea este 

important să aveţi certificatul de asigurare în permanenţă asupra dvs.  

Atentie! In cazul in care Mondial Assistance nu este contactat in conformitate cu prevederile 

contractului de asigurare, isi rezerva dreptul de a despagubi doar partial dauna solicitata sau de a 

refuza complet plata respectivei daunei.  

Acte necesare in vederea lichidarii dosarului de dauna  
- daune mari preluate de Mondial Assistance:  
 
Copie polita de asigurare;  

Documente medicale in original (raport medical cu diagnostic si tratament, analize, factura, 
chitante pentru medicamente etc.)  
 
- daune mici achitate de asigurat:  
a) medicale:  
Copie polita de asigurare  
Copie act identitate  
Documente medicale in original (raport medical cu diagnostic si tratament, analize, factura, 
chitante pentru medicamente etc.)  

Copie dovada platilor  
 
b) alte daune:  
Copie polita de asigurare  

Copie act identitate  
Copie bilet avion  

Copie raport de intarziere / pierdere a bagajelor / cursei aeriene  
Facturi / chitante / bonuri fiscale pentru cheltuieli de stricta necesitate ca urmare a intarziere a 
bagajelor  
Facturi / chitante / bonuri fiscale pentru costul meselor, racoritoarelor, hotelurilor, costul 
deplasarilor la si de la aeroport in caz de intarziere a cursei aeriene  

Lista obiectelor personale cu precizari referitoare la locul de unde au fost achizitionate bunurile 
respective, anul cumpararii si valoarea de nou, in caz de pierdere a bagajelor  
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte motivul imposibilitatii efectuarii calatoriei (in 
caz de anulare / modificare a calatoriei)  
Documente medicale care sa ateste imposibilitatea / modificarea efectuarii calatoriei (in caz de 
anulare / modificare a calatoriei)  
 

Atentie! - In funcţie de natura şi circumstanţele evenimentului, Mondial Assistance îşi rezervă 
dreptul de a solicita documente suplimentare faţă de cele de mai sus, in vederea soluţionarii 
dosarului de daună. 
 


