
Asigurarea Vola Rambursabil 
Document informativ privind produsul de asigurare Vola Rambursabil 

Societatea:Inter Partner Assistance S.A. in Brussels, St. Avenue Louise 166 b1, 1050   

Denumire Produs: Asigurare de anulare a călătoriei - Vola Rambursabil 
 

Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la produs sunt furnizate în Termenii și condițiile generale ale Asigurării Vola Rambursabil 

din data de 25.07.2020 și alte documente. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Acest produs reprezintă o asigurare de anulare a călătoriei pentru clienții Vola.ro. 
 

 

Ce se asigură? 

 Asigurarea Vola Rambursabil se aplică numai în cazul Evenimentelor turistice, biletelor de avion și cazărilor care rezultă din contractele 

încheiate prin intermediul Vola.ro. In cazul in care inainte de inceperea calatoriei apar evenimente neprevazute si este necesara anularea 

calatoriei, Asigurarea Vola Rambursabil acopera costurile anularii serviciilor contractate si care, in lipsa acestei asigurari, ar fi suportate de 
turisti.  

  
 

Ce nu se asigură? 
Lista completă a excluderilor este prezentată în Articolul 8 din Termenii și condițiile generale ale prezentei asigurări. Excluderile notabile 

includ: 
 Epidemii, excluzând afecțiunea COVID-19; 
 Actul terorist ce a avut loc la locul de destinație, cu excepția cazului în care acesta s-a produs la mai puțin de 30 de zile de la data 

plecării, la nu mai mult de 200 km de la locul de plecare și a fost făcut public în mass-media; 

 acțiuni intenționate ale Asiguratului, Co-asiguratului și Rudelor sale sau ale persoanei care locuiește în aceeași gospodărie cu 

Asiguratul; 
 Accidente personale sau tulburări de sănătate, afecțiuni, boli ale căror simptome au apărut înaintea de începerea Perioadei de 

asigurare, de asemenea, în cazul în care nicio consultație medicală nu a fost solicitată când acestea s-au manifestat;  

 participarea la răscoale, demonstrații, revolte sau tulburări sociale, acte de violență publice, greve sau ca urmare a intervențiilor sau 

deciziilor autorităților publice; 

 încălcarea normelor de siguranță prin faptul că nu s-a recurs la măsurile de protecție adecvate în momentul producerii 

evenimentului, precum casca la călărie sau ciclism, schi și snowboarding, casca și vesta de salvare în timpul practicării sporturilor 
nautice; 

 consecințele aflării sub influența alcoolului, după consumul de alcool, droguri sau alte narcotice, precum și de substanțe psihotrope 

sau medicamente cu efecte similare - în cazul în care Asiguratul știa sau ar fi trebuit să știe despre aceste efecte ale medicamentului 

în baza indicațiilor de pe ambalaj sau a prospectului care conține informații despre influența medicamentului asupra capacităților 

psihomotorii, dacă acest fapt a avut un impact asupra producerii sau agravării daunei. 
  

 

Există restricții de acoperire? 

! Suma maximă asigurată pentru care contractul de asigurare poate fi încheiat pentru un singur Asigurat este de 5 000 euro (cinci mii de euro)  

! În situațiile în care Suma asigurată indicată în Documentul de asigurare este mai mare decât prețul plătit pentru serviciul indicat în 

contract, pe bilet sau în documentul de rezervare, Asiguratorul este răspunzător numai până la o sumă maximă egală cu prețul plătit pentru 
serviciu.  

  

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Domeniul teritorial de aplicare a prezentei asigurări este întreaga lume.  

 

 

Care sunt obligațiile mele? 

În cazul unui eveniment asigurat, Asiguratul trebuie: 

 Să informeze Centrul de asistență cu privire la eveniment,  
 Să furnizeze toată informația cunoscută care poate fi utilă pentru organizarea tratamentului și acoperirea costurilor, să respecte 

instrucțiunile reprezentanților Centrului de Asistență,  

 Să furnizeze orice document solicitat de către Centrul de Asistență și să permită accesul reprezentanților Centrului de asistență la fișele 

medicale.  
 

 

Când și cum să plătesc? 

Prima de asigurare este achitată de către Titularul poliței în prealabil prin efectuarea unei plăți unice. 
 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Acoperirea și dreptul la despăgubire în temeiul contractului de asigurare Vola Rambursabil, începe în ziua următoare încheierii contractului de 

asigurare și încetează în momentul începerii Călătoriei, care este momentul plecării indicat de organizatorul Evenimentului turistic, check-

inului în locul de cazare sau pe bilet (în cazul zborurilor de legătură acoperirea asigurării încetează la momentul plecării indicat pe bilet ca 

prima plecare, plecarea inițială, începutul respectivei Călătorii). 
 

 

Cum să reziliez contractul? 

În cazul în care contractul este încheiat prin intermediul unui site web sau call centre, Titularul poliței, în calitate de consumator, are dreptul 

de a se retrage din contractul de asigurare a cărui Perioadă de asigurare este mai mică de 30 de zile în termen de 30 de zile de la data în care a 

fost informat cu privire la încheierea contractului.  

În cazul în care contractul de asigurare a fost încheiat la sediul agentului, Titularul poliței are dreptul de a se retrage din contract, dacă 

contractul de asigurare este încheiat pentru o Perioadă de asigurare mai mare de șase luni, în termen de 30 de zile, și în cazul în care Titularul 

poliței este un antreprenor, în termen de 7 zile din ziua în care contractul a fost încheiat. 

Retragerea nu exonerează Titularul poliței de obligația de a plăti prima pentru perioada în care acoperirea a fost asigurată.  

 


