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Preţul  
călătoriei până la

Prima 
(0 - 65 ani)

Prima 
(66 - 80 ani)

Prima 
(81+ ani)

RON RON RON RON

750  30    36    60   

1.000  39    47    78   

1.500  58    70    116   

2.000  77    92    154   

2.500  97    116    194   

3.000  116    139    232   

3.500  135    162    270   

4.000  155    186    310   

4.500  174    209    348   

5.000  193    232    386   

6.000  232    278    464   

7.000  271    325    542   

8.000  310    372    620   

9.000  348    418    696   

10.000  387    464    774   

12.500  484    581    968   

15.000  580    696    1.160   

20.000  774    929    1.548   

25.000  967    1.160    1.934   

30.000  1.161    1.393    2.322   

35.000  1.354    1.625    2.708   

40.000  1.548    1.858    3.096   

45.000  1.741    2.089    3.482   

*   Se aplică doar acele paragrafe din CGA care fac referire la serviciile incluse în pachetul - STORNO.
**  Produsul STORNO este menționat pe poliță sub denumirea “RO Anularea Calatorie «Storno»  (max. 65 
ani) 1908”, “RO Anularea Calatorie «Storno»  (66+ ani) 1908” și este destinat unei singure călătorii.
     Valabile începând cu 01.07.2020 până la publicarea noilor tarife.

STORNO

ANULAREA CĂLĂTORIEI

Restituibile sunt costurile de stornare, în cazul neînce-
perii călătoriei (din cauza unui eveniment menţionat în 
Condiţiile de asigurare) 

45.000 45.000(*

SOSIREA CU ÎNTÂRZIERE LA LOCUL UNDE SE EFECTUEAZĂ CONCEDIUL

Costuri pentru plecarea directă cu întârziere, de la 
localitatea de domiciliu către locul de îmbarcare pentru 
plecarea în călătorie, din vina companiei de transport 
public

2.500 2.500

EVENIMENTE ASIGURATE - ANULAREA CĂLĂTORIEI

Îmbolnăvirea gravă bruscă, reacţii adverse la vaccinuri  (numai în cazul in-
jecţiilor prescrise), vătămarea cauzată de un accident sau decesul persoanei 
asigurate.

Îmbolnăvirea gravă bruscă, neașteptată, vătămarea gravă bruscă sau 
decesul uneia dintre aceste persoane: partenerul de căsătorie sau partenerul 
de viaţă (buletin de înscriere în evidenţa populaţiei de 3 luni); părinţii (părinţi 
vitregi, socrii, bunici); copiii (copii vitregi, gineri, nepoţi); fraţii şi surorile, cum-
naţii sau cumnatele; altă persoană specificată nominal în poliţă (ex. bona).

Înrăutăţirea gravă bruscă, neașteptată, a unei afecțiuni preexistente a 
persoanei asigurate, conform Condiţiilor Generale de Asigurare.

Sarcina este un eveniment asigurat dacă este constatată și confirmată  
medical după încheierea asigurării. 

Concedierea neaşteptată de către angajator.

Înaintarea acţiunii de divorţ de către partenerul de căsătorie al persoanei 
asigurate.

Nepromovarea unei clase terminale sau a bacalaureatului.

În cazul a până la 7 persoane specificate într-o poliță, care au rezervat îm-
preună călătoria (indiferent de gradul de rudenie), este vorba despre un caz 
asigurat chiar și în situația în care un anumit motiv, dintre cele menționate în 
Condițiile Generale de Asigurare, intervine numai pentru una dintre aceste 7 
persoane.

În cazul în care daunele elementare sau furturile prin spargere influenţează 
grav proprietatea persoanei asigurate, iar în urma acestor evenimente 
prezenţa persoanei asigurate este indispensabilă.

 Concentrarea pentru serviciul militar de bază sau pentru serviciul civil în locul 
serviciului militar.

BENEFICII INCLUSE
Individual
(0 - 65 ani)

Individual 
66+ ani

RON

Călătoriile reprezintă cele mai prețioase 
investiții. Protejează-le cu acest pachet!

*) 1.500 pentru  afecţiuni cronice sau condiţii medicale preexistente

Protecție inclusiv în cazul 

îmbolnăvirii cu Covid-19

vezi CGA


