
Valabil începând cu 
Noiembrie 2020

Mondial Assistance
Asigurări de călătorie

Îngerul nostru păzitor
vă însoţeşte în orice călătorie

How can we help?How can we help?

Mondial Assistance – asigurări de călătorie
Ajutor la nivel mondial - oriunde, oricând!

Suntem aici pentru dumneavoastră:
Service Center:
Tel. :  +40 21 312 22 36 
Fax :  +40 21 312 22 38
service.ro@mondial-assistance.at

Contact Departament Daune: 
AWP P&C Saint-Ouen Sucursala Bucuresti
Str.George Constantinescu nr. 2-4, Globalworth Campus, 
Cladirea C, etaj.11, Sector 2
Bucuresti, Romania
Tel.:  +40 31 229 50 38

Centrala de urgenţă:
Tel. :  +40 21 312 22 37 
Fax :  +43 1 525 03-888
assistance.at@mondial-assistance.at

Date de contact Agentie de turism

Nume
•name

Numărul de Poliță
•policy number

Valabilitate 
•valid

Centrala de Urgență Mondial Assistance va fi notificată imediat în urmatoarele cazuri:
Pentru a solicita un transport de urgență •Spitalizare •Tratamente ambulatorii 
multiple •Întreruperea călătoriei •Accident petrecut țn timpul călătoriei •Călătoria 
de întoarcere cu regim special •Asistență Rutieră - Serviciile oferite le regăsiți la 
descrierea produselor

Contact Asigurător:
AWP P&C S.A. (Filiala pentru Austria)
Pottendorfer Straße 23-25 , 1120 Viena

Tribunalul comercial Viena; Anuarul societăţilor 
comerciale 
FN 100329, Nr. registrului de prelucrare a datelor: 
0465798; 
Codul de identificare fiscală: ATU 15366609



*Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul serviciilor și primele oferite. Toate primele sunt exprimate 
în RON. Informațiile din acest pliant pot conține erori de tipar. Ediție tipărită la data de 01.10.2020

EVENIMENTE ASIGURATE - ANULAREA CĂLĂTORIEI

• Îmbolnavire gravă bruscă, accident sau decesul persoanei asigurate sau a
uneia dintre urmatoarele persoane: soţ / soţie, copii, părinţi, nepoţii bunicilor,
fraţi sau surori. În cazul a până la 7 persoane specificate într-o poliță, care
au rezervat împreună o călătorie, este vorba despre un caz asigurat chiar și
în situația în care unul din motivele enumerate intervine numai pentru una
dintre aceste 7 persoane. În cazul unui eveniment asigurat, în legătură cu
aceeaşi călătorie, pot fi ridicate pretenţii de despăgubire din partea mai multor 
persoane asigurate, până la concurenţa sumei maxime de 25.000 RON.

• Concedierea neaşteptată de către angajator.
• În cazul în care daunele elementare sau furturile prin spargere influentează

grav proprietatea persoanei asigurate, iar în urma acestor evenimente
prezenţa persoanei asigurate este indispensabilă.

• Primirea de către Asigurat a unei citaţii de prezentare la tribunal, la un termen
stabilit în perioada călătoriei.

Perioada maximă asigurată este de 93 zile/călătorie (nu se pot încheia poliţe în prelungire).

Atenţie !
Sarcina și complicațiile legate de sarcina nu constituie evenimente asigurate 
pentru anularea călătoriei.

BENEFICIILE INCLUSE
Suma asigurată  

( RON)

24 h Centrala de urgenţă + 40 21 312 22 37

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, avocat & translator, pierderea documentelor de călătorie, 
pierderea mijloacelor de plată a călătoriei

ANULAREA CĂLĂTORIEI

Restituibile sunt costurile de stornare, în cazul neînceperii călătoriei

25.000 / 
călătorie

 (franşiza 20% - afecţiuni 
cronice sau condiţii 

medicale preexistente)

ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORIEI

Restituibile sunt costurile pentru serviciile de călătorie rezervate şi nefolosite 4.500

COSTURI DE SPITALIZARE
Costuri de spitalizare şi tratamente medicale de urgenţă 130.000
Costuri de spitalizare şi tratamente medicale de urgenţă - acutizarea unei 
afecţiuni cronice sau a  unor condiţii medicale preexistente 

5.000

Tranportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenţă, în caz 
de necesitate medicală sau după 3 zile de spitalizare

130.000

Transportul asiguratului, respectiv transportul de urgenţă  - acutizarea unei 
afecţiuni cronice sau a unor condiţii medicale preexistente 

40.000

Transportul medicamentelor 100

Costuri de transport public pentru continuarea călătoriei (după un eveni-
ment medical)

250

Costuri de transport public pentru o persoană însoţitoare dus- întors, între 
hotel şi spital 

250

Costuri de cazare pentru vizitarea unei rude spitalizate 250
COSTURI SUPLIMENTARE
Costuri suplimentare cu privire la călătoria de întoarcere 4.500

Costuri de repatriere a corpului neînsufleţit al asiguratului, în caz de deces 
10.000  

(5.000 - afecţiuni cronice 
sau condiţii medicale 

preexistente)

Transport la locul funeraliilor 1.000
Costul funeraliilor în străinătate 1.000

ACCIDENT
Compensaţie în caz de deces 45.000

Compensaţie în caz  invaliditate 45.000

Costuri de căutare şi salvare 20.000

ASIGURAREA BAGAJELOR DE CĂLĂTORIE
Costuri de despăgubire în caz de furt, jaf 4.500

Deteriorarea şi pierderea bagajelor de călătorie în timpul transportului, din 
vina companiei de transport

450

Costuri pentru achiziții de strictă necesitate, în cazul livrării cu întârziere a 
bagajelor la locul unde se efectuează concediul (min.12h)

450

Asistenţă pentru blocarea cartelei SIM în caz de furt/jaf ✓

SOSIREA CU ÎNTÂRZIERE LA LOCUL UNDE SE EFECTUEAZÂ CONCEDIUL
Costuri pentru plecarea directă cu întărziere, de la localitatea de domiciliu 
către locul de îmbarcare pentru plecarea în călătorie, din vina companiei de 
transport public

4.000

Durata călătoriei 
EUROPA / INTERNAŢIONAL 4 zile 10 zile 16 zile 31 zile 62 zile 93 zile

Prima RON
individual

54 75 96 116 217 411

* Se aplică doar acele paragrafe din Condițiile Generale de Asigurare care fac referire la beneficiiile 
incluse in pachetul Cocktail Travel Protection

** Produsul Cocktail Travel Protection este menţionat pe poliţă sub denumirea “RO Cocktail Travel 
Protection 1908”  Valabile începând cu 01.07.2020 până la publicarea noilor tarife.

Cocktail Travel Protection

In case of emergency call
En cas d‘urgence veuillez contacter
In caso d‘emergenza contattare
En caso de emergencia contactar

24h Centrala noastră de Urgenţă

+40 1 312 22 37
Fax: +43 1 525 03 888 | assistance.at@mondial-assistance.at

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