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Ce este acest tip de asigurare?
Asigurarea cheltuielilor pentru asistenţă medicală care sunt consecinţa ȋmbolnăvirii sau accidentării persoanei asigurate aflate
ȋn străinătate, ȋn timpul perioadei asigurate.
Ce se asigură?
Beneficii de bază - Plan Europa:
 Cheltuieli pentru urgenţe medicale şi
stomatologice
 Repatriere la terminarea tratamentului
 Repatrierea corpului neinsufleţit
 Cheltuieli pentru cazare extinsă
 Transmiterea de mesaje urgente
 Repatrierea ȋnsoţitorilor ȋn caz de deces
Beneficii Suplimentare – Plan Extra (Ȋntreaga
lume cu excepţia SUA şi Canada)
 Plan Europa +
o Repatrierea
minorilor
rămaşi
fără
supraveghere
o Vizita unei rude
o Răspundere Civilă
o Pierderea sau deteriorarea bagajelor
o Ȋntârzierea bagajelor
o Ȋntârzierea zborului
Beneficii Suplimentare – Plan Premium
(Ȋntreaga Lume)
 Plan Extra +
o Pierderea documentelor de călătorie
o Ȋntreruperea călătoriei
Beneficii Opţionale
(se pot adauga oricărui pachet):
o Pachet Sportivi
o Anularea Călătoriei
o Asistenţă rutieră
Suma Asigurată Maximă:
Plan EUROPA: 15.000 EUR
Plan EXTRA:
30.000 EUR
Plan PREMIUM: 50.000 EUR

Ce nu este asigurat?
GARANTA nu va plăti despăgubiri pentru daune rezultând din:
 calatorii efectuate in scop terapeutic
 tratamente efectuate in Romania, tratamente profilactice sau vaccinari
 tratamente spa, fizioterapie, helioterapie sau tratamente estetice
 orice conditie sau boala preexistenta, recurenta, continua
 tratamente sau interventii chirurgicale planificate
 tratamente sau interventii chirurgicale care pot fi amanate fara nicio
consecinta pentru Beneficiar pana la momentul intoarcerii in Ţară
 tratamente sau ingrijiri medicale si rezultatele tratamentelor care nu sunt
urgente din punct de vedere medical
 Conditii medicale sau chirurgicale ce pot fi tratate la locatia pacientului
prin tratament spitalicesc de scurta durata
 Tratament stomatologic ce nu este efectuat cu scopul ameliorarii
durerilor acute
 sarcină, naştere sau orice complicatii legate de acestea
 Cauzate de boli psihice, crize epileptice sau senilizare
 Produse sub influenta intoxicarii cu alcool sau droguri
 deces, ranire sau imbolnavire ca urmare a sinuciderii sau tentativei de
sinucidere; auto-ranirea intentionata si din participarea Beneficiarului la
activitati criminale
 razboi, invazie, acte ale inamicilor straini, ostilitati, razboi civil, rebeliune,
insurectie, terorism sau putere militara/uzurpata, greve si tulburari civile.
 conducerea unei motociclete sau a oricarui alt tip de vehicul fara a avea
un permis oficial corespunzator
 radiatii ionizante sau contaminare radioactiva de la combustibili nucleari
sau proprietatile radioactive, toxice, explozive sau periculoase ale
oricarui ansamblu nuclear exploziv sau a unei componente a acestuia
 epidemii
Există restricții ale acoperirii?
!
!

!

Contractul de asigurare se încheie numai înainte de începerea
călătoriei în străinătate
Beneficiarul nu va fi indreptăţit la despăgubirea cheltuielilor efectuate
fără a anunţa ȋn prealabil acest lucru la Centrul de Urgenţă al
Asiguratorului
Călătoriile trebuie sa aibă o durată maximă de 60 zile.

Unde sunt acoperit?


Asigurarea validează în toate ţările cu excepţia României, conform Planurilor de Asigurare menţionate mai sus.

Care îmi sunt obligațiile?
-

De indata ce acest lucru este posibil, Beneficiarul trebuie sa notifice Asiguratorul / Centrul de Urgenţă despre orice
eveniment ce necesită asistenţă sau ar putea da nastere unei solicitari de despagubire
De indata ce un eveniment asigurat are loc, Beneficiarul trebuie sa depuna toate diligentele pentru a limita sau stopa
consecintele acestuia
Beneficiarul ii va furniza Asiguratorului toate documentele si va indeplini toate formalitatile necesare pentru a-i da dreptul
Asiguratorului sa se regreseze impotriva eventualelor parti responsabile

Când și cum trebuie să plătesc?
Prima de Asigurare: se calculează potrivit tarifului de prime GARANTA.
Frecvenţă de plată: se achită anticipat şi integral.
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere, prin virament bancar.

Când începe și când se sfârșește acoperirea?
Răspunderea Asigurătorului începe la data specificată în poliţa de asigurare, ca fiind data de începere a asigurării, dar nu
mai devreme de emiterea poliţei şi plata primei şi nici înainte de trecerea graniţei pentru efectuarea călătoriei.
Răspunderea Asigurătorului încetează odată cu expirarea contractului de asigurare, sau odată cu sfârşitul perioadei de
şedere în străinătate sau odată cu efectuarea transportului la domiciliu a corpului neȋnsufleţit.
Perioada de şedere în străinătate este definită ca fiind încheiată atunci când asiguratul trece graniţa în România sau în ţara în
care are cetăţenie sau în ţara în care îşi are domiciliul.

Cum pot să reziliez contractul de asigurare?
Părţile pot denunţa contractul, pentru cauze neimputabile celeilalte părţi, oricând pe parcursul valabilităţii acestuia, prin
notificare scrisă transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la domiciliul/sediul cunoscut al părţii
notificate, cu cel puţin 20 de zile înainte de denunţare.

