
Metode de încetare ale contractului de asigurare:

prin anulare solicitat` de c`tre Asigurat/Contractant, cu notificare prealabil` \naintat` cu minim 24 de ore \nainte de \nceperea valabilit`]ii 
poli]ei sau [i dup` aceast` dat` dac` se prezint` dovezi certe c` nu s-a efectuat c`l`toria;
prin reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex.: neplata primei de asigurare de c`tre Asigurat/Contractant sau 
schimbarea esen]ial` a \mprejur`rilor referitoare la risc);
din cauza inexisten]ei riscului.

\ncepe la ora [i data fixat` \n poli]a de asigurare; 
\nceteaz` la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate men]ionate \n poli]`.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?

anterior datei de \ncepere a perioadei de asigurare;
\n valuta stabilit` \n poli]` pentru plata primelor de asigurare;
prin virament bancar direct \n conturile Asigur`torului indicate \n poli]a de asigurare;
la intermediarii \n asigur`ri (agen]ii de turism) \mputernici]i de Asigur`tor sa \ncaseze primele de asigurare;
prin plata cu cardul \n cazul emiterii poli]elor pe site-ul on-line; 
prin POS la sediile Asigur`torului.

Când [i cum pl`tesc?

Unde beneficiez de asigurare?

Decesul Asiguratului, al so]ului/so]iei acestuia sau al unei rude de 
gradul I sau II a acestora;
|mboln`virea grav` sau accidentul Asiguratului, so]ului/so]iei 
acestuia sau al unei rude de gradul I a acestora sau a unei persoane 
ce urmeaz` s` \i \nso]easc` \n c`l`torie;
Devastarea locuin]ei de domiciliu a Asiguratului cu maxim 15 zile 
\nainte de data de plecare \n c`l`torie, din riscurile de incendiu, 
explozie sau furt prin efrac]ie;
Primirea de c`tre Asigurat a unei cita]ii pentru prezentarea \n 
instan]` la un termen stabilit \n perioada c`l`toriei;
Accidentul rutier ce implic` direct Asiguratul sau autoturismul cu 
care urmeaz` s` se deplaseze \n c`l`torie, petrecut \n Rom<nia cu 
maxim 24 de ore \nainte de data plec`rii \n c`l`torie.

Riscuri acoperite:

Penalit`]ile datorate de Asigurat agen]iei de turism la data survenirii 
evenimentului asigurat;

Ce se asigur`?

Asigurarea facultativ` privind riscul de anulare a c`l`toriei \n Rom<nia “Storno”.
Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Exist` restric]ii de acoperire?

persoane cu v<rsta de peste 70 de ani;
boli cronice/afec]iuni preexistente [i consecin]ele lor, handicap;
na[tere, avort terapeutic sau tratament pentru afec]iuni neoplazice;
boli cu transmitere sexual` [i vaccin`ri de orice fel;
opera]ii estetice, de eliminare a defectelor fizice, tratamente 
stomatologice, condi]ii speciale \n spital;
servicii medicale utilizate f`r` consim]`m<ntul prealabil al Asigur`torului 
prin intermediul companiei de asisten]`.

Acest document standardizat con]ine informa]ii minime de baz` cu privire la produsul de asigurare; informa]iile precontractuale [i 
contractuale complete referitoare la produsul de asigurare privind riscul de anulare a c`l`toriei \n Rom<nia “Storno” sunt 
prezentate \n Oferta de asigurare, respectiv \n Poli]a de asigurare, Condi]iile Generale [i Particulare de Asigurare [i eventualele 
acte adi]ionale ale contractului de asigurare.

Document de informare privind produsul de asigurare (ver.1 / 01.10.2018)

Societatea: Societatea de asigur`ri Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: “Riscul de anulare a c`l`toriei Storno” pentru c`l`torii \n Rom<nia

Asigurare facultativ` “Storno” Rom<nia

declararea corect`, complet` [i \n conformitate cu realitatea a tuturor informa]iilor referitoare la risc [i la \mprejur`rile producerii evenimentului asigurat;
plata anticipat` [i integral` a primei de asigurare;
comunicarea producerii evenimentului asigurat c`tre compania de asisten]` \n cel mai scurt timp, anterior prest`rii serviciilor medicale;
comunicarea c`tre compania de asisten]` a fiec`rui fapt care are leg`tur` cu producerea evenimentului;
notificarea \n scris a oric`ror inform`ri [i declara]ii.

Ce obliga]ii am?

deregl`ri mentale, psihiatrice sau psiho-somatice, anomalii sau 
malforma]ii congenitale;
evenimente petrecute \n timpul practic`rii de activit`]i cu grad 
ridicat de periculozitate;
sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
consumul de alcool, droguri, abuz de medicamente, stupefiante;
orice cauze care nu au leg`tur` cu acoperirile;
conducerea unui vehicul f`r` permis de conducere corespunz`tor;
sarcina mai mare de 6 luni;
tratamentul cancerului, al bolilor venerice, infectarea cu HIV, SIDA.

Suma asigurat` este pre]ul sau frac]iunea din pre]ul contractelor de 
comercializare al pachetului de servicii turistice achitat de Asigurat.

Pe teritoriul Rom<niei.


