
 

 

 

 

 

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale 
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile 
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință 
de cauză.

Este o asigurare facultativă de grup, ce oferă despăgubiri în cazul producerii unor accidente în perioada sejurului, 
Asigurare valabilă pentru Asigurații având calitatea de turiști.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce se asigură? Ce nu se asigură?

Asigurarea este valabilă atât pe teritoriul României, cât și în străinătate pe perioada sejurului.

Există restricții de acoperire?

Unde beneficiez de asigurare?

La începutul și pe durata contractului:
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să urmați indicațiile medicului.

Ce obligații am?

  
 

 

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group

                  

Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 01.02.03.F.001.0.A)

Produsul companiei: Asigurarea de accidente
a turiștilor

Asigurarea de accidente 

Se pot asigura:

Sumele asigurate menționate în Poliță reprezintă 
valoarea pentru care se încheie asigurarea și este 
maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance 
Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai 
multor evenimente asigurate.
În cazul cheltuielilor pentru medicamente și tratament, 
OMNIASIG Vienna Insurance Group asigură o 
indemnizație în limita a 15% din totalul sumei asigurate. 

 Cheltuieli pentru medicamente și tratament;
 Invaliditate permanată;
 Deces;

 Consecințe estetice și funcționale cu caracter 
definitiv ale traumatismelor, arsurilor sau 
degerăturilor.

x Persoane cu vârsta mai mică de 16 ani și mai 
mare de 65;

x Persoanele care au o invaliditate  permanentă de 
gradul I sau II.

Nu se asigură:

!
!

 

!

Război, terorism, reacții nucleare;
Poluare sau contaminare de orice natură și din 
orice cauză;

! Sinucidere sau tentativă de suicid.

Participarea Asiguratului în calitate de subiect la 
experimente medicale, studii chimice sau lucrări 
de cercetare; 

! Oboseală, surmenaj;

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când și cum plătesc?

 



Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Când începe și când încetează acoperirea?

La solicitarea dumneavoastră contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data 
notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens. 

Cum pot să reziliez contractul?


