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ASIGURAREA DE CĂLĂTORIE ŞI 

PACHETUL DE ASISTENŢĂ 
pentru 

titularii cardurilor emise de Asigurat 
 

 

 

 

Definiţii Generale 

 

Prin CĂLĂTORIE ASIGURATĂ se înţelege orice călătorie, 

fără a depăşi numărul de zile menţionat în Specificaţie, care 

începe în perioada de asigurare şi în Limitele Geografice 

menţionate în Specificaţie.  

 

Prin RUDĂ APROPIATĂ se înţelege soţ, soţie, mamă, tată, 

soacră, socru, fiu, fiică, frate sau soră.  

 

 

Prin BIJUTERII ŞI VALORI se înţeleg obiectele de aur, 

argint sau alte metale preţioase, bijuterii şi pietre semi-preţioase, 

blănuri, obiecte rare, lucrări de artă şi echipament fotografic.  
 

SECŢIUNEA A – CHETUIELI MEDICALE ŞI DE URGENŢĂ 

 

Această Secţiune despăgubeşte Persoana Asigurată pentru 

cheltuielile ce au fost necesare pentru tratamente medicale, 

chirurgicale,  diagnosticare sau tratamente curative ca rezultat al 

îmbolnăvirii Persoanei Asigurate sau a unei vătămări corporale 

accidentale apărute în cursul călătoriei asigurate, în limita 

Sumei Asigurate pentru Secţiunea A astfel cum este prevăzut în 

Tabelul de Indemnizaţii.   

 

Cheltuielile din această secţiune se vor referi şi la: 

 

i) cheltuieli rezonabile de călătorie, cazare şi repatriere suportate 

de orice rudă, prieten, asociat de afaceri sau coleg al Persoanei 

Asigurate, care este solicitat prin sfatul medicului să 

călătorească, rămână sau escorteze Persoana Asigurată; 

 

 

ii) in cazul decesului Persoanei Asigurate, fie cheltuielile 

necesare pentru a transporta corpul sau cenuşa la domiciliul 

Persoanei Asigurate în limita a 3.000 EUR sau cheltuieli 

funerare necesare în strainătate, până la 3.000 EUR în total.  

 

iii) cheltuieli adiţionale rezonabile necesare ca rezultat al morţii 

subite, vătămari corporale grave sau boli grave ale unei rude 

apropiate a Persoanei Asigurate, coleg de afaceri apropiat sau 

logodnic(ă) din România; 

 

iv) cheltuieli adiţionale rezonabile necesare ca rezultat al 

decesului, vătămarii corporale grave sau boli grave a unei 

Persoane Asigurate Însoţitoare sau repatrierea unei Persoane 

Asigurate Însoţitoare, acestea fiind consecinţa decesului, 

vătămării corporale grave sau îmbolnăvirii grave a unei rude 

apropiate a Persoanei Asigurate, logodnic(ă) sau coleg de 

afaceri apropiat din România. 

 

  

 

MULTI-TRIP TRAVEL INSURANCE  
 

for 

on behalf of the holders cards issued by the Assured 
 

 

 

 

 

Definitions 

 

COVERED TRIP shall mean any trip, not exceeding the number 

of days specified in the Schedule, which commence during the 

period of Insurance and within the Geographical Limits specified 

in the Schedule. 

 

IMMEDIATE RELATIVE shall mean husband, wife, mother, 

father, mother-in-law, father-in-law, son, daughter, brother or 

sister. 

 

JEWELLERY AND VALUABLES shall mean items of gold, 

silver or other precious metals, jewellery and semi-precious 

stones, furs, curios, works of art and photographic equipment. 
 

SECTION A - MEDICAL & EMERGENCY EXPENSES 

 

This Section shall reimburse the Insured Person in respect of 

expenses necessarily incurred for medical, surgical, diagnostic or 

remedial treatment as a result of the Insured Person falling ill or 

sustaining accidental bodily injury in the course of a covered trip, 

up to the amount of the Sum Insured for Section A stated in the 

Table of Benefits. 
 

 

Expenses in this section shall also mean: 

 

i) reasonable travel, accommodation and repatriation expenses 

necessarily incurred in respect of the Insured Person by any 

relative, friend, business associate or colleague of the Insured 

Person who on medical advice is required to travel to, remain 

with or escort the Insured Person; 
 

ii) in the case of death of the Insured Person, either expenses 

necessarily incurred up to a limit of 3.000 EUR to transport the 

body or ashes to the Insured Person's home, or funeral expenses 

necessarily incurred abroad up to 3.000 EUR in all; 
 

iii) reasonable additional expenses necessarily incurred as the 

result of sudden death, serious injury or serious illness of an 

Insured Person's immediate relative, close business colleague or 

fiancé in Romania; 

 

iv) reasonable additional expenses necessarily incurred as the 

result of death, serious injury or serious illness of an 

accompanying Insured Person or the repatriation of the 

accompanying Insured Person consequent upon the death, serious 

injury or serious illness of such Insured Person's immediate 

relative, fiancé or close business colleague in Romania. 
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v) tratament stomatologic, dar numai pentru ameliorarea de urgenţă 

a durerilor dinţilor naturali şi sănătoşi, intervenite pe parcursul 

călătoriei asigurate şi limitat la nu mai mult de 200 EUR în total;  
 

vi) tratament oftalmologic de urgenţă, dar numai ca rezultat al 

vătămărilor corporale accidentale ce au avut loc pe parcursul unei 

călătorii asigurate, şi limitat la nu mai mult de 200 EUR în total 
 

vii) cheltuielile de spitalizare, dar limitat la 100 EUR pe zi pentru 

fiecare perioadă completă de 24 de ore petrecută de către Persoana 

Asigurată în spital. ca internat, în afara României, dacă Persoana 

Asigurată se îmbolnăveşte sau suferă o vătămare corporală 

accidentală în timpul unei călătorii asigurate, până la o limită 

maximă de 3.000 EUR în total.  

 

Asistenţă medicală de urgenţă 

 

În cazul în care pe parcursul unei călătorii asigurate, în afara 

României apare o urgenţă medicală serioasă implicând Persoana 

Asigurată şi care necesită repatrierea în Romania sau tratament în 

afară sub forma spitalizării, este disponibil un serviciu de asistenţă 

de ugenţă 24 ore pe zi asigurat de către Intana Global. Vă rugăm 

să consultaţi Tabelul de Indemnizaţii pentru numerele de contact.   

 

Acest serviciu poate include 

a) Garanţia pentru plata onorariilor spitalului sau doctorilor, 

atunci când este necesar;  

b) Asistenţa poliglotă; 

c) Repatrierea în România prin ambulanţă aeriană sau serviciu 

aerian de linie şi escortarea de către personal medical; 

d)   aranjamente de călătorie pentru ceilalţi parteneri de călătorie, 

logodnic(ă) sau rudă apropiată; 

e)   la sosirea în România – un serviciu de ambulanţă până la spital 

sau domiciliu. 

 

Intana Global va fi singurul responsabil pentru toate deciziile 

privind soluţia cea mai potrivită, practică si rezonabilă pentru orice 

problemă. Persoana Asigurată nu trebuie să încerce sa găsească 

singur soluţiile şi apoi să ceară despăgubirea de la Asigurător, fără a 

obţine acordul prealabil al Intana Global 

 

EXCLUDERI APLICABILE SECŢIUNII A 

 

Asigurătorii nu vor fi răspunzători pentru cheltuieli: 
 

1. rezultând din orice defect, infirmitate sau boală pre-existentă 

pentru care Persoana Asigurată primeşte tratament medical 

regulat, sfat medical sau consultanţă la momentul încheierii 

acestei Asigurări sau la iniţierea unei călătorii asigurate. 

2. efectuate în România sau cheltuieli care sunt o continuare a 

tratamentului deja primit în afara României în timpul unei 

călătorii asigurate; 

3. apărute prin naşteri, sarcină sau orice alte complicaţii medicale 

rezultând din acestea petrecute cu 2 luni înainte de data estimată 

a naşterii; 

4. apărute la mai mult de 12 luni calendaristice de la încheierea 

călătoriei asigurate; 

5. apărute din tratarea alcoolismului, abuzului de alcool, abuzului 

de medicamente sau prin luarea de medicamente neprescrise de 

către un medic calificat înregistrat. Cheltuielile rezultând din 

medicamentaţia de tratament a supradozelor de medicamente sau 

a dependenţei de medicamente sunt de asemenea excluse.  

 

 v) dental treatment, but only for the emergency relief of pain to 

sound and natural teeth, occurring during a covered trip and 

limited to not more than 200 EUR in all; 
 

vi)  emergency optical treatment but only resulting from 

accidental bodily injury sustained during a covered trip, and 

limited to not more than 200 EUR in all  
 

vii) in-patient hospital expenses, but limited to 100 EUR per day 

for each complete 24 hour period spent by the Insured Person in 

hospital as an in-patient outside Romania, if such Insured Person 

falls ill or sustains accidental bodily injury whilst on a covered 

trip, up to a maximum of 3.000 EUR in all. 

 

 

Emergency medical assistance service 

 

In the event of a serious medical emergency during a covered 

trip outside Romania involving the Insured Person which may 

entail repatriation to Romania or treatment abroad as a hospital 

in-patient, a 24 hour emergency assistance service is available 

from Intana Global.  Please refer to the Table of Benefits for 

contact numbers. 

 

This service can include 

a) guarantees for payment of hospital or doctors' fees, when 

appropriate; 

b) multilingual assistance; 

c) repatriation to Romania by air ambulance or scheduled air 

service and necessary escort by a medical attendant; 

d) travel arrangements for other members of the party, fiancé or an 

immediate relative; 

e) on arrival in Romania an ambulance service to hospital or 

home. 

 

Intana Global will be solely responsible for all decisions on the 

most suitable, practical and reasonable solution to any problem.  

The Insured Person should not attempt to find his own solution 

and then expect the Underwriters to reimburse him, without 

obtaining prior authorisation from Intana Global 

 

EXCLUSIONS APPLICABLE TO SECTION A 

 

The Underwriters shall not be liable for expenses: 
 

1. arising from any pre-existing defect, infirmity or condition for 

which the Insured Person is receiving regular medical 

treatment, advice or consultation at the time of effecting this 

Insurance or at the commencement of a covered trip; 

2. incurred in Romania or expenses which are a continuation of 

treatment already received outside Romania whilst on a 

covered trip; 

3. arising from childbirth, pregnancy or any medical 

complications resulting therefrom incurred within 2 months of 

the estimated date of delivery; 

4. incurred more than 12 calendar months after completion of the 

covered trip; 

5. arising from the treatment of alcoholism, alcohol abuse, drug 

abuse or from taking drugs not prescribed by a registered 

qualified medical practitioner. Expenses arising from taking 

drugs prescribed for the treatment of drug abuse or drug 

dependency are also excluded.  
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SECŢIUNEA B – ANULAREA ŞI ÎNTRERUPEREA 
 

Asigurătorul va despăgubi Persoana Asigurată pentru toate 

avansurile nerecuperabile şi alte cheltuieli plătite sau care 

trebuie plătite pentru călătorie şi/sau cazare în limita Sumei 

Asigurate pentru Secţiunea B, menţionată in Tabelul de 

Indemnizaţii, în cazul în care călătoria asigurată a Persoanei 

Asigurate este în mod necesar anulată sau întreruptă datorită: 

 

i) decesului, vătămării corporale accidentale sau îmbolnăvirii 

Persoanei Asigurate, sau decesul, vătămarea corporală 

accidentală sau îmbolnăvirea unei rude apropiate a Persoanei 

Asigurate, sau a logodnicului(ei) sau a unui coleg de serviciu 

apropiat; 

ii) decesului, vătămării corporale accidentale sau îmbolnăvirii 

oricărei persoane cu care Persoana Asigurată a făcut 

aranjamentele de călătorie, cazare sau afaceri, sau a unei rude 

apropiate, logodnic(ă) sau coleg de serviciu apropiat al unei 

astfel de persoane; 

iii) dacă Persoana Asigurată sau orice persoană cu care Persoana 

Asigurată a făcut aranjamente de călătorie, cazare sau afaceri 

este: 

a) în carantină sau chemat ca martor sau citat în procese; 

b) este concediat dar numai dacă şomajul este plătibil conform 

legislaţiei aplicabile; 

c) este chemat de urgenţă la serviciu ca mebru al forţelor 

armate, apărarea administraţiei civile, forţele de poliţie sau 

pompieri, unităţi de salvare, utilităţi publice sau servicii 

medicale; 

d) este necesară prezenţa sa la domiciliu sau locul de muncă din 

România, ca urmare a unui jaf sau daune majore; 

 

iv) anularea serviciilor de transport de linie sau tip charter 

(incluzând transportul public licenţiat de legătură) datorită 

accidentelor, grevelor, acţiunilor industriale, deturnărilor, 

actelor criminale, revoltelor, tulburărilor civile, incendiului, 

inundaţiei, cutremurului, alunecării de teren, avalanşei, 

condiţiilor meteo nefavorabile sau defecţiunilor mecanice, 

numai dacă un astfel de eveniment ce dă naştere anulării are loc 

sau este anunţat după ce o călătorie asigurată a fost rezervată 

sau această Asigurare este valabilă, oricare se întâmplă mai 

târziu; 

v) daune majore ce fac imposibilă şederea pe perioada călătoriei  

in unitatea rezervată anterior pentru cazare de către Persoana 

Asigurată. 

 

EXCLUDERI APLICABILE SECŢIUNII B 
 

Asigurătorul nu va fi răspunzător pentru daune rezultând din: 
 

1. naştere, sarcină sau orice alte complicaţii medicale rezultând din 

acestea, petrecute cu două luni înainte de data estimată a naşterii; 
 

2. orice condiţii sau circumstanţe cunoscute de către o Persoană 

Asigurată la momentul rezervării călătoriei asigurate sau al intrării 

în vigoare a acestei Asigurări, oricare se întamplă mai târziu, dacă 

astfel de condiţii sau circumstanţe ar fi putut fi aşteptate în mod 

rezonabil să dea naştere anulării sau întreruperii călătoriei 

asigurate a Persoanei Asigurate. 
 

3. lipsa atenţiei în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor de 

transport, rutelor sau a stabilirii orei de plecare. 

 
 

SECTION B - CANCELLATION AND CURTAILMENT 
 

The Underwriters shall indemnify the Insured Person in respect of 

all irrecoverable deposits, advance payments and other charges 

paid or due to be paid for travel and/or accommodation up to the 

Sum Insured for Section B stated in the Table of Benefits, in the 

event of the Insured Person's covered trip being necessarily 

cancelled or curtailed due to: 

 

i) the death, accidental bodily injury or illness of the Insured 

Person or the death, accidental bodily injury or illness of the 

Insured Person's immediate relative, fiancé or close business 

colleague; 

 

ii) the death, accidental bodily injury or illness of any person with 

whom the Insured Person had arranged to travel, reside or 

conduct business, or of the immediate relative, fiancé(e) or close 

business colleague of such person; 

 

iii) the Insured Person or any person with whom the Insured 

Person had arranged to travel, reside or conduct business being: 

 

a)quarantined or called for witness or jury service; 

b)made redundant provided that such redundancy qualifies for 

payment under the applicable legislation; 

c)called for emergency duty as a member of the armed forces, the 

defence of civil administration, the police force or the fire, 

rescue, public utility or medical services; 

 

d)required to be present at his home or place of business in  

Romania following burglary or major damage; 

 

iv) the cancellation of scheduled or chartered transport services 

(including connecting publicly licensed transportation) caused by 

accident, strike, industrial action, hi-jack, criminal act, riot, civil 

commotion, fire, flood, earthquake, landslide, avalanche, adverse 

weather conditions or mechanical breakdown, provided that the 

event giving rise to such cancellation occurs, or is only 

announced, after a covered trip is booked or this Insurance is 

effected, whichever the later; 

 

 

v) major damage rendering uninhabitable the accommodation in 

which the Insured Person had previously booked to reside during 

a covered trip. 

 

EXCLUSIONS APPLICABLE TO SECTION B 
 

The Underwriters shall not be liable for claims resulting from: 
 

1. childbirth, pregnancy or any medical complications resulting 

therefrom within 2 months of the estimated date of delivery; 
 

2. any condition or set of circumstances known to an Insured 

Person at the time a covered trip was booked or this Insurance 

was effected, whichever is the latter, where such condition or set 

of circumstances could reasonably have been expected to give 

rise to the cancellation or curtailment of the Insured Person's 

covered trip; 
 

3. lack of reasonable care taken over means of travel, route or 

departure time. 
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SECŢIUNEA C – ACCIDENTE DE PERSOANE 
 

Prin această Secţiune se va plăti 100% din Suma Asigurată la 

Secţiunea C, astfel cum este menţionată în Tabelul de Indemnizaţii, 

dacă în cursul unei călătorii asigurate, Persoana Asigurată suferă 

vătămări coprorale produse în mod accidental, vizibil şi violent, 

care independent de orice alte cauze, sunt singurele răspunzătoare 

pentru producerea în termen de 12 luni calendaristice de la data 

vătămării a următoarelor consecinţe: 

i)   Deces 

ii)  Pierderea unui Ochi 

iii) Pierderea unui Membru 

iv) Invaliditate Totală Permanentă 
 

DEFINIŢII 
 

În sensul acestei Secţiuni: 
 

- Invaliditate Totală Permanentă înseamnă invaliditatea care 

împiedică în totalitate o Persoană Asigurată de a desfăşura orice 

activitate şi profesie şi care durează 12 luni şi la expirarea acestei 

perioade nu există şanse sau speranţe de ameliorare.  

- Pierderea unui Membru înseamnă pierderea permanentă prin 

separare fizică a unui braţ (a braţelor) la sau deasupra 

încheieturii(ilor) sau a unui picior (a picioarelor) la sau deasupra 

gleznei(elor) şi include pierderea totală şi irecuperabilă a utilizării 

mâinii(lor), braţului(elor) sau piciorului(elor). 

- Pierderea unui Ochi înseamnă pierderea totală şi irecuperabilă a 

vederii ochiului(ilor). 
 

EXCLUDERI APLICABILE SECŢIUNII C 
 

Asigurătorul nu va fi răspunzator pentru decesul sau invaliditatea 

ce rezultă direct sau indirect din: 
 

1. alcoolism, abuz de alcool, abuz de medicamente sau luarea de 

medicamente fără a fi prescrise de către un medic calificat 

înregistrat, şi nici din luarea de medicamente prescrise pentru 

tratamentul dependenţei de droguri sau a supradozelor.  
 

LIMITĂRI APLICABILE SECŢIUNII C 
 

1. Dacă un Asigurat are vârsta de 15 ani sau sub, beneficiul în caz 

de deces este limitat la 5.000 EUR. 
 

2. Nu vor fi plătite indemnizaţii oricărei Persoane Asigurate pentru 

mai mult decât unul din cazurile enumerate de la (i) la (iv), apărute 

ca urmare a oricărui accident. 
 

SECŢIUNEA D – BAGAJE ŞI/SAU ALTE EFECTE PERSONALE 

 

În cazul în care o Persoană Asigurată: 

 

i) suportă o pierdere sau deteriorare a bagajelor şi/sau a efectelor 

personale pe durata unei călătorii asigurate, Asigurătorul va 

despăgubi Persoana Asigurată pentru o astfel de daună până la 

concurenţa Sumei Asigurate menţionată în Tabelul de Indemnizaţii 

– Sectiunea D; 

 

ii) este privată temporar de bagaje şi/sau efecte personale pentru 

perioada ce depăşeşte 12 ore în timpul transportului iniţial al unei 

călătorii asigurate, Asigurătorul va despăgubi Persoana Asigurată 

cu cheltuielile necesare achiziţionărilor urgente până la o limită de 

1.000 EUR, orice sumă astfel platită urmând a fi dedusă din orice 

daune următoare plătite conform (i) de mai sus. 

 
 

SECTION C - PERSONAL ACCIDENT 
 

This Section shall pay 100% of the Sum Insured for Section C 

stated in the Table of Benefits if in the course of a covered trip, 

the Insured Person sustains bodily injury by accidental, visible 

and violent means which solely and independently of any other 

cause within 12 calendar months of the date of the accident 

results in the Insured Person suffering: 

 

i) Death 

ii) Loss of an Eye 

iii) Loss of Limb 

iv) Permanent Total Disablement 
 

DEFINITIONS 
 

In respect of this Section: 
 

- Permanent Total Disablement means disablement which 

entirely prevents an Insured Person from attending to any and 

every business or occupation and which lasts 12 months and at 

the expiry of that period is beyond hope of improvement. 

- Loss of Limb means permanent loss by physical separation of a 

hand(s) at or above the wrist(s) or a foot (feet) at or above the 

ankle(s) and includes total and irrecoverable loss of use of 

hand(s), arm(s) or leg(s). 

- Loss of an Eye means total and irrecoverable loss of sight of the 

eye(s). 

 
 

EXCLUSIONS APPLICABLE TO SECTION C 
 

The Underwriters shall not be liable for death or disablement 

directly or indirectly arising from: 
 

1. alcoholism, alcohol abuse, drug abuse or from taking drugs not 

prescribed by a registered qualified medical practitioner, nor from 

taking drugs prescribed for the treatment of drug abuse or drug 

dependency. 
 

LIMITATIONS APPLICABLE TO SECTION C 
 

1. If an Insured Person is aged 15 years or under, the death benefit 

is limited to 5.000 EUR. 
 

2. Benefit shall not be paid in respect of any one Insured Person 

under more than one of the items (i) to (iv) arising out of any one 

accident. 
 

SECTION D - BAGGAGE AND/OR PERSONAL EFFECTS 
 

In the event of an Insured Person: 

 

i) suffering loss of or damage to baggage and/or personal effects 

whilst on a covered trip, the Underwriters will indemnify the 

Insured Person in respect of such loss or damage up to the Sum 

Insured for Section D stated in the Table of Benefits; 

 

 

ii) being temporarily deprived of his baggage and/or personal 

effects for a period in  excess of 12 hours on his outward journey 

whilst on a covered trip, the Underwriters will reimburse the 

Insured Person in respect of necessary emergency purchases up to 

a limit of 1.000 EUR any amount so paid being deducted from 

any subsequent claim paid under (i) above. 
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Această Secţiune va acoperi şi costurile pentru Avarie Comună şi 

de Salvare percepute de transportatori pentru eliberarea bagajelor 

şi/sau efectelor Persoanei Asigurate, ca urmare a unei situaţii de 

avarie generală în timpul unui voiaj pe mare din cadrul unei 

călătorii asigurate, dar fără a depăşi 25% din Suma Asigurată 

menţionată în Tabelul de Indemnizaţii pentru astfel de bagaje şi/sau 

efecte personale. 

 

EXCLUDERI APLICABILE SECŢIUNII D 

 

Asigurătorii nu vor fi raspunzători pentru: 

 

1. spargerea paharelor sau porţelanurilor, dacă nu se datorează unui 

accident al mijlocului de transport în care călătoreşte Asiguratul; 

2. pierderi sau pagube cauzate de molii, paraziţi, defecţiuni electrice 

sau mecanice, defecţiuni ale aparaturilor, deterioarea graduală 

datorată uzurii (aceasta nu se aplică pierderii sau pagubelor oricăror 

obiecte, ce rezultă din uzura închizătorilor, unui cadru sau orice alt 

mijloc de prindere, cărăuş sau container); 

3. pierderea banilor, cecurilor, efectelor poştale, cardurilor de 

credit, cardurilor de debit, cecurilor de călătorie, biletelor de 

călătorie, paşapoartelor, permiselor de conducere, cărţilor verzi şi a 

cupoanelor de benzină sau a altor cupoane; 

4. daune rezultând din confiscare, rechiziţionare, detenţie, 

distrugere sau deteriorare cauzată de autorităţile vamale sau alte 

astfel de oficialităţi; 

5. daune ce nu sunt raportate Poliţiei sau autorităţilor competente în 

decurs de 24 de ore de la descoperire sau cât de curand este posibil, 

şi fără a se obţine un Raport de Neconformitate  a Bunurilor sau un 

raport al Poliţiei; 

6. deteriorarea echipamentelor sportive pe durata utilizării lor sau 

pierderea sau deteriorarea  pedalelor sau a echipamentului închiriat. 

7. pierderea sau deteriorarea lentilelor de contact, corneene sau 

micro-corneene. 

   

CONDIŢII SI LIMITARI ALE SECŢIUNII D 

 

1. Suma maximă Asigurată în ceea ce priveşte pierderile din 

vehicule nesupravegheate este cea menţionată in Secţiunea D a 

Tabelului de Indemnizaţii. 

 

2. Suma maximă Asigurată de 3.000 EUR în total se va aplica 

pentru orice grup de Persoane Asigurate declarate în baza acestei 

Poliţe, care suferă pierderi sau daune ale proprietăţii decurgând din 

acelaşi eveniment. 

 

3. Răspunderea Asigurătorului pentru toate daunele pentru pierdere 

sau deteriorare a Bijuteriilor si Obiectelor de Valoare nu va depăşi 

limita menţionată la Sectiunea D din Tabelul de Indemnizaţii. 

 

4. Limita Maximă pentru un singur obiect nu va depăşi limita 

menţionată la Sectiunea D din Tabelul de Indemnizaţii; o pereche 

sau un set de articole se considera a fi un singur obiect. 

 

5. Dauna sau distrugerea totală a unui obiect asigurat  se va trata în 

baza limitei de indemnizare până la concurenţa Sumei Asigurate 

menţionată la Secţiunea D din Tabelulde Indemnizaţii, subiect al 

oricărei limite maxime menţionată în această Secţiune. 

 

6. Persoana Asigurată va avea grijă în mod rezonabil, în orice 

moment posibil de bagajele sale şi/sau de efectele sale personale. 

  

This Section shall also cover General Average and Salvage 

charges levied by carriers to effect the release of the Insured 

Person's accompanied baggage and/or personal effects following 

a situation of general peril during a voyage by sea in the course of 

a covered trip up to but not exceeding 25% of the Sum Insured 

stated in the Table of Benefits for such baggage and/or personal 

effects. 

 

EXCLUSIONS APPLICABLE TO SECTION D 

 

The Underwriters shall not be liable for: 

 

1. breakage of glass or china unless caused by an accident to the 

conveyance in which the Insured Person is travelling; 

2. loss or damage caused by moth, vermin, electrical or 

mechanical breakdown, machinery breakdown, gradual 

deterioration or wear and tear (this does not apply to the loss of or 

damage to any item resulting from wear and tear to a clasp, 

setting or other fastening, carrier or container); 

3. loss of cash, bank or currency notes, cheques, postal orders, 

credit cards, charge cards, travel cards, bankers cards, travellers 

cheques, travel tickets, passports, driving licences, green cards 

and petrol or other coupons; 

4. claims resulting from confiscation, requisition, detention, 

destruction or damage by customs authorities or other such 

officials; 

5. losses which are not reported to the Police or appropriate 

authorities within 24 hours of discovery or as soon as is 

reasonably practicable, and a Police or Property Irregularity 

report obtained; 

6. breakage of sports equipment whilst in use or loss of or damage 

to pedal cycles or hired equipment; 

7. loss of or damage to contact, corneal or micro-corneal lenses. 

 

 

CONDITIONS AND LIMITATIONS OF SECTION D 

 

1. The maximum Sum Insured in respect of losses from 

unattended vehicles is as stated in Section D in the Table of 

Benefits. 

 

2. A maximum Sum Insured of 3.000 EUR in all shall apply in 

respect of any group of Insured Persons declared under this 

Insurance suffering loss of, or damage to property arising out of 

the same event. 

 

3. The Underwriters' liability in respect of all claims for loss of or 

damage to Jewellery and Valuables shall not exceed the limit as 

stated in Section D of the Table of Benefits. 

 

4. The maximum limit for a single item shall not exceed the limit 

stated in Section D of the Table of Benefits; a pair or set of 

articles being deemed a single item. 

 

5. Total loss or destruction of an insured item shall be dealt with 

on an indemnity basis up to the Sum Insured stated in Section D 

of the Table of Benefits, subject to any maximum limits 

expressed in this Section. 

 

6. The Insured Person shall at all times exercise reasonable care in 

the supervision of insured baggage and/or personal effects. 
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SECŢIUNEA E – ASIGURAREA BANILOR 

 

În cazul în care Persoana Asigurată suferă pierderi ale monedelor, 

bancnotelor (numite în continuare numerar), cecuri, efecte poştale, 

cecuri de călătorie, bilete de călătorie, paşapoarte, permise de 

conducere, cărţi verzi sau cupoane de combustibil: 

 

i) în timpul călătoriei asigurate 

SAU 

ii) în perioada celor 72 de ore imediat anterioare începerii călătoriei, 

cu referire la numerar sau cecuri de călătorie obţinute pentru 

călătoria în sine şi în custodia şi sub controlul Persoanei Asigurate, 

 

 

Asigurătorul va despăgubi Persoana Asigurată pentru o astfel de 

daună, în limita Sumei Asigurate menţionată ca Limită Numerar la 

Secţiunea E din Tabelul de Indemnizaţii. 

 

Această Secţiune va acoperi de asemenea şi pierderile rezultate din 

utilizarea frauduloasă a oricăror carduri de credit, de debit sau 

bancare în numele Asiguratului ca urmare a pierderii unui astfel de 

card pe perioada unei călătorii asigurate, în limita Sumei 

Asigurate pentru Secţiunea E menţionată în Tabelul de 

Indemnizaţii. Răspunderea Asigurătorului va fi limitată la acele 

sume neacoperite de garanţiile emise de către bancă sau compania 

emitentă faţă de Persoana Asigurată pentru astfel de pierderi.  

 

 

 

EXCLUDERI APLICABILE SECŢIUNII E 

 

Asigurătorul nu va fi răspunzator pentru daune rezultând din: 

 

1. întârzieri, erori sau omisiuni în chitanţe, plăţi, înregistrări 

contabile sau deprecierea valorii; 

 

2. pierderi ce nu sunt raportate poliţiei sau autorităţilor competente 

în termen de 24 de ore de la descoperire sau cât de curând posibil, 

şi fără a obţine un raport al poliţiei;  

 

3. pierderea cardurilor de credit, de debit, bancare, cecuri sau cecuri 

de călătorie atunci cand pierderea nu este raportată companiei 

emitente sau băncii în conformitate cu condiţiile sub care a fost 

eliberat cardul (cardurile) sau cecul (cecurile); 

 

4. pierderi din vehicule nesupravegheate; 

 

5. confiscări, rechiziţionări, detenţie, distrugere sau daune 

provocate de autorităţile vamale sau alte astfel de oficialităţi. 

 

 

 

CONDIŢII APLICABILE SECŢIUNII E 

 

Persoana Asigurată va avea tot timpul grija rezonabilă în a 

supraveghea proprietatea asigurată prin această Secţiune. 

  

 

SECTION E - MONEY INSURANCE 

 

In the event of the Insured Person suffering loss of coins, bank or 

currency notes, (hereinafter referred to as cash), cheques, postal 

orders, travellers cheques, travel tickets, passports, driving 

licences, green cards or petrol coupons: 

 

i) whilst on a covered trip 

OR 

ii) during the 72 hours immediately prior to commencement of 

such a trip in respect of Cash or travellers cheques obtained for 

the purpose of the Insured Person's travel and in the custody and 

control of the Insured Person, 

 

The Underwriters will indemnify the Insured Person in respect of 

any such loss, up to the Sum Insured and the Cash Limit stated in 

Section E of the Table of Benefits. 

 

This Section shall also cover loss resulting from the fraudulent 

use of any credit card, charge card or bankers card in the name of 

the Insured Person following loss of such card whilst on a 

covered trip up to the Sum Insured for Section E stated in the 

Table of Benefits.  The Underwriters' liability shall be limited to 

those amounts not covered by any guarantee given by the bank or 

issuing company to the Insured Person in respect of such losses. 

 

 

 

 

EXCLUSIONS APPLICABLE TO SECTION E 

 

The Underwriters shall not be liable for claims resulting from: 

 

1. delay, errors or omissions in receipts, payments, accountancy 

or from depreciation in value; 

 

2. losses which are not reported to the Police or appropriate 

authorities within 24 hours of discovery or as soon as is 

reasonably practicable, and a Police report obtained; 

 

3. loss of credit cards, charge cards, travel cards, bankers cards, 

cheques or travellers cheques where the loss is not reported to the 

issuing company or bank in accordance with the conditions under 

which the card(s) or cheque(s) was issued; 

 

4. losses from unattended vehicles; 

 

5. confiscation, requisition, detention, destruction or damage by 

customs authorities or other such officials; 

 

 

 

CONDITION APPLICABLE TO SECTION E 

 

The Insured Person shall at all times exercise reasonable care in 

the supervision of property insured by this Section. 
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SECŢIUNEA F – RĂSPUNDERE PERSONALĂ  
 

Răspundere Personală 
 

Asigurătorul va despăgubi Persoana Asigurată până la Limita 

menţionată la Secţiunea F din Tabelul de Indemnizaţii pentru 

toate sumele pe care Persoana Asigurată va deveni legal 

răspunzătoare să le platească pentru pretenţii rezultând din 

vătămări corporale sau pierderi accidentale sau daune produse 

proprietăţii produse în cursul unei călătorii asigurate. 

Asigurătorul va plati toate costurile si cheltuielile pana  la 

100.000 EUR per eveniment per persoana şi 1.000.000 EUR în 

agregat şi care au fost achitate cu consimţământul prealabil al 

Asigurătorului cu privire la orice daună produsă conform acestei 

Secţiuni.  

 

SECŢIUNEA G – CHELTUIELI DE JUDECATĂ 

 

Secţiunea G acoperă costurile şi cheltuielile de judecată în 

limita a 5.000 EUR care au fost achitate cu consimţământul 

prealabil al Asigurătorului de către sau în numele Persoanei 

Asigurate în urma unei pretenţii faţă de un terţ care a cauzat 

vătămări corporale, ori boală sau decesul Persoanei Asigurate de 

către un incident produs în cursul unei călătorii 

asigurate.Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a se retrage în orice 

moment şi nu va fi răspunzător pentru nici o cheltuială în 

continuare suportată după o astfel de retragere. 

 

CONDIŢII ŞI LIMITĂRI ALE SECŢIUNII F şi G 
 

 

1. Răspunderea Asigurătorului pentru toate sumele incluzând 

cheltuieli legale şi alte costuri plătibile sub această Secţiune nu 

va depăşi limita menţionată în Tabelul de Indemnizaţii. 
 

2.  Persoana Asigurată va notifica imediat Asigurătorul de 

producerea oricărui risc ce poate deveni o daună sub această 

Secţiune şi va furniza Asigurătorului acele detalii şi informaţii 

pe care Asigurătorul le va solicita şi va transmite 

Asigurătorului, imediat după primire orice scrisoare, înscris, 

citaţie şi proces şi va notifica asigurătorul în scris imediat ce ia 

la cunsoştinţă de orice acuzaţie, pretenţie sau citaţie în legătură 

cu evenimentul respectiv. 
 

3. Nu se va face nici o asumare a răspunderii, ofertă, promisiune 

sau plată fără acordul prealabil scris al Asigurătorului. 

Asigurătorul va fi îndreptăţit să preia oricând şi să conducă în 

numele Persoanei Asigurate apărarea sau medierea unei daune 

şi de a intenta proces pe cheltuiala proprie şi în beneficiul său 

pentru orice daună sau pretenţie împotriva altor persoane. 

Persoana Asigurată va furniza toate informaţiile şi asistenţa ce 

pot fi necesare.  
 

4. Nu vor fi acoperite costurile şi cheltuielile legale suportate de 

o Persoană Asigurată fără acordul prealabil al Asigurătorului, 

care nu au fost facute în mod rezonabil în baza unui motiv real. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECTION F - PERSONAL LIABILITY  
 

Personal Liability 
 

The Underwriters shall indemnify the Insured Person up to the 

Limit stated in Section F of the Table of Benefits against all sums 

which the Insured Person shall become legally liable to pay for 

claims made for accidental bodily injury or accidental loss of or 

damage to property occurring in the course of a covered trip. 

 

The Underwriters will pay all costs and expenses up to 100.000 

EUR per event per person and 1.000.000 EUR in the aggreagate, and 

incurred with the prior written consent of the Underwriters in 

respect of any claim under this Section. 

 

 

SECTION G – LEGAL EXPENSES 

 

This Section shall include legal costs and expenses not exceeding 

5.000 EUR incurred with the Underwriters' prior written consent 

by or on behalf of an Insured Person in the pursuit of a claim 

against a third party who has caused bodily injury to, or illness or 

death of the Insured Person by an incident occurring in the course 

of a covered trip.  The Underwriters reserve the right to 

withdraw at any stage from an action, and they shall not be liable 

for any further expense incurred after such withdrawal. 

 

 

CONDITIONS AND LIMITATIONS OF SECTION F and G 
 

 

1. The Underwriters' liability for all sums including legal and 

other costs and expenses payable under this Section shall not 

exceed the Limit stated in the Table of Benefits. 
 

2. The Insured Person shall give immediate notice to the 

Underwriters of any occurrence for which there may be a claim 

under this Section and shall provide the Underwriters with such 

particulars and information as the Underwriters may require and 

shall forward to the Underwriters immediately on receipt any 

letter, writ, summons and process and shall advise the 

Underwriters in writing immediately the Insured Person has 

knowledge of any impending prosecution, inquest or inquiry in 

connection with the said occurrence. 

3. No admission of liability or offer, promise or payment shall be 

made without the prior written consent of the Underwriters.  The 

Underwriters shall be entitled at their discretion to take over and 

conduct in the name of the Insured Person the defence or 

settlement of any claim and to prosecute at their own expense and 

for their own benefit any claim for compensation or damage 

against any other person.  The Insured Person shall give all 

information and assistance that may be required. 
 

4. There shall be no cover for legal costs and expenses incurred 

by an Insured Person without the prior written consent of the 

Underwriters, which shall not be unreasonably withheld. 
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EXCLUDERI APLICABILE SECŢIUNII F şi G 
 

Asigurătorul nu va fi răspunzător pentru: 
 

a) orice daună rezultând din: 

1. vătămari corporale ale: 

           a) oricărui membru al familiei Asiguratului  

b) oricărei persoane care are un contract cu Persoana 

Asigurată şi care rezultă din şi în cursul serviciilor 

angajate de către Persoana Asigurată; 

2. vătămări corporale ale oricărei (oricăror) persoane care 

călătoresc împreună cu Persoana Asigurată, indiferent dacă 

astfel de persoană(persoane) este acoperit(ă) prin aceasta Poliţă 

sau nu; 

 

3. pierderi sau pagube ale bunurilor aparţinând sau care se află 

în custodia sau sub controlul Persoanei Asigurate, a familiei 

acestuia sau a oricărui angajat sau agent al Persoanei Asigurate; 

4. proprietatea, co-proprietatea, posesia sau utilizarea de către 

Persoana Asigurată a oricărui teren sau oricăror clădiri; 

 

5. determinată de proprietatea, co-proprietatea, posesia, 

utilizarea sau de aflarea sub controlul Persoanei Asigurate a 

oricăror vehicule cu propulsare mecanică (altele decat 

maşinuţele de golf), aeronavă, aeroglisor, sau ambarcaţiune 

(altele decât cele cu vâsle, planşa cu vele, plăci de surf, 

hidrobiciclete sau a bărcilor gonflabile); 

 

6. răspunderea asumată de Persoana Asigurată prin întelegere în 

afară de cazul în care această răspundere ar fi fost în sarcina 

Persoanei Asigurate chiar în absenţa unei astfel de înţelegeri; 

 

7. practicarea unei profesii sau ocupaţii a Persoanei Asigurate, 

sau furnizarea de bunuri şi servicii de către Persoana Asigurată; 

 

8. pierderi sau daune ocazionate de valurile de presiune 

provocate de aeronave sau alte dispozitive aeriene ce calătoresc 

la viteze sonice sau supersonice; 

 

b) costurile implicate de daune împotriva unui agent de turism, 

operator de turism, transportator, asigurător sau agent de 

asigurare. 

 

SECŢIUNEA H – ÎNTÂRZIEREA CĂLĂTORIEI 

 

În cazul în care serviciile de transport pe care persoana asigurată 

le-a rezervat anterior pentru călătorie sunt întârziate din cauza la 

oricare dintre riscurile enumerate în secțiunea B(iv), 

Asigurătorul va despăgubi Persoana Asigurata, după cum 

urmează: 

i) În ceea ce priveşte călătoria în afară la începutul 

călătoriei asigurate: 

  

a) până la Suma Asigurată a Secţiunii H 

menţionată în Tabelul de Indemnizaţii pentru 

pierderea irecuperabilă a cheltuielilor de 

deplasare și de cazare plătite sau urmează a fi 

plătite dacă Persoana Asigurată optează 

pentru a anula complet o călătorie asigurată 

urmare unei întârzieri de 24 de ore sau mai 

mult, mai puțin orice sume recuperate în 

conformitate cu secțiunea B (iv) de mai sus, 

sau 

  

EXCLUSIONS APPLICABLE TO SECTION F and G 
 

The Underwriters shall not be liable for 
 

a) any claim resulting from: 

1. bodily injury to: 

 a) any member of the Insured Person's family 

b) any person who is under a contract of service with the 

Insured Person and which arises out of and in the course 

of his employment with the Insured Person; 

2. bodily injury to any person(s) with whom the Insured Person is 

travelling, irrespective of whether such person(s) is covered 

under this Insurance or not; 

 

 

3. loss or damage to property belonging to or in the custody or 

control of the Insured Person, his family or of any servant or 

agent of the Insured Person; 

4. the ownership, co-ownership, possession or use by the Insured 

Person of any land or buildings; 

 

5. or arising out of the ownership, co-ownership, possession, use 

or whilst under the control of the Insured Person of any 

mechanically propelled vehicle (other than golf buggies), aircraft, 

hovercraft, or watercraft (other than hand propelled watercraft, 

sailboards, surfboards, foot propelled paddle boats and inflatable 

sailing dinghies); 

 

6. liability assumed by the Insured Person by agreement unless 

such liability would have attached to the Insured Person in the 

absence of such agreement; 

 

7. the practice of a profession or occupation of an Insured Person 

or the supply of goods and services by an Insured Person; 

 

8. loss or damage occasioned by pressure waves caused by 

aircraft and other aerial devices travelling at sonic or supersonic 

speeds; 

 

b)  costs incurred in the pursuit of claims against a travel agent, 

tour operator, carrier, insurer or insurer's agent. 

 

 

SECTION H – TRAVEL DELAY 

 

In the event that transport services on which the Insured Person 

has previously booked to travel are delayed due to any of the 

perils listed in Section B(iv), the Underwriters will indemnify the 

Insured Person as follows: 

 

i) In respect of the outward journey at commencement of a 

covered trip: 

  

a) up to the Sum Insured for Section H stated in 

the Table of Benefits for irrecoverable loss of 

travel and accommodation expenses paid or due 

to be paid if the Insured Person opts to cancel a 

covered trip completely following delay of 24 

hours or more, less any amounts recoverable 

under Section B (iv) above, or 
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b) 100 EUR pentru prima perioadă completă de 

6 ore de întârziere şi 100 EUR pentru fiecare 

perioadă ulterioară de 6 ore până la un 

maximum de 500 EUR în total. 

 

ii) În ceea ce priveşte toate calătoriile ulterioare aferente 

călătoriei asigurate, 100 EUR pentru fiecare perioadă 

completă de 6 ore de întârziere, până la un maximum de 500 

EUR în total. 
 

CONDIŢII ŞI LIMITĂRI ALE SECŢIUNII H 
 

1. Persoana Asigurată trebuie să obțină o confirmare 

scrisă din partea operatorilor de transport sau agenții 
lor de la data efectivă și ora plecării și motivele pentru 

întârziere, înainte ca o cerere de despăgubire să fie 

încadrată în această Secţiune. 

 

2. Cererile de despăgubire pentru această Secţiune se 

calculează de la data efectivă de plecare a transportului 

pe care Persoana Asigurată l-a rezervat pentru 

călătorie, aşa cum este menţionat în confirmarea 

rezervării. 

 

SECŢIUNEA I – PIERDEREA ÎMBARCĂRII 

 

Pentru a plăti până la suma indicată în Schedule costul de 

cazare suplimentar și transportul pentru a ajunge la destinație, 

deoarece Persoana Asigurată nu ajunge la portul de plecare, 

aeroport sau gara internațională până la ora indicată în 

itinerarul de călătorie pentru că transportul public nu ajunge la 

orarul publicat sau vehiculul în care Persoana Asigurată se 

deplasează este implicat într-un accident. 

  

b) EUR 100 for the first completed 6 hour period 

of delay and EUR 100 for each subsequent 6 

hour period up to a maximum of EUR 500 in 

all. 

 

ii) In respect of all subsequent journeys during a covered 

trip, EUR 100 for each completed 6 hour period of 

delay, up to a maximum of EUR 500 in all. 
 
 

CONDITIONS AND LIMITATIONS OF SECTION H 
 

1. The Insured Person must obtain written confirmation 

from the carriers or their agents of the actual date and 

time of departure and the reasons for delay before a 

claim is considered under this Section of the Insurance. 

 

 

2. Claims under this Section shall be calculated from the 

actual time of departure of the conveyance on which the 

Insured Person was booked to travel, as specified in the 

booking confirmation. 

 
 
 

SECTION I – MISSED DEPARTURE 

 

To pay up to the amount stated in the Schedule for the cost of 

extra accommodation (room only) and transport to reach the 

Journey destination because the Insured Person does not reach the 

international departure port, airport or train station by the time 

shown in the travel itinerary because public transport does not run 

to its published timetable or the vehicle in which the Insured 

Person is travelling is involved in an accident.  
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EXCLUDERI GENERALE 

 

Prin această Poliţă, Asigurătorul nu va fi răspunzător pentru: 

 

1. pierderi, daune, deces, invaliditate sau cheltuieli 

ocazionate direct sau indirect de, întâmplându-se prin, sau 

ca o consecinţă a războiului, invaziilor, acte ale inamicilor 

străini, ostilităţi (indiferent dacă razboiul a fost declarat sau 

nu), război civil, rebeliune, revoluţie, insurecţie, putere 

militară sau uzurpare de putere, sau confiscare ori 

naţionalizare, sau rechiziţionare, sau distrugerea sau 

deteriorarea proprietăţii prin sau din ordinul oricărui 

guvern sau autoritate publică sau locală; 

 

2. a) deces, invaliditate, pierdere sau distrugere sau 

deteriorare a oricăror proprietăţi sau orice pierdere sau 

cheltuială de orice natură rezultând sau determinată de 

acestea sau orice daune de consecinţă; 

b) orice răspundere legală de orice natură; 

direct sau indirect cauzate de sau la care a contribuit sau 

determinate de 

i) radiaţii ionizante sau contaminare radioactivă de la 

orice combustibil nuclear sau de la orice reziduu nuclear 

provenit din combustie sau combustibil nuclear; 

ii) proprietăţile radioactive, toxice, explozive sau alte 

proprietăţi periculoase ale oricărui ansamblu nuclear sau 

componentă nucleară a acestora;  

 

3. deces, invaliditate, pierdere sau cheltuieli în timp ce 

Asiguratul este implicat sau ia parte la alpinism montan, 

căţărări care în mod normal implică utilizarea corzilor sau 

ghizi; speologie; toate formele de întreceri/curse 

exceptându-le pe cele pe jos; scufundări care implică 

utilizarea aparatelor de respirat; orice formă de operaţiuni 

de serviciu ca membru al forţelor armate (cu excepţia celor 

menţionate în Secţiunea B iii) c)), divertisment profesional,  

sporturi organizate sau zbor (cu exceptia zborului ca simplu 

pasager), sărituri cu schiurile, curse de schi, hochei pe 

gheaţă, coborâri cu placa de schi, utilizarea săniilor bob şi 

pierderile sau daunele hainelor închiriate, echipamentului 

închiriat şi a schiurilor în timpul utilizării; 

 

4.  deces, invaliditate, pierdere sau cheltuială determinată de 

implicarea Persoanei Asigurate în sporturi de iarnă, 

exceptând cazul în care o astfel de acoperire a fost agreată 

de Asigurător şi prima adiţională corespunzatoare a fost 

achitată, supunându-se întotdeauna excluderilor menţionate 

la punctul 3. 

 

5.   vătămări corporale sau îmbolnăviri sau boli contractate de o 

Persoană Asigurată cu vârsta peste 65 de ani, exceptând 

cazul în care o astfel de acoperire a fost acceptată de către 

Asigurător şi prima adiţională corespunzătoare a fost 

achitată; 

 

6. deces, invaliditate, pierdere, cheltuială sau răspundere 

determinată direct sau indirect sau la care a contribuit 

intenţia Persoanei Asigurate de a-şi provoca singur răni, 

sinucidere, tentativă de sinucidere, tulburări psihiatrice, 

expunere intenţionată la pericole excepţionale (cu excepţia 

tentativelor de a salva vieţi omeneşti), sau actele criminale 

proprii ale Persoanei Asigurate; 

  

GENERAL EXCLUSIONS 

 

The Underwriters shall not be liable under this Insurance for: 

 

1. loss, damage, death, disablement or expenses directly or 

indirectly occasioned by, happening through or in  

consequence of war, invasion, acts of foreign enemies, 

hostilities (whether war be declared or not), civil war, 

rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power 

or confiscation or nationalisation or requisition or destruction 

of or damage to property by or under the order of any 

government or public or local authority; 

 

 

2. a)death, disablement, loss or destruction of or damage to any 

property whatsoever or any loss or expense whatsoever 

resulting or arising therefrom or any consequential loss; 

 

       b) any legal liability of whatsoever nature; 

directly or indirectly caused by or contributed to by or     arising 

from  

          i) ionising radiations or contamination by radioactivity 

from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the 

combustion of nuclear fuel; 

         ii) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous 

properties of any explosive nuclear assembly or nuclear 

component thereof; 

 

3. death, disablement, loss or expense whilst the Insured Person 

is engaged in or taking part in mountaineering or rock 

climbing normally involving the use of ropes or guides; 

potholing; all forms of racing other than on foot; diving 

involving the use of breathing apparatus; any form of 

operational duties as a member of the armed forces (except as 

specified in Section B iii)c)),  professional entertaining, 

organised sports, or flying (other than when travelling by air 

     solely as a passenger), ski jumping, ski racing, ice hockey, 

      snowboarding, the use of bobsleighs or skeletons and loss of 

or damage to hired clothing, hired equipment and skis whilst 

in use; 

 

 

4.    death, disablement, loss or expense arising out of the Insured 

Person engaging in Winter Sports, unless such cover has been 

agreed by the Underwriters and the appropriate additional 

premium has been paid.  Subject always to the exclusions 

stated in General Exclusion 3. 

 

 

5.    bodily injury sustained or illness or disease contracted by an 

Insured Person over 65 years of age unless cover in respect of 

such Insured Person has been agreed by the Underwriters and 

the appropriate additional premium paid; 

 

 

6.    death, disablement, loss, expense or liability directly or 

indirectly arising out of or contributed by the Insured Person's 

wilful self-injury, suicide, attempted suicide, psychiatric 

disorders deliberate exposure to exceptional danger (except in 

the attempt to save human life), or the Insured Person's own 

criminal act; 
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7.   deces, invaliditate, pierdere sau cheltuială determinată de 

conducerea de către Persoana Asigurată a motocicletelor, 

scuterelor, altele decat moped-urile sub 50 c.c. (această 

excepţie nefiind aplicabilă la Excluderea a) 5 a Secţiunii F 

din aceasta Poliţă). 
 

CONDITII GENERALE 
 

1.  Este o condiţie generală a acestei Asigurări ca o călătorie 

asigurată să nu fie începută 

a)   după primirea unui diagnostic terminal 

b)   în profida sfatului unui medic calificat înregistrat 

c)  în timp ce se primeşte tratament spitalicesc sau se  

aşteaptă un astfel de tratament 

d)   cu intenţia de a obţine tratament medical în timpul unei 

călătorii asigurate. 
 

 

2. Persoana Asigurată va solicita îngrijiri medicale şi va urma 

sfatul unui medic calificat înregistrat de îndată ce este posibil 

după suferirea unei vătămări corporale sau a unei îmbolnăviri 

sau boli ce se manifestă şi care este acoperită prin prezenta. În 

cazul în care Persoana Asigurată nu respectă această 

prevedere sau sfatul sau tratamentul prescris nu se va acorda 

nici o despăgubire în baza acestei Poliţe. 
 

3. La producerea oricărui eveniment pasibil de a da naştere unei 

daune sub această Poliţă, se va înştiinţa în scris Asigurătorul 

de îndată ce acest lucru este posibil. 
 

 

4. Persoana Asigurată va furniza Asigurătorului, pe propria 

cheltuială, orice certificate, informaţii şi dovezi pe care 

Asigurătorul le va considera ca fiind necesare, în forma şi de 

natura cerută de Asigurător. Asigurătorul are dreptul ca, pe 

cheltuiala sa, ca în urma unei notificări a Persoanei Asigurate 

să ceară o examinare medicală a Persoanei Asigurate cu 

diferite ocazii, sau în cazul decesului, după o notificare 

prealabilă a reprezentantului legal al Persoanei Asigurate, să 

ceară o autopsie.  

 

 

5.   Nici o sumă legată de această Asigurare nu este purtătoare 

de dobânzi şi Asigurătorul nu va fi afectat de nici o 

notificare a unui act fiduciar, taxă, drept de sechestru, 

cesionare sau orice alte tranzacţii legate de această 

Asigurare. 

 

6.  Toate cuvintele care apar cu un anumit gen vor fi interpretate 

ca incluzând ambele genuri.  

 

7.  Acoperirea furnizată de această Asigurare este limitată    

numai la rezidenţii Români cu exceptia cazurilor in care se 

agreează altceva în mod specific în avans de către 

Asigurător. 

 

8. Această asigurare este emisă sub incidenţa legii Române 

fiind guvernată de aceasta şi numai tribunalele Româneşti 

vor avea jurisdicţie în orice dispută.  

 

9.  Nu există acoperire sub această Poliţă pentru orice munci 

manuale efectuate în timpul unei călătorii asigurate cu 

excepţia cazurilor în care se agreează aceasta în avans de 

către Asigurători. 

  

7.   death, disablement, loss or expense arising from the Insured 

Person driving or riding a motor cycle or motor scooter other 

than a moped under 50 c.c. (this exception being without 

prejudice to Exclusion a) 5 of Section F of this Insurance). 

 

GENERAL CONDITIONS 
 
 

1. It is a general condition of this Insurance that a covered trip is 

not commenced 

 a)   after receipt of a terminal prognosis. 

 b) against the advice of a registered qualified medical 

practitioner. 

 c) while receiving in-patient treatment or awaiting such 

treatment. 

 d) with the intention of obtaining medical treatment during a 

covered trip. 
 

2. The Insured Person shall as soon as possible following 

accidental bodily injury sustained or illness or disease 

manifesting itself for which insurance is provided hereunder, 

place himself under the care of and follow the advice of a 

registered qualified medical practitioner.  There shall be no 

claim under this Insurance should the Insured Person fail to 

follow such advice or treatment prescribed. 

 

3. On the happening of any event likely to give rise to a claim 

under this Insurance, written notice thereof shall be given 

immediately to the Underwriters or as soon as is reasonably 

practicable. 
 

4. The Insured Person shall at his own expense furnish to the 

Underwriters such certificates, information and evidence as the 

Underwriters may from time to time reasonably require, in the 

form and of the nature prescribed by the Underwriters.  The 

Underwriters shall be allowed at their own expense and upon 

reasonable notice to the Insured Person to arrange a medical 

examination of the Insured Person from time to time, or in the 

case of death, upon reasonable notice to the Insured Person's 

legal representatives, to have a post-mortem examination of the 

body. 
 

5.  No sum under this Insurance shall carry interest and the 

Underwriters shall not be affected by any notice of trust, 

charge, lien, assignment or any other dealing relating to this 

Insurance. 

 

 

6. All words appearing in the gender of one sex shall be taken to 

include both sexes. 

 

7. Cover under this Insurance is limited to Romanian residents 

only unless specifically agreed in advance by the 

Underwriters. 

 

 

8. This Insurance is issued subject to and shall be governed by 

Romanian law and the Romanian courts alone shall have 

jurisdiction in any dispute. 

 

9. There is no cover under this Insurance for any manual work 

undertaken whilst on a covered trip unless specifically 

agreed in advance by the Underwriters. 

 
 


