Asigurarea de călătorie
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Produsul companiei: Asigurarea de asistență
medicală pentru cetățeni străini pe teritoriul
României - MEDIROM

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.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este o asigurare complexă ce oferă cetățenilor străini protecție pe durata șederii în România.

Ce se asigură?
În cazul unui accident sau al unei îmbolnăviri, se
acoperă serviciile de:
Asistența medicală de urgență și/sau;

Repatriere.

Sunt rambursate cheltuielile medicale care se referă la:
Consultație și diagnosticare;

Tratament medical;

Spitalizare, intervenție chirurgicală;
Diagnosticare și tratament cu raze Röntgen/raze
X;
Transport cu ambulanța;

Tratament dentar acordat ca urmare a unui

accident.
Cheltuielile sunt rambursate dacă serviciile sunt
acordate de unitățile medicale din rețeaua de stat.
Suma asigurată menționată 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.




Ce nu se asigură?
Nu se asigură:

x Evenimentele fără legătură cu o situație de
urgență;

x Evenimentele produse în afara României;
x Bolile și/sau condițiile medicale pre-existente;
x Îmbolnăvirile
sau
accidentele
datorate
consumului de alcool, droguri,
abuzului de medicamente;

narcotice,

Există restricții de acoperire?
Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:
! Război, terorism, reacții nucleare;
! Fapte săvârșite cu intenție de către Asigurat ori
în urma comiterii unor infracțiuni;
! Participarea la competiții.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

Ce obligații am?
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;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să prezentați toate documentele în vederea primirii
despăgubirilor.

Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plătește integral în momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a primei de asigurare.

Cum pot să reziliez contractul?
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.

