GHID DE CĂLĂTORIE
Bucură-te de călătorii și concedii fără griji, prin pachetul complet de asigurări de călătorie atașat cardurilor
MasterCard emise de Raiffeisen Bank!
BENEFICIILE ASIGURĂRII
Oricând, oriunde, oricât
Serviciile de asistență și asigurarea de călătorie sunt disponibile oriunde în lume (mai puțin pe teritoriul României și a
țării de reședință a persoanelor asigurate), 24/7. Beneficiezi de asigurare pentru un număr nelimitat de călătorii în
decursul unui an. Perioada în care clienții sunt asigurați este de maxim 60 zile consecutive de la data părăsirii
teritoriului României / țării de cetățenie sau de reședință.
Protecție pentru familia ta!
Lasă în urmă grijile când călătorești, ne ocupăm noi de toate! Cu Raiffeisen Bank, beneficiezi de asigurare împreună
cu membrii familiei tale, în toate călătoriile voastre.
În această perioadă, UNIQA Asigurări acoperă evenimentele generate de pandemia Covid-19, pe întreaga perioadă a
călătoriei în străinătate și fără cost suplimentar, cu condiția ca acestea să se încadreze în riscurile asigurate prin polița
de asigurare. Evenimentele legate de COVID-19 sunt acoperite prin polița de asigurare, chiar și în condițiile declarării
epidemiei / pandemiei, doar pentru persoanele care dețin un certificat verde valid la data plecării în călătorie,
conform OUG 68/2021.
CE TREBUIE SĂ ȘTII ÎN CAZ DE DAUNĂ
În cazul producerii evenimentului
Contactează CORIS Assistance S.R.L la adresa de e-mail asistentauniqa@coris.ro sau la unul din numerele de telefon:
 021 201 90 41 dacă ești titularul unui card de cumpărături MasterCard Standard/Vodafone
 021 201 90 41 dacă ești titularul unui card de cumpărături/card de debit MasterCard Gold și Gold Premium
 021 201 90 62 dacă ești titularul unui card de cumpărături MasterCard World și World Elite
Pune la dispoziția companiei de asistență, documentele solicitate:
Copie act de identitate, documente care să facă dovadă cu privire la data plecării/întoarcerii în/din călătorie,
declarație cu privire la circumstanțele producerii evenimentului asigurat, raportul medical preliminar semnat și
parafat de către un medic autorizat, alte documente precum: raport medical final, bilet de externare, fișă medicală,
rețete, bonuri/facturi (în original în cazul în care tu achiți costurile), raportul organelor abilitate în constatarea
cauzelor și împrejurărilor producerii accidentelor (ex.: poliţie, pompieri, etc.).
În cazul repatrierii: document medical din care să reiasă acordul medicului curant precum și condițiile în care
Asiguratul poate fi repatriat (doar în cazul excepțional în care compania de asistență nu poate obține documentele).
În cazul în care a fost implicată și o terță parte (de ex.: coliziunea unor autovehicule): numele/denumirea terței părți,
precum și informaţiile necesare pentru contactarea acesteia, orice rapoarte ale poliției referitoare la eveniment.
În cazul decesului: certificat medical constatator, copie legalizată a certificatului de deces, cererile beneficiarului/ilor
despăgubirii, documente care să ateste calitatea de beneficiar/i al/ai despăgubirii (ex.: certificat de moștenitor, etc.),
documente eliberate de către organele abilitate în constatarea cauzelor și împrejurărilor producerii decesului (doar în
cazul excepțional în care compania de asistență nu poate obține documentele).
În cazul întârzierii zborului sau a bagajelor: documente care să ateste efectuarea cheltuielilor de urgență,
confirmarea scrisă emisă de transportator, care să ateste perioada de întârziere și locul unde s-a produs, document
oficial care să ateste motivul și durata întârzierii zborului/bagajelor.
În cazul acoperirilor legate de telefonul mobil (acesta devine bun asigurat dacă, în timpul călătoriei, persoana
asigurată suferă un accident sau este spitalizată): dovezi ale achiziției telefonului mobil, document oficial din partea
organelor abilitate care să ateste dispariția/furtul telefonului, etc.
Se pot adăuga documente suplimentare pe care UNIQA Asigurări le consideră necesare pentru stabilirea
împrejurărilor producerii riscului asigurat și a sumei cuvenite cu titlu de despăgubire.
Riscuri acoperite: organizarea și plata serviciilor medicale de urgență generate de apariția unui eveniment asigurat
sau de plata cheltuielilor de călătorie. Aceste cheltuieli vor fi suportate de asigurator în limita sumelor prevăzute în
condițiile de asigurare pentru card Standard/Vodafone, card Gold/Gold Premium, card World/World Elite.

* Sunt excluse țările dintr-o anumită zonă geografică pentru care Ministerul Afacerilor Externe din România și/sau Organizația Mondială a Sănătății au/a lansat
avertisment de călătorie în legatură cu existența unor factori de risc (risc de securitate, antentate teroriste, etc.).
** Pentru Utilizatorii cardurilor Gold / Gold Premium / World / World Elite cu vârsta cuprinsă între 65 de ani și maxim 80 de ani împliniți la data emiterii poliței de
asigurare, acoperirile marcate cu (**) sunt valabile numai pentru riscul de accident, nefiind valabile și pentru riscul de îmbolnăvire.
*** Diagnosticarea cu COVID-19, în cazul în care aceasta determină anularea călătoriei, este acoperită de produsul de asigurare, conform condiţiilor contractuale.

