ASIGURARE PENTRU PROGRAMUL DE TURISM SOCIAL EUROPEAN
“EUROPE SENIOR TOURISM”
Ce trebuie să facă asiguratul?
1 / SunaŃi la serviciul de asistenŃă 24 de ore al firmei Europ Assistance: 900 102 385, +34.915.368.403
2/ IdentificaŃi-vă după nume şi prenume, denumirea călătoriei, hotelul în care sunteŃi cazat, numărul camerei.
3/ DescrieŃi problema.
GARANłIILE POLIłEI SG1 PE SCURT
A. Cheltuieli de deplasare inclusiv sub supraveghere medicală, dacă e cazul, până la internarea în spital
sau clinică în caz de boală sau accident grave care necesită un examen medical imediat şi întoarcerea
ulterioară la hotel.
B. În caz de boală sau accident grave care necesită internarea asiguratului în centrul spitalicesc:

Cheltuielile de deplasare, inclusiv sub supraveghere medicală, dacă e cazul, până la internarea
sa într-un Centru Spitalicesc.

Cheltuielile de deplasare de la spital până la spitalul cel mai apropiat de domiciliul permanent al
beneficiarului, când se prevede o perioadă de spitalizare de peste 15 zile sau când acesta nu
este în perfectă stare pentru a se putea bucura în continuare de vacanŃă.

Dacă asiguratul continuă în spital la sfârşitul vacanŃei şi călătoreşte însoŃit de altă persoană,
Europ Assistance va plăti până la 75 de euro pe zi pentru cheltuieli de şedere, până la o limită
maximă de 525 de euro.

Cheltuielile de transport pentru o rudă, de la domiciliu până la locul în care asiguratul este
internat, şi cele de întoarcere.

Se va pune la dispoziŃie de asemenea pentru cheltuieli de cazare şi întreŃinere o sumă zilnică
de maxim 75 de euro, până la o limită maximă de 525 de euro.

Atunci când Asiguratul nu beneficiază de Asigurări Sociale sau nu are asigurare la un organism
similar în Ńările europene care au convenŃie de asistenŃă cu sistemul public de sănătate din
Spania şi starea lui de sănătate necesită asistenŃă imediată datorită unei manifestări acute, vor
trebui garantate toate cheltuielile cauzate de această asistenŃă medicală imediată, precum şi
cheltuielile de spitalizare până la maxim 30 de zile.
C. În cazul decesului beneficiarului:

Cheltuielile de transportare a decedatului de la locul decesului până la cel al înmormântării.

Cheltuielile reale de tratament postmortem şi aranjamente pentru deplasarea sa până la maxim
3000 de euro.

Cheltuielile de transport pentru o rudă, de la domiciliu până la locul decesului, şi cele de
întoarcere. Se va pune la dispoziŃie de asemenea pentru cheltuieli de cazare şi întreŃinere o
sumă zilnică de maxim 75 de euro, până la o limită maximă de 300 de euro.

Dacă beneficiarul decedat a călătorit însoŃit de consort sau de altă persoană, va include de
asemenea cheltuielile de întoarcere ale persoanei respective, odată cu decedatul.
D. În caz de accident, boală gravă cu spitalizare sau decesul consortului, ascendenŃilor sau descendenŃilor
de gradul întâi de consangvinitate sau afinitate sau a unui frate sau datorită unei calamităŃi la domiciliul
Asiguratului când prezenŃa sa este absolut necesară, şi trebuie, prin urmare, să-şi întrerupă vacanŃa,
Europ Assistance se va ocupa de transportul acestuia până la domiciliul din Ńara de origine.
E.
Rambursarea concediului neefectuat.
 În cazul în care asiguratul nu s-a putut bucura de vacanŃa sa în totalitate şi cu condiŃia ca
acesta să fi folosit garanŃiile de repatriere sau reîntoarcere anticipată acoperite de poliŃă, se va
rambursa partea din preŃ care corespunde zilelor nefolosite.
F. Asigurare de bagaje şi efecte personale, până la maxim 400 de euro.
G. Asigurare de deces ca urmare a unui accident a mijlocului de transport până la o limită de 6.010,12 de
euro.
H. Pierderea legăturilor datorită întârzierii mijlocului de transport. (Limită maximă: Costul real al transportului
iniŃial)
I. Paza şi custodia locuinŃei timp de maxim 24 de ore.
Acest document este doar informativ, CondiŃiile Generale ale PoliŃei se află la dispoziŃia dumneavoastră pe pagina
noastră web www.europ-assistance.es
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