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Anex a 4 la circulara NL455 V11 din 31.05.2021                                                                                             

Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și 

condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau de către reprezentantul de v ânzări       

Allianz-Țiriac. 

 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Asigurarea Voiaj, oferită de Allianz-Țiriac, este un produs de asigurare facultativ ă destinat persoanelor care călătoresc în străinătate în scop turistic, educațional sau 

lucrativ , cu sau fără practicarea unui sport de agrement.  

 
Ce se asigură? 

 

 
Ce nu se asigură? 

Asigurare Medicală 

Opţiuni sumă asigurată: 30.000 de EUR/  50.000 de EUR 

 

Acoperiri incluse: 

✓ Cheltuieli medicale în străinătate ca urmare a unei urgenţe medicale, 

pentru: 
✓ tratament ambulatoriu, transportul cu ambulanţa, transfer la o clinică 

de specialitate la solicitarea medicului, spitalizare şi/sau interv enţii 

chirurgicale 

✓ proceduri de diagnosticare, medicamente şi materiale sanitare 

stabilite de medic 

✓ tratament stomatologic de urgenţă pentru calmarea durerilor acute 

✓ Cheltuieli medicale şi de repatriere aferente îmbolnăv irii cu COVID-19 

✓ Cheltuieli de repatriere a Asiguratului, în limita a 10.000 de EUR, ca 

urmare a unei urgenţe medicale sau a decesului din orice cauză 

✓ Cheltuieli medicale în străinătate ca urmare a unui puseu acut al unei 

afecţiuni pre-ex istente sau boli cronice, în limita a 1.000 de EUR 
 

Acoperiri opţionale: 

Asigurarea de Accidente  

✓ Opţiuni sumă asigurată: 1.000 de EUR/2.500 de EUR/5.000 de EUR  

✓ Deces şi/sau inv aliditate permanentă 

 

Asigurarea Bagajelor 

✓ Opţiuni sumă asigurată: 750 de EUR/1.000 de EUR  

✓ Distrugerea, deteriorarea sau dispariţia bagajelor 

 

Asigurarea de Răspundere Civilă faţă de terţi  
✓ Opţiuni sumă asigurată: 5.000 de EUR/10.000 de EUR  

✓ Prejudicii corporale şi/sau materiale prov ocate terţelor persoane 

 

Asigurarea Storno 

✓ Suma asigurată: contrav aloarea pachetului turistic , în limita a 45.000 

RON  

✓ Se asigură pachete turistice care includ un serv iciu turistic sau o 

combinaţie de serv icii turistice achiziţionate printr-unul sau mai multe 

contracte priv ind serv iciile turistice de la unul sau mai mulți furnizori sau 

operatori de serv icii turistice, din România sau din străinătate 

✓ Se asigură orice tip de cheltuială sau cost care rezultă din 
contractul/contractele priv ind serv iciile turistice: cel puțin unul dintre 

serv iciile de transport, cazare, facilităţi de turism (cum ar fi circuitele, 

ex cursiile, acces la activ ităţile de sport de agrement, tur ghidat, bilete de 

intrare la un obiectiv  turistic sau ev eniment organizat: concert, conferință, 

seminar etc.), care presupun rezerv are fermă în av ans și plata (integrală 

sau parțială); 

✓ Cheltuieli priv ind anularea sau întreruperea călătoriei din riscurile 

asigurate conform prev ederilor din condiţiile de asigurare  

✓ Cheltuieli priv ind anularea sau întreruperea călătoriei generate de 

îmbolnăv irea cu COVID-19 sau de plasarea în carantină din cauza 

suspiciunii de infectare cu COVID-19 a Asiguratului sau a unui membru al 
grupului turistic  
 

 

 Asigurarea Medicală 

 Serv icii medicale acordate în afara teritoriului asigurat sau fără legatură cu 

o situaţie de urgenţă 

 Cheltuieli medicale efectuate după întoarcerea sau repatrierea în Romania 

sau în ţara de rezidenţă 

 Angajarea în ocupații periculoase 

 Practicarea de sporturi ex treme, a unor hobby -uri periculoase sau a unui 

sport profesionist care nu e menţionat sau aprobat de Asigurător 

 Cheltuieli cu cazarea în urma carantinării impuse în mod prev entiv  sau din 

cauza diagnosticării cu COVID-19 pe durata unei călătorii în străinătate 

Asigurarea de Accidente  

 Orice fel de boli – profesionale, infecțioase, de natură nerv oasă etc.  

Asigurarea Bagajelor 

 Hârtii de v aloare, documente, echipamente electronice etc.  
Asigurarea de Răspundere Civilă faţă de terţi  

 Pretenţiile referitoare la propriile v ătămări corporale  

 Acoperirea amenzilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale 

Asigurarea Storno 

 Călătorii pentru care nu s-a contractat (achiziționat sau rezerv at ferm) un 

pachet de serv icii turistice 

 Respingerea la v amă din orice motiv  

 Călătoria sau contractul priv ind serv iciile turistice sunt anulate de furnizorul 

sau operatorul de serv icii turistice 

 Cheltuieli cu cazarea în urma carantinării impuse în mod prev entiv  sau din 

cauza diagnosticării cu COVID-19 pe durata unei călătorii în străinătate 

 Costurile călătoriei pentru întoarcerea în țară în cazul întreruperii călătoriei 
 

 

 

   Există restricții de acoperire? 

 

Asigurare Medicală  

! Ev enimente produse de război, acte de terorism sau tulburări interne 

! Consumul de alcool, substanțe halucinogene și/sau produse farmaceutice 

nerecomandate de medic 

! Cheltuieli medicale în legătură cu diagnosticarea şi/sau tratamentul 

cancerului, infectarea cu HIV, SIDA  

! Cheltuieli medicale în legătură cu nașterea copilului, tratamente sau 

controale medicale specifice stării de grav iditate  

! Cheltuielile medicale şi de repatriere aferente îmbolnăv irii cu COVID-19 

generate pe teritoriul SUA, Canada sau al unei ţări în care, în ziua 
anterioară intrării în v igoare a Asigurării Medicale, este în v igoare starea de 

urgenţă  

Asigurarea de Accidente  

! Otrăv irea sau intox icaţia, cu ex cepţia situaţiei în care acestea au fost 

generate de un accident  

Asigurarea Bagajelor 

! Deteriorarea, distrugerea sau dipariţia bunurilor lăsate fără suprav eghere  

! Riscuri cauzate de confiscare, ex propriere, naţionalizare etc.  

 

 

Asigurarea de călătorie în străinătate 
 

Document de informare priv ind produsul de asigurare  

Societate: Allianz-Țiriac Asigurări S.A. înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003 
 

Produs: Voiaj 
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✓ Indemnizatie max ima 500 EUR/persoană (echiv alentul în RON), dar fără 

a depăşi contrav aloarea pachetului turistic , în cazul în care ev enimentul 

asigurat a fost datorat unui puseu acut al unei afecţiuni pre-ex istente a 

Asiguratului sau oricărui membru al grupului turistic  
✓ Se asigură grupuri turistice formate din cel mult zece persoane (cu 

legături de rudenie, prietenie, colaborare) care călătoresc împreună în 

scop turistic, au încheiat împreună un contract priv ind serv iciile turistice 

cu un operator sau furnizor de serv icii turistice și sunt nominalizate 

ex plicit în acel contract. Asiguratul poate încheia Asigurarea Storno 

pentru întreg grupul turistic, declarând suma integrală achitată de grup 

 

Notă:  

• Poate beneficia de asigurare orice persoană indiferent de v ârstă. 

Asigurare de Răspundere civilă faţă de terţi   

! Pretenții formulate de către soț/soție în baza legii 

! Pretenții pentru pagube produse hârtiilor de v aloare, colecţiilor, tablourilor, 

sculpturilor etc. 

 

Asigurarea Storno 

! Complicațiile unei sarcini diagnosticate anterior (cu ex cepţia naşterii 

premature) 

! Cheltuieli priv ind anularea sau întreruperea călătoriei din cauza afecţiunilor 

pre-ex istente ale Asiguratului sau oricărui membru al grupului turistic (peste 

500 EUR pe persoana asigurată si peste suma asigurată pe poliţă) 

! Cheltuieli priv ind  întreruperea călătoriei în SUA sau Canada sau într-o țară 

în care, în ziua anterioară intrării în v igoare a Asigurării Storno, este în 

v igoare starea de urgență conform informatiilor publicate de Ministerul 

Afacerilor Ex terne (w ebsite mae.ro) 

! Se aplică o perioadă de așteptare de 10 zile dacă asigurarea se încheie cu 

mai puțin de 30 de zile calendaristice înainte de data începerii călătoriei, iar 

prima achiziție/rezerv are fermă a serv iciilor turistice a fost făcută cu mai mult 

de 3 zile lucrătoare înainte de emiterea contractului de asigurare 

! Nu se acoperă cheltuielile priv ind anularea călătoriei, în condițiile în care la 

data emiterii poliței au rămas mai puțin de 11 de zile calendaristice până la 

data începerii călătoriei, iar prima achiziție/rezerv are fermă  a serv iciilor 

turistice a fost făcută cu mai mult de 3 zile lucrătoare înainte de emiterea 

poliței 

! Grupuri turistice formate din mai mult de zece persoane 

! Serv icii turistice achiziționate în străinătate pentru care documentele 

probativ e în caz de daună nu sunt redactate/traduse în limba engleză sau 

limba română.   
 

      

 
Unde beneficiez de asigurare? 

Opțiuni: 

✓ Planul A: În toate ţările cu ex cepţia SUA, Canadei, României şi ţării de rezidenţă a Asiguratului 

✓ Planul B: În toate ţările cu ex cepţia României şi ţării de rezidenţă a Asiguratului 

✓ Planul C: În Bulgaria, Turcia, Grecia, Cipru, Malta, Italia, Croaţia, Spania, Portugalia, cu ex cepția țării de rezidență 
 

 
Ce obligaţii am? 

− Furnizarea numărului de telefon mobil şi a adresei de e-mail v alide, declarate de Contractant şi actualizarea permanentă a acestora 

− Plata primei de asigurare, anticipat și integral şi păstrarea dov ezii plăţii 

− Declaraţii corecte şi complete în documentele aferente contractului de asigurare  

− În caz de producere a unui risc asigurat, respectarea procedurii descrise în condiţiile de asigurare 

− Furnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate de Allianz -Țiriac sau de Compania de Asistenţă 

− Prev enirea producerii unui risc asigurat, iar în cazul producerii acestuia, luarea măsurilor pentru limitarea consecinţelor ulterioare 

− În cazul unui accident sau unei boli, urmarea tratamentului medical şi a prescripţiilor medicului pentru a grăbi restabilirea  

− În cazul producerii riscurilor asigurate prin Asigurarea bagajelor şi/sau prin Asigurarea de Răspundere civ ilă faţă de terţi, de a anunţa organele competente în 

max imum 24h de la data constatării/producerii ev enimentului 
 

 
Când şi cum plătesc? 

− Prima de asigurare se achită integral la încheierea contractului  de asigurare, utilizând metodele de încasare puse la dispoziţie de Allianz -Țiriac/Intermediar 

(plata online; card bancar; numerar; debit direct; transfer bancar) 
 

 
Când începe şi când încetează acoperirea?  

Acoperirea începe: 

− la data menţionată în poliţa de asigurare, după trecerea frontierei de stat a României, cu condiția efectuării plăţii primei de asigurare, iar pentru Asigurarea 

Storno la data intrării în v igoare a contractului de asigurare, sau după caz, în ziua următoare datei de ex pirare a perioadei de așteptare (dacă este aplicabilă) 

− după 2 ore de la momentul emiterii poliţei, în cazul în care data începerii călătoriei corespunde cu data emiterii  

− după 7 zile calendaristice calculate din ziua următoare emiterii poliţei s i efectuării plăţii primei de asigurare, dacă la momentul încheierii contractului Asiguratul 

nu se află pe teritoriul României 
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Acoperirea încetează: 

− la ora 24:00 din ultima zi din perioada de v alabilitate înscrisă în poliţa de asigurare sau mai dev reme, în cazul solicitării de reziliere a Contractantului 

− la iniţiativ a Asigurătorului, conform prev ederilor condiţiilor de asigurare, a dispoziţiilor legale ori în baza prev ederilor sancţiunilor internaţionale 

− la data la care suma rambursărilor efectuate/indemnizaţiilor de asigurare în baza contractului de asigurare egalează suma asigurată 

 

Notă: Contractul de asigurare se încheie pentru o durată de max imum 2 ani, pentru o călătorie cu durata cuprinsă între 2 și 365 de zile. 
 

 
Cum pot să încetez / reziliez contractul? 

− Prin reziliere solicitată de Asigurat cu notificare, dacă până la data solicitării nu a fost av izat niciun risc asigurat şi nu s-a av izat nicio daună 

− Dacă rezilierea are loc înainte de intrarea în v alabilitate a contractului de asigurare, prima de asigurare se restituie integral 

− Dacă rezilierea are loc după data de intrare în v alabilitate a contractului de asigurare, înainte de începerea călătoriei, se  restituie diferenţa dintre prima de 

asigurare şi prima aferentă asigurării Storno pentru cheltuielile priv ind anularea călătoriei 

− După data începerii călătoriei nu se acceptă solicitări de restituire a primei de asigurare 

 

Notă: Te rugăm să consulți condițiile de asigurare în legătură cu restituirea primelor în caz de încetare/reziliere a contractului. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


