
Îngerul nostru păzitor
vă însoţeşte în orice călătorie

How can we help?

DRIVER PROTECTION 



Niciun intermediar nu este autorizat, prin acord scris sau verbal, să confirme o 
protecţie prin asigurare care se abate de la Condiţiile Generale de Asigurare 
AWP P&C S.A.
Condiţiile de asigurare suplimentare sau modificările aduse, sunt valabile 
numai dacă au fost efectuate în scris şi aprobate de asigurător. 
Prima de asigurare trebuie plătită în avans, pentru întreaga durată a călătoriei, 
o prelungire a protecţiei prin asigurare nefiind posibilă după începerea 
călătoriei. Asigurate sunt persoanele desemnate în poliţa de asigurare, 
numai dacă acestea aveau în momentul încheierii asigurării domiciliul stabil 
în România, Elveţia, Liechtenstein sau într-un stat al Uniunii Europene de cel 
putin şase luni.
La încheierea contractului de asigurare sunt valabile condiţiile actuale de 
asigurare AWP P&C S.A. precum şi serviciile şi primele de asigurare din 
prezentul pliant. 

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru întrebări legate de Condiţiile Generale de 
Asigurare şi servicile incluse în produsele de asigurare AWP P&C S.A.

Asigurător:
AWP P&C S.A.
(Filiala pentru Austria)
Pottendorfer Straße 23-25 
1120 Viena

Adresă de corespondenţă:
Calea Floreasca, nr.169, Sector.1, 
Bucureşti, România
Tel./Fax: +40 21 312 22 36 / 38
office.ro@mondial-assistance.at
www.mondial-assistance.ro

Reţineţi !

Se aplică doar acele paragrafe din CGA care fac referire la serviciile incluse în pachetul - DRIVER PROTECTION.
Produsul DRIVER PROTECTION este menţionat pe poliţă sub denumirea: “RO Driver Protection 1608“
Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări conţinutului serviciilor şi primelor oferite. Ediţie tipărită la data de 01.08.2016.
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12 luni 
(365 zile)Persoanele asigurate (RON)

Şoferul asigurat va fi persoana 
menţionată nominal în poliţă

Primele de asigurare / persoană

24 h Centrala de urgenţă + 40 21 312 22 37

COSTURI DE SPITALIZARE

COSTURI SUPLIMENTARE

Costuri de spitalizare şi tratamente medicale de urgenţă

Costuri de repatriere a corpului neînsufleţit al asiguratului, în 
caz de deces 

135.000

31.500

45.000Tranportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenţă, 
în caz de necesitate medicală sau după 3 zile de spitalizare

Asistenţă de urgenţă la nivel mondial 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. 
Vă garantăm ajutor competent oriunde în lume, în caz de: îmbolnăvire, 
accident, avocat & translator, pierderea documentelor de călătorie, 
pierderea mijloacelor de plată a călătoriei.

Detalierea serviciilor Sumele maxime
asigurate (RON)

Individual

 
 

Telefon: +40 21 312 22 37
Fax: +43-1/525 03-888
E-mail: assistance@allianz-assistance.at


