CLAUZA – Asigurarea de Calatorii in Strainatate TURIST ( Q ) - cu scop DE STUDII
(Mod. Polita Q 13/ septembrie 2013, cu valabilitate conditii Mod Q12 iunie 2013)

Articolul 1. Definitii
Asigurat :
Persoana asigurată prin contractul de asigurare încheiat cu Societatea
Accident :
Eveniment datorat unei cauze fortuite, violente şi exterioare, care survine în perioada de valabilitate
a asigurării, independent de voinţa Asiguratului şi care se soldează cu vătămarea corporală, îmbolnăvirea sau decesul
Asiguratului, periclitând astfel continuarea normală a călătoriei ;
Îmbolnăvire :
Modificare organică sau funcţională, întâmplată neaşteptat şi imprevizibil, a tării normale de sănătate a
Asiguratului, diagnosticată ca atare de un medic de specialitate, contractată sau care se manifestă pentru prima dată în perioada
de valabilitate a Asigurării şi care împiedică continuarea normală a călătoriei;
Urgenţă medicală : Situaţie în care, în lipsa acordării asistenţei medicale imediate, viaţa Asiguratului sau sănătatea sa fizică
ar fi pusă în pericol sau s-ar produce consecinţe ireparabile ale sănătaţii fizice a acestuia;
Articolul 2. Incheierea asigurarii
Poliţa de asigurare se încheie obligatoriu pe teritoriul României şi anterior începerii călătoriei în străinătate, prin prezentarea
paşaportului Asiguratului (sau a cărţii de identitate, pentru cazul în care deplasarea este permisă pe baza acestui document) în
original ( cu exceptia politelor emise prin site-ul on-line de vanzari directe) şi prin plata integrală a primei de asigurare.
Articolul 3. Scopul călătoriei
Asigurarea este valabilă pentru deplasări în străinătate efectuate de Asigurat în scop de studiu (calatorii efectuate pentru o
specializare teoretica, studii de masterat, doctorat, studii de aprofundare, cercetare stiintifica, schimb de experienta in cadrul
unor institutii de invatamant si alte activitati similare).
Articolul 4. Perioada de valabilitate a asigurării
Poliţa de asigurare este emisă pe o perioadă de timp determinată, care nu poate fi mai mică de 3 zile şi nici mai mare de 365
(366) de zile. Pentru poliţele emise cu scopul calatoriei „de studii”, acoperirea este valabilă pe intreaga perioadă de asigurare
inscrisa in polita, respectiv 24/24 ore .
Articolul 5. Valabilitatea teritoriala si sume asigurate
In functie de opţiunea Asiguratului, înscrisă în poliţa de asigurare, acoperirea este valabilă în:
Europa – 50.000 euro
Intreaga lume , inclusive SUA, Canada – 15.000 euro
Intreaga lume , inclusive SUA, Canada – 30.000 euro
Articolul 6. Alte prevederi generale
a.În masura în care Asiguratul primeşte compensaţii pentru cheltuielile pe care le-a efectuat, de la terţe persoane răspunzătoare
de producerea evenimentului asigurat, Asigurătorul va scădea aceste compensaţii din despăgubirea cuvenită Asiguratului.
b.Asigurătorul este subrogat în drepturile Asiguratului, în limita despăgubirilor plătite în baza prezentei poliţe,
contra celor
răspunzători de producerea evenimentului asigurat, Asiguratul fiind obligat să conserve dreptul de regres al Asigurătorului
împotriva acestora.
c.Contractul de asigurare/poliţa de asigurare se încheie în România fiind supus legislaţiei din România, respectiv dispoziţiilor
Codului Civil, ale Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi oricăror alte dispoziţii incidente în materie.
d.Asiguratul trebuie sa declare existenta tuturor asigurarilor referitoare la acelasi risc, aceasta obligatie revenindu-i atât la data
încheierii contractului de asigurare, cât si pe parcursul executarii acestuia. Atunci cand exista mai multe asigurari încheiate
pentru acelasi risc, fiecare asigurător este obligat la plata proporţional cu suma asigurată şi până la concurenţa acesteia, fără ca
asiguratul să poată încasa o espăgubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinţă indirectă a riscului.

Prevederile prezentei clauze se completeaza cu toate prevederile stipulate in cadrul conditiilor de asigurare Mod. Q
11/ iunie 2013 care insotesc prezentul contract si care nu contravin prezentei clauze.
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