F225/I-SUB

CERTIFICAT DE ASIGURARE
ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR TITULARI DE CARDURI BANCARE
ASIGURAT: Titularul Cardului de credit Mastercard Gold sau Card de debit World Mastercard emis de BANCA ROMÂNEASCĂ
S.A. - persoana fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniți și maxim 64 ani la data includerii în asigurare, cu rezidența și domiciliul
în România, având calitatea de Utilizator principal al cardului.
CONTRACTANT: BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. CUI RO4829576
Sediu social/Adresa: București, Sector 1, Strada Arhitect Ion Mincu nr. 3, cod poștal 011356
Telefon: +4021.305.90.00; +4021.304.81.36; Fax: +4021.305.91.91; +4021.304.82.82; E-mail: office@brom.ro
SECȚIUNEA I – ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR
Riscuri asigurate/Suma asigurată/persoană/ pe întreaga perioadă asigurată (12 luni):
Accidente produse pe durata deplasării Asiguratului de la domiciliu în alta localitate decât localitatea de domiciliu - fără a depăși
60 zile consecutive, pentru desfășurarea oricărei activități care nu are caracter profesional (spre exemplu turism).
România
Alte țări (fără zone de confict*)
Riscuri asigurate/ Suma asigurată/ persoană:
Riscuri asigurate/ Suma asigurată/persoană: 50.000 Eur,
15.000 Eur, sub-limitat astfel:
sub-limitat astfel:
Deces din accident
5.000 Eur
Deces din accident
50.000 Eur
Invaliditate permanentă din accident
10.000 Eur
Invaliditate permanentă din accident
50.000 Eur
----------------------------------------50 Eur/zi/persoană, maxim 30
Spitalizare din accident.
zile pe întreagă perioadă
Franșiză temporală: 3 zile
asigurată.
50 Eur/zi/persoană maxim 30
Incapacitate temporară de muncă din
zile pe întreagă perioadă
accident. Franșiză temporală: 3 zile
asigurată.
Cheltuieli medicale din accident
1.000 Eur
Intervenții chirurgicale din accident
6.000 Eur
Fracturi din accident
6.000 Eur
Arsuri din accident
6.000 Eur
Suma maximă a tuturor indemnizațiilor/persoană
Suma maximă a tuturor indemnizațiilor/persoană pentru una sau
pentru una sau mai multe vătămări corporale din
mai multe vătămări corporale din accident - Secțiunea I: 50.000 Eur
accident - Secțiunea I: 15.000 Eur
SECTIUNEA II – ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ LEGALĂ
Acoperire teritorială / Limita răspunderii pe întreaga perioadă asigurată (12 luni consecutive)/persoană,
maxim un eveniment/persoană
Evenimente produse pe durata deplasării Asiguratului de la domiciliu în alta localitate decât localitatea de domiciliu - fără a depăși
60 zile consecutive, pentru desfășurarea oricărei activități care nu are caracter profesional (spre exemplu turism).
România
Alte țări (fără zone de conflict*, SUA, Canada, Japonia)
1.000 Eur
25.000 Eur
Fransișa deductibilă: 50 Eur pe eveniment numai Fransișa deductibilă: 150 Eur pe eveniment numai pentru pagube
pentru pagube materiale
materiale
Jurisdicție: română
Jurisdicție: română
SECȚIUNEA III - ASIGURAREA BAGAJELOR PE TIMPUL CĂLĂTORIEI
Suma asigurată/ persoană pe perioada de 12 luni consecutive
Evenimente produse pe durata deplasării Asiguratului de la domiciliu în alta localitate decât localitatea de domiciliu - fără a depăși
60 zile consecutive, pentru desfășurarea oricărei activități care nu are caracter profesional (spre exemplu turism).
România
Alte țări (fără zone de conflict*)
500 Eur/eveniment/12 luni, maxim un
1.000 Eur/eveniment/12 luni, maxim un
eveniment/persoană, sub-limite ale despăgubirii:
eveniment/persoană, sub-limite ale despăgubirii:
▪ Bagaje pierdute (aflate în custodia unui transportator): 250 ▪ Bagaje pierdute (aflate în custodia unui transportator): 250
Eur pe eveniment, maxim 75 Eur/articol. Franșiza
Eur pe eveniment, maxim 75 Eur/articol. Franșiza deductibilă:
deductibilă: 75 Eur/eveniment.
75 Eur/eveniment.
▪ Bagaje furate (prin efracție/acte de tălhărie): 250 Eur pe ▪ Bagaje furate (prin efracție/acte de tălhărie): 500 Eur pe
eveniment, maxim 75 Eur/articol. Franșiza deductibilă: 75
eveniment, maxim 75 Eur/articol. Franșiza deductibilă: 75
Eur/eveniment.
Eur/eveniment.
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SECȚIUNEA IV – ASIGURAREA PENTRU FURTUL/PIERDEREA DOCUMENTELOR DE CĂLĂTORIE
Suma asigurată/ persoană: 100 Eur pe eveniment, maxim 200 Eur pe perioada de 12 luni consecutive
Teritorialitate: evenimente produse pe teritoriul României cu 30 zile înainte de plecarea în străinătate ori dacă evenimentul s-a
produs în altă țară - fără zone de confilct, în timpul deplasării Asiguratului pentru o perioadă de maxim 60 zile consecutive, pentru
desfășurarea oricărei activități care nu are caracter profesional (spre exemplu turism).
SECȚIUNEA V - ASIGURAREA CUMPĂRĂTURILOR EFECTUATE CU CARDUL
ȘI PROTECȚIA PREȚULUI (asigurare pentru diferența de preț)
Suma asigurată/ sub-limita acoperirii/persoană pe perioada de 12 luni consecutive, maxim două evenimente/persoană
▪ 500 Eur/eveniment, maxim două evenimente/persoană, fără a depăși 1.000 Eur/12 luni consecutive.
▪ Sub-limita despăgubirii pe articol: 75 Eur.
▪ Franșiza deductibilă: 50 Eur/eveniment.
Acoperire suplimentară: Protecția prețului (diferența de preț): în sub-limita a 20 Eur/articol, maxim două
evenimente/persoană, fără a depăși sub-limita de 500 Eur/12 luni consecutive. Franșiza deductibilă: 20 Eur/eveniment.
Teritorialitate: acoperirea este valabilă în primele 30 zile de la achiziția bunurilor, numai pe teritoriul României și numai pentru
bunurile care au fost achiziționate pe teritoriul României.
Limita maximă de indemnizație pentru toate Secțiunile asigurate, pentru întreg grupul de persoane asigurate, pe polița
de asigurare, pe eveniment și pe întreaga perioadă de asigurare (12 luni): 500.000 EUR
Perioada asigurată: începe la ora 00.00 a zilei următoare când Asiguratul dobândește calitatea de Titular al Cardului (data intrării
în vigoare a Contractului de card încheiat cu Banca Românească), dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a poliței de
asigurare de grup (emisă de Asigurător și Banca Românească), respectiv 01.10.2021, și încetează la data (oricare intervine mai
devreme):
- data încetării din orice motiv a Contractului de Card de credit Mastercard Gold sau Card de debit World Mastercard încheiat
între Asigurat și Banca Românească S.A în calitate de emitent al cardului;
- data expirării poliței de asigurare de grup: 30.09.2022.
Mențiuni speciale:
Prezentul Certificat de asigurare a fost emis în baza Poliței de asigurare de grup nr. 0029529 /16.09.2021 și este valabil în
următoarele condiții:
de validitate a cardului emis de Banca Românească S.A.;
de utilizare de către Asigurat a cardului (Card de credit Mastercard Gold sau Card de debit World Mastercard) pentru
achiziționarea călătoriei (cel puțin o cheltuială în legătură cu deplasarea Asiguratului trebuie achitată pe teritoriul României, înainte
de începerea călătoriei, spre exemplu bilete avion, combustibil – dacă Asiguratul se deplasează cu autovehiculul propriu, plata
cazării etc.);
Acoperirea conferită prin asigurare se limitează la durata deplasării Asiguratului de la domiciliu în alta localitate decât
localitatea de domiciliu - fără a depăși 60 zile consecutive, deplasare efectuată de Asigurat pentru desfășurarea oricărei activități
care nu are caracter profesional, spre exemplu turism - călătorie care are atât începutul cât și sfârșitul în cadrul perioadei de
valabilitate a Poliței de asigurare fără a depăși 60 zile consecutive.
În funcție de Secțiunea asigurată, acoperirea teritorială a poliței poate fi numai pe teritoriul României, sau atât pe teritoriul
României cât și pe teritoriul altor țări (cu excepția SUA, Canada, Japonia, zone de conflict). *Zone de conflict sunt zone din țări
în care se înregistrează conflicte armate sau tulburări civile, revolte, război civil, insurecție, rebeliune, dictatura militara, lovitură de
stat militară sau civilă, așa cum rezultă din avertismentele de călătorie publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe din
România.
Asigurătorul poate fi notificat despre producerea unui eveniment la numerele de telefon sau pe e-mail:
▪
(+40) 21.211.06.50 / 57 (între orele 9.00-17.30, în zile lucrătoare); e-mail: office@eximasig.ro; daune@eximasig.ro
▪
adresa Asigurătorului: Bulevardul Aviatorilor nr. 33 Parter Sector 1 București (între orele 9.00-17.30, în zile
lucrătoare).
Notificarea Asiguratorului se va face de îndată ce evenimentul s-a produs/ati luat la cunoștință, dar nu mai târziu de 48 ore
de la producerea evenimentului, dacă starea sănătății dumneavoastre vă permite. Dacă vă aflați în situația în care nu puteți
notifica Asigurătorul datorită condiției medicale, va trebui să ne anunțați de îndată ce condiția medicală vă permite. Notificarea
Asigurătorului poate fi efectuată și de către un reprezentant al dumneavoastră.
Prezentul Certificat de asigurare a fost emis într-un singur exemplar care se înmânează Asiguratului împreună cu
versiunea integrală a Condițiilor de asigurare Cod F195/II-SUB.
ASIGURĂTOR,
CARE România S.A.
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