
Poliță de Asigurare / Insurance Policy

Asigurare de Anulare/Întrerupere a călătoriei All Risk / All Risk Trip
Cancellation/Interruption Insurance

Asigurator
/ Insurer

Inter Partner Assistance Societe Anonime 
cu sediul social în Bruxelles,
Avenue Louise 166 b1,

1050 Bruxelles, Belgia

având numărul de înregistrare 0415.591.055

înregistrată la Autoritatea de Supraveghere

Financiară cu nr. RX-945

Polita Numarul
/ Policy Number

4509255773

Această poliță constituie o confirmare a acoperirii pentru persoana/persoanele asigurate în cadrul asigurării în
cazuri de anulare sau oprind a călătoriei. / This policy constitutes a confirmation of insurance coverage being

granted to person/ insured under insurance in case of cancellation or interruption of a journey.

In caz de urgență, Asiguratul va putea să contacteze numărul Centrului de Asistență: tel +40
317 309 935, e-mail: assistance@coris.ro / In case of emergency, the Insured Person(s) can use
Assistance Center number +40 317 309 935, e-mail: assistance@coris.ro

În cazul în care este necesară Întreruperea Călătoriei, Asiguratul va fi obligat să contacteze
imediat Centrul de Asistență telefonic la numărul de telefon de 24 de ore +40 317 309 935,
pentru a notifica Asiguratorul despre eveniment și a-i permite acestuia organizează transportul
de întoarcere. / In case the Trip interrupt is necessary, the Insured person is obliged to immediately
call the Assistance Center at 24/7 +40 317 309 935 in order to notify the Insurer of the Insured event
and enable him to organize return transport.

Când discutați cu consultantul, comunicați numele complet și numărul de asigurare al Asiguratului pentru a
putea identifica în mod corect Asiguratul. Serviciul Asiguraților va fi oferit în română și engleză. / As you contact

helpline consultant, you should give the first name, surname and number of the Insurance Policy in order to promptly

identify the Insured Person. The service of the Insureds will be provided in Romanian and English language.

Detaliile Asigurării / Insurance details

Persoana asigurată
/ Insured person:

Dna Martyna Kowalska (04.04.1990) 

Valabilitate
/ Validity:

de la / from 11.05.2021  la / to 20.06.2021



Anulare de călătorie All Risk / All Risk Trip Cancellation până la valoarea asigurării
pentru fiecare persoană

asigurată / up to insurance
sum for each insured

person

Întreruperea călătoriei / Trip Interruption până la 500 € pentru biletul
de ȋntoarcere, 20 € pentru

fiecare zi neutilizată,
maxim 160 € / up to € 500
for return ticket, € 20 for

each unused day,
maximum € 160

Data de emitere
/ Issuing date:

10.05.2021

Prima de asigurare / Insurance premium:

Prima de asigurare
/ Insurance premium:

46,34 €

Suma acoperită per persoană asigurată / Insurance sum for each Insured person

Dna. Martyna Kowalska 386,20 €

VARIANTA II - DOMENIUL DE ASIGURARE / VARIANT II - SCOPE OF INSURANCE

Litigiile născute în legătură cu prezentul Contract de asigurare vor fi soluționate în acord cu legea română și vor
fi soluționate de instanța competentă în circumsripția căreia se află domiciliul/reședința Persoanei asigurate. /
Disputes arising out of this Agreement shall be settled according to the Romanian law and shall be settled by the
competent courts in whose district the Insured person’s domicile / residence is located.

Contractul de asigurare este reprezentat de prezenta Poliță de asigurare, Condițiile Generale de Asigurare,
precum și de orice document emis în legătură cu acestea. Persoana Asigurată declară că a primit o copie după
Contractul de asigurare. / The insurance agreement is represented by this Insurance Certificate, General Insurance
Terms and Conditions, as well as any document issued in relation thereto. The Insured Person acknowledges the receipt
of a copy of the Insurance Agreement.



Informaţiile complete despre procesarea datelor cu caracter personal, ȋn particular privind drepturile
dumneavoastră, pot fi găsite ȋn Documentul de informare cu privire la procesarea datelor personale. / Full
information on the processing of personal data, in particular on the rights to which you are entitled can be found in the
Information brochure – Personal data processing.

Responsabil desemnat pentru plata primei de asigurare / The entity paying the
insurance premium

Martyna Kowalska
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