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29.06.2020 

Către: Clubul Alpin Român 
 
 
 
Cu referire la solicitarea Dumneavoastră, avem plăcerea de a vă transmite oferta noastră pentru Asigurarea 
de Călătorie în Străinătate a membrilor Clubului Alpin Roman, în următoarele condiții: 
 
 

Contractant Clubul Alpin Român (CAR) 

Persoanele asigurate 
Membrii Clubului Alpin Român cu cotizația la zi, cetățeni 
romani sau străini cu domiciliul sau rezidenta in Romania. 

Vârsta minima la intrarea in acoperire 18 ani împliniți 

Număr minim de zile contractate:  400 de zile 

Teritorialitate 

EUROPA 
Europa: înseamnă Europa în sensul ei geografic, inclusiv 
tarile si insulele Mediteraneene, Iordania, Madeira, Insulele 
Canare si Azore.  

Întreaga Lume  

Altitudinea maxima pentru care este acoperit 
riscul. 

6.000m 

Scopul călătoriei Turist, Business* 

Evenimentele asigurate 
Accidente care apar în timpul activităților de agrement sau 
de Business  
Imbolnăvire acuta 

Suma asigurată maximă 30.000 Euro/persoană 

Perioada asigurată 
Minim 3 zile 
Maxim 56 zile (8 saptamani) 

Emiterea certificatelor de asigurare  Gratuit 

Emiterea cardurilor de călătorie pentru fiecare 
client (la cerere) 

4 Ron/card  

Franșize Nu 

*Prin calatorie in scop Business se intelege calatoria in interesul Clubului Alpin Roman, pentru participarea la 
negocieri, tratative, conferinte, seminarii, expozitii sau activitati similare, inclusiv desfasurarea activitatii de 
ghid montan/ lider montan autorizat. In definitie nu sunt incluse calatoriile al caror scop este prestarea 
diferitelor meserii sau profesii. 

 

Beneficii 
Limita maximă de 

despăgubire 

A. Cheltuielile medicale de urgență: Suma asigurată maximă 

●Asistenta medicala in caz de urgenta in regim ambulatoriu (consultații, 
investigații medicale, tratamente/masuri necesare pentru salvarea vieții 
Asiguratului si ameliorarea stării clinice, medicamentele cumpărate pe baza 
prescripției medicului, eliberata pe numele Asiguratului si cu certificarea rețetei 
originale, transport medical urgent al medicamentelor de la cel mai apropiat 
depozit.). 

√ 
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●Asistenta medicala in caz de urgenta in regim staționar (spitalizare): √ 

*asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă in caz de 
urgente si urgențe medico-chirurgicale, cuprinde următoarele servicii: 
consultații medicale de specialitate, investigații, tratamente medicale şi/sau 
chirurgicale (inclusiv costurile materialului de osteosinteza), îngrijire, medicație, 
monitorizare și supraveghere, cazare și masă. 

√ 

*asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi in cazul 
urgențelor medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 
ore. 

√ 

●Preluarea asiguratului de către serviciile de prim-ajutor si salvare, respectiv 
cheltuielile ocazionate de acordarea primului ajutor medical de urgenta la fata 
locului, rămânând excluse costurile de căutare. 

√ 

●Transportul cu ambulanta la cea mai apropiata unitate medicala si eventualul 
transfer la un alt spital în caz de necesitate. 

√ 

●Achiziționarea de cârje, orteze, scaune cu rotile si alte echipamente si 
instrumente similare necesare, pe baza prescripției medicului. 

in sublimita  a 300 Euro 

●Ochelari de vedere înlocuitori, pe baza prescripției medicului, daca ochelarii 
au fost avariați din cauza unui accident, care a determinat si vătămări 
corporale ce necesita îngrijiri medicale.  

in sublimita  a 150 Euro 

●Tratament dentar de urgenta, necesar pentru calmarea directa a durerilor 
acute și a celor cauzate de accidente.  

in sublimita a  
150 Euro /1 dinte 
pt maxim 2 dinți 

Important: Serviciile medicale folosite fără consimțământul prealabil al Asiguratorului prin intermediul 
Companiei de Asistenta sunt compensate de către Asigurator pana la suma maxima de 1.000 Euro 

B. Cheltuielile cu repatrierea medicala organizata de Compania de 
asistenta 

√ 
●Daca repatrierea nu este organizata de Compania de asistenta, costurile nu 
sunt acoperite. 

C. Cheltuielile cu repatrierea corpului neînsuflețit al Asiguratului decedat, 
organizata de Compania de asistenta 

√ 

●Daca decesul Asiguratului se produce din cauza unor boli cronice/afecțiuni 
preexistente cunoscute înainte de încheierea poliței de asigurare, Asiguratorul 
va acoperi costurile de repatriere a corpului neînsuflețit al Asiguratului decedat  

in sublimita  a 3.000 Euro 

●Transportul în România al Asiguratului decedat organizat/desfășurat fără 
aprobarea Asigurătorului 

in sublimita a 1.000 Euro 

Clauza suplimentara: 

Asigurarea de Răspunderea civila legala 
1000 Euro / asigurat / 

călătorie 

 

Beneficiile prezentate mai sus, sunt acoperite pentru toti membrii Clubului numai în urmatoarele 
situatii : 

● Participarea la orice eveniment organizat de Clubul Alpin Roman. 

●Practicarea (inclusiv în particular, în afara evenimentelor organizate de Clubul Alpin Roman) a următoarelor 
activitati: 

 hiking tours,  
 mountaineering,  
 climbing,  
 via ferrata,  
 skiing,  



 

 

 

 

 
 ski-touring,  
 cross-country skiing,  
 snowboarding,  
 white-water canoeing,  
 canyoning,  
 mountain bike/trekking cycle tours. Ciclismul montan (Mountain biking/trekking bike) sunt 

excursii/tururi cu bicicleta efectuate pe piste de biciclete, drumuri forestiere, trasee forestiere, trasee 
montane și alte poteci neasfaltate, precum și zone de antrenament sau de initiere desemnate ca 
atare. Nu există nicio protecție de asigurare pentru excursii/tururi cu bicicleta în afara drumurilor și 
traseelor forestiere menționate mai sus, cum ar fi pe zonele de trafic public general reglementate de 
Regulile de circulație Rutiera, trotuare, drumuri de acces și căi de acces, etc. 

 

 
 
 

Oferta de preț  

Zona Geografica 
 in limita a 6000 m altitudine 

Europa Întreaga lume  

Prima de asigurare unitara 5,25 RON/zi 13,22 RON/zi 

 
 
Mentiuni: 
Prevederile de al punctele A), B) si C)  de mai jos se completează cu cele ale Condiţiilor de asigurare privind 
polita de cheltuieli medicale pentru calatorii in strainatate tip „Business/Tourist”.  
 
A) In completarea pevederilor capitolelor: 10.Excluderi de la plata serviciilor oferite prin prezentele 
conditii de asigurare, 11.Evenimente excluse din asigurare, 16.Excluderi dela plata serviciilor oferite 
prin asigurarea de sanatate, 19.Excluderi de la plata serviciilor oferite prin asigurarea de accident, din 
Conditiile de asigurare privind polita de cheltuieli medicale pentru calatorii in strainatate tip „Business/Tourist”, 
sunt excluse din acoperire urmatoarele: 
1. Evenimente suferite de Asigurat in timpul utilizarii echipamentelor aeronautice (de exemplu, deltaplan, 
parapanta), aeronave (aeronave particulare cu motor și planoare) și sky diving.  
Cu toate acestea sunt acoperite evenimentele suferite in timpul utilizarii in calitate de pasager, a aeronavelor 
motorizate autorizate pentru transportul de pasageri (de exemplu, aeronave comerciale),  cu excepția power-
gliders și ultra-lights. 
Pasager este acea persoana care nici nu are nicio relație de cauzalitate cu exploatarea aeronavei sau 
membrii echipajului și nici nu desfășoară o activitate profesională folosind aeronava; 
2. Evenimente suferite de Asigurat in timpul desfasurarii unei activitati profesionale sau de altă natură 
remunerată, precum și accidente ale membrilor organizațiilor de salvare, care se produc în timpul 
operațiunilor de salvare organizate șau ale exercițiilor de pregatire pentru operatiuni de salvare. 
Cu toate acestea, sunt acoperite evenimentele suferite de membrii Clubului Alpin Roman produse in timpul 
desfasurarii activitatii remunerate ca ghid montan/lider montan autorizat. 
3. Evenimente suferite de Asigurat in timpul participarii la competiții sportive de sporturi cu motor (inclusiv 
cursele de clasificare și raliuri) și antrenamentele corespunzatoare; 
4. Evenimente suferite de Asigurat in timpul participarii la competiții în domeniul schiului nordic și alpin, 
snowboarding inclusiv freestyling, freeriding, bob, ski-bob, skeleton sau tobogganing, precum și în timpul 
antrenamentului pentru asemenea evenimente; evenimente suferite in timpul participarii active si remunerate 
la competitii sportive organizate public si la antrenamentele pentru aceste competitii, cu excepia competițiilor 
de climbing la care asiguratul participa in calitate de membru al Clubului Alpin Roman;.  
5. Evenimente suferite de Asigurat in timpul excursiilor cu ascensiuni planificate ale munților cu vârfuri de 
peste 6.000 m în înălțime și călătorii în Arctica (destinații la nord de Cercul Arctic), Antarctica (destinații la 
sud de Cercul Antarctic) și Groenlanda. 
6. Evenimente suferite de Asigurat în timpul scufundării, în cazul în care persoana asigurată nu deține nicio 
autorizație valabilă internațional pentru adâncimea la care se scufunda, cu excepția situatiei în care participă 
la un curs de scufundări cu instructori autorizați.  
Asigurarea nu acopera niciun eveniment suferit de asigurat în timpul scufundarii la o adâncime mai mare de 
40 m, precum si in cazul expedițiilor de scufundare sau scufundarii in ape inghetate. 



 

 

 

 

 
7. Evenimente suferite de Asigurat în timpul competițiilor de mountain bike (Downhill, Four Cross, Dirt Jump), 
inclusiv antrenamente oficiale și intreceri de calificare; 
8. Evenimente suferite de Asigurat  in timpul participării la expediții; 
9. Evenimente suferite de Asigurat in timpul încercărilor de a dobora recorduri de viteză, scufundări și 
aviație; 
10. Tratamentul medical care constituie scopul sejurului în străinătate; 
11. Imunizare sau vaccinare profilactica; 
12. Evenimente suferite de Asigurat în tari/zone cu factori de risc pentru care au fost publicate de către 
Ministerul Afacerilor Externe si/sau Organizatia Mondiala a Sanatatii, alerte de călătorie privind evitarea 
zonelor afectate. 
 
B) Clauza privind Limitarea teritorialitatii: 
Sunt excluse din asigurare serviciile, acoperirile sau orice beneficii in legătura cu următoarele 
evenimente/daune:  
(i) Rezultate din activități ce se desfășoară in tarile: Iran, Siria, Coreea de Nord, Regiunea Crimeea si 

Venezuela, precum si in apele teritoriale ale acestor tari, zonele adiacente sau zonele economice 
(“apele”) (cu privire la acestea din urmă, se admite o simplă trecere fără oprire programată în Iran, Siria, 
Coreea de Nord, Regiunea Crimeea și Venezuela sau apele lor teritoriale, cu excepția oricărei piste de 
transport internațional); 

(ii) Efectuate de către guvernelor statelor: Iran, Siria, Coreea de Nord, Regiunea Crimeea si Venezuela, 
persoanele sau entitățile rezidente in Iran, Siria, Coreea de Nord, Regiunea Crimeea si Venezuela sau 
localizate in Iran, Siria, Coreea de Nord, Regiunea Crimeea si Venezuela sau in apele teritoriale ale 
acestor state; sau  

(iii) Rezultate din activități ce implica direct sau indirect, sau au ca beneficiar guvernele statelor Iran, Siria, 
Coreea de Nord, Regiunea Crimeea si Venezuela, sau persoanele ori entitățile rezidente sau localizate in 
Iran, Siria, Coreea de Nord, Regiunea Crimeea si Venezuela.  

Aceste excluderi nu se vor aplica activităților desfășurate sau serviciilor prestate in caz de urgenta cu scopul 
oferirii siguranței și/sau securității sau în cazul în care riscul aferent a fost notificat Asiguratorului si acesta a 
confirmat in scris acoperirea respectivului risc. 
 
C) Clauza privind Răspunderea civila privata în strainatate 
În limitele si conditiile prevazute în contractul de asigurare, este acoperita raspunderea civila delictuala a 
Asiguratului, fiind despagubite prejudiciile materiale directe savârsite din culpa de catre acesta prin fapte ilicite 
pentru care raspunde, în baza legii si jurisprudentei tarii în care calatoreste, fata de terte persoane pagubite. 
Asiguratul este acoperit în limita sumei asigurate specificate în polita de asigurare pentru cheltuieli de judecata 
si pentru cheltuieli care decurg din raspunderea civila a acestuia, în cazul pagubelor provocate de catre acesta 
tertilor, în urma unui accident care a avut loc în timpul calatoriei. Pagubele pot consta în: 
- ranirea corporala, în mod accidental, a unei terte persoane, care nu este membra a familiei sau a 
personalului de întretinere al casei Asiguratului, nu este însotitor al Asiguratului pe parcursul calatoriei sau 
care nu este angajata de catre Asigurat în acest scop; 
- pierderea sau distrugerea oricarui tip de proprietate care nu apartine, nu este în responsabilitatea (paza 
juridica) si nu este sub controlul Asiguratului sau oricarui membru al familiei acestuia, personalului de 
întretinere, oricarui însotitor al Asiguratului în timpul calatoriei sau vreunui angajat al acestuia. 
Asiguratorul acorda despagubiri numai pentru faptele ilicite sau seria de fapte ilicite savârsite din culpa de 
Asigurat în perioada de valabilitate a politei si numai daca prejudiciile materiale sau seria de prejudicii 
materiale produse tertilor s-au manifestat în perioada de valabilitate a politei. 
Daca aceste doua conditii sunt întrunite cumulativ Asiguhratorul va acorda despagubiri pentru solicitarile de 
despagubire care au fost valorificate în interiorul termenului legal de prescriptie. 
Limita maxima de despagubire stabilita în polita este valabila per eveniment asigurat si în agregat pentru 
întreaga perioada de asigurare. 
Asiguratorul este îndreptatit sa îsi exercite orice drept în a-si apara interesele sau pentru a obtine o întelegere 
în ceea ce priveste o dauna, de asemenea sa aplice procedurile necesare în numele Asiguratului si/sau în 
beneficiul sau, aceste actiuni desfasurându-se împotriva oricarei parti implicate. 
Asiguratul trebuie sa ofere toate informatiile si ajutorul necesare, pe care Asiguratorul le solicita. 
Prezenta clauza nu acopera: 
a) daune provocate tertilor de membrii familiei Asiguratului, rude de pâna la gradul IV ale acestuia, prepusi 
sau salariati ai acestuia; 
b) daune provocate de Asigurat membrilor familiei sale, rudelor de pâna la gradul IV, prepusilor sau 
salariatilor sai; 



 

 

 

 

 
c) daune provocate tertilor de animale ale Asiguratului; 
d) daune provocate tertilor prin accidente cu autovehicule conduse de Asigurat (vehicule terestre cu motor, 
vehicule terestre atasate la un vehicul terestru cu motor, aparate de navigatie aeriene, maritime sau fluviale); 
e) daune rezultate din practicarea sau participarea la vânatoare, a oricarui sport mecanic (automobilism, 
motociclism si în general ori care sport cu vehicule terestre), precum si aerian (parasutism, deltaplanorism, 
etc.) 
f) daune cauzate tertilor rezultând din organizarea, pregatirea sau participarea la o competitie organizata de 
o federatie sportiva, indiferent daca aceasta este sau nu autorizata si asigurata sub efectul legii; 
g) daune provocate tertilor în cursul desfasurarii de activitati profesionale sau în cursul participarii la o 
activitate organizata de o asociatie profesionala, institutie sau colectivitate; 
h) raspunderea civila profesionala si/sau contractuala; 
i) raspunderea civila ce ar putea surveni urmare a unui incendiu, explozii sau deversari/revarsari de ape; 
j) daune provocate cu intentie, neglijenta grava sau culpa Asiguratului; 
k) amenzile impuse de catre Tribunal sau alte organisme autorizate/competente; 
l) orice situatie care este o consecinta a raspunderii pe care Asiguratul o are ca rezultat al unei întelegeri 
facute de catre acesta cu persoana prejudiciata, raspundere care nu s-ar aplica în cazul absentei întelegerii 
respective; 
m) daune produse tertilor ca rezultat al: 
- detinerii sau utilizarii unui avion, unor vehicule tractate de cai sau mecanice/motorizate, biciclete, vase 
maritime (altele decât barci cu rame, pontoane sau canoe), animale sau arme de foc; 
- ocuparii (exceptând situatia temporara în scopul calatoriei) sau detinerii în proprietate de teren sau cladiri; 
- desfasurarii unei activitati comerciale, exercitarii unei profesii, prestarii unei munci manuale sau a unei 
ocupatii întâmplatoare; 
- întrecerii de orice fel; 
- oricarui act deliberat sau criminal; 
n) raspunderea în calitate de angajator sau sub incidenta oricarui alt contract sau oricarei polite de 
asigurare; 
o) daune morale; 
p) pierderi financiare de consecinta (indirecte) („Consequential losses”); 
r) pierderi financiare pure („Pure Financial Losses”); 
s) amenzi si/sau penalitati de orice tip, inclusiv despagubiri cu caracter punitiv („Punitive Damage”); 
t) orice alta excludere prevazuta in Conditiile de asigurare atasate. 
 
Toate prevederile Condiţiilor de asigurare privind polita de cheltuieli medicale pentru calatorii in strainatate tip 
„Business/Tourist”  ramân aplicabile în măsura în care prin prezentele Mențiuni nu se prevede contrariul. 
 
 
Contractantul are obligatia de a obtine acordul scris al potentialilor Asigurati cu privire la includerea in 
asigurare si va transmite acestora conditiile de asigurare inainte de data de inceput a politei de asigurare. 
Având în vedere prevederile Regulamentului General al Uniunii Europene privind protecția datelor 
(Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”), aplicabil din data de 25 mai 2018, Contractantul își asuma următoarele 
obligații: 
1. Înainte de comunicarea către Generali Romania a oricăror date personale privind potențialii asigurați, sa ii 
informeze pe aceștia cu privire la încheierea asigurării ca beneficiu aferent contractului individual de munca / 
de mandat / de prestări servicii / etc si sa le comunice tuturor potențialilor asigurați, prin mijloacele decise de 
Contractant, Informarea cu privire la protecția si prelucrarea datelor personale, pe formatul standard pus la 
dispoziție de Asigurator; 
2. Sa obțină acordul scris al fiecărui potențial asigurat în parte pentru prelucrarea de către Generali Romania a 
datelor sale privind starea de sănătate. Formatul standard al Acordului privind prelucrarea acestor date este 
atașat prezentei Oferte de asigurare. 
3. Sa păstreze si sa predea, la cererea Asiguratorului, în maxim 2 zile lucrătoare, documentele privind 
Informările referitoare la protecția si prelucrarea datelor personale si exprimarea acordului asiguraților privind 
prelucrarea datelor de sănătate; 
4. Sa transmită Asiguratorului în maxim 2 zile lucrătoare de la primire toate cererile asiguraților, în calitatea 
acestora de beneficiari ai asigurării, cu privire la exercitarea drepturilor lor ce decurg din Regulamentul privind 
protecția datelor, în măsura în care aceste cereri sunt strict legate de Asigurator sau trebuie soluționate de 
acesta din urma. 
Prin transmiterea datelor potențialilor asigurați de Contractant către Asigurator, Contractantul își asuma ca a 
informat în prealabil potențialii asigurați cu privire la prelucrarea de către Asigurator a datelor acestora, 



 

 

 

 

 
respectiv a luat acordurile privind prelucrarea datelor de sănătate. Astfel, Contractantul a trimis către 
Asigurator, în vederea preluării în asigurare, doar potențiali asigurați care au fost de acord cu prelucrarea 
datelor cu caracter personal, astfel încât Asiguratorul sa facă demersuri în vederea încheierii sau, după caz, 
executării polițelor de asigurare avându-i pe aceștia ca beneficiari, inclusiv dar fără a se limita la activitatea de 
plata a despăgubirilor, a procesării datelor privind sănătatea, datelor socio-profesionale sau a imaginii 
acestora. Aceste date vor fi comunicate Asiguratorului de către si 
prin grija Contractantului în vederea colectării si prelucrării acestora. De asemenea, Contractantul înțelege si 
este de acord ca, în cazul în care unii dintre potențiali asigurați nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu 
caracter personal, nu va comunica Asiguratorului datele acestor potențiali asigurați și nu va solicita 
Asigurătorului o oferta de asigurare pentru aceștia. 
 
 
 
Cu deosebita consideratie, 
 
Echipa Generali Romania 
 
 


