Oferta Destine Assist – Autoturisme sub 3,5 tone

SERVICII DE BAZA
Acoperire geografică
Beneficii si limite de acoperire

Europa, inclusiv România

Asistenţă la locul evenimentului rutier (pană de cauciuc, baterie
descărcată, pană combustibil sau ulei, chei pierdute sau blocate
în autovehicul, combustibil greşit, defecţiune electrică sau
mecanică)

700 RON

Tractare la service

900 RON

Parcarea autovehiculului în siguranţă

115 RON (maxim 3 zile)

Recuperare autovehicul accidentat şi tractare

cel mai apropiat service de brand sau autorizat
Destine Broker de Asigurare

Managementul reparaţiei

organizare serviciu

Recuperarea de către beneficiar a autovehiculului reparat

450 RON (un singur drum)

SMS, E-mail, fax pentru informare

organizare serviciu

SERVICII ADITIONALE
Dacă evenimentul a avut loc la o distanţă > 50 km de reşedinţă şi durata reparaţiei > 1 zi

Beneficii si limite de acoperire
A. Continuarea călătoriei / întoarcerea acasă
(valabil pentru toţi pasagerii) *
- cu trenul (tarif clasa I, per persoană)
- cu avionul (tarif per persoană)
B. Cazare hotel / motel (tarif per cameră / noapte)

1.800 RON (distanţa <= 6h)
clasa economic 1.800 RON (distanţa > 6h)
315 RON în RO. / 450 RON în EU (maxim 3 nopţi)

C. Autovehicul pentru închiriere temporară
- Cost de închiriere (per zi)

360 RON în RO. / 450 RON în EU. (maxim 3 zile)

- Asigurare autovehicul / pasageri

în sarcina Beneficiarului

- Combustibil, taxe rutiere, asigurări

în sarcina Beneficiarului

D. Servicii de taxi

225 RON

SERVICII ADITIONALE IN AFARA ROMANIEI
Beneficii si limite de acoperire
Livrarea pieselor de schimb (pentru reparaţie)
Repatrierea autovehiculului – NUMAI IN CAZ DE ACCIDENT
Asistenţă juridică (doar în Europa, fără România)
Servicii de traducere: comunicare client- service

Prima de asigurare:
(include serviciile de bază şi serviciile adiţionale)

costuri de livrare în sarcina Mondial Assistance
2.250 RON, după 10 zile
2.250 RON
organizare serviciu

79 RON / 6 luni,
149 RON / 1 an

