Eurolife ERB Asigurări și Bilete.ro lansează En Garde, prima asigurare de bilete din România
Românii își pot recupera integral costurile aferente biletelor la spectacole, în cazul apariției unei
situații neprevăzute

București, 30 ianuarie, 2019 – Eurolife ERB Asigurări, în parteneriat cu platforma www.bilete.ro,
lansează En Garde: prima poliță din România dedicată protecției celor care achiziționează bilete
online la spectacole, respectiv evenimente culturale și sportive. Aceasta poate fi achiziționată
simplu și rapid, în paralel cu procesul de achiziție al biletelor, direct de pe site-ul www.bilete.ro.
Principalul beneficiu pe care asigurarea En Garde îl aduce clientului constă în recuperarea
integrală a sumei aferentă biletelor cumpărate, în cazul în care o situație neprevăzută îl împiedică
pe acesta să ia parte la spectacol. Asigurarea se calculează ca procent din coșul de cumpărături,
respectiv 4,5% din prețul biletelor și este disponibilă la toate achizițiile de pe site-ul partener, cu
plata online sau ramburs la curier.
“Marcăm începutul anului 2019 prin lansarea unui nou produs de asigurare unic în România și
primul din portofoliul Eurolife ERB Asigurări dezvoltat alături de un partener - www.bilete.ro,
una dintre cele mai mari platforme de vânzare bilete din România. La nivelul Eurolife, ne-am
propus să demonstrăm că asigurările sunt instrumente utile, simple și actuale, ce se potrivesc
perfect cu preferințele și așteptările clienților, iar En Garde este încă o dovadă în acest sens.
Rămânem în continuare atenți la noile tendințe tehnologice din piață și deschiși la noi idei care
să facă diferența și care să transforme asigurarea într-un produs ale cărui beneficii să fie mult mai
ușor de înțeles”, a declarat Anita Nițulescu, CEO Eurolife ERB Asigurări România.
“Pentru echipa bilete.ro, confortul clientului cumpărător de experiențe culturale și sportive este
esențial. De aceea, ne bucurăm să îi asigurăm acestuia avantajul recuperării integrale a
contravalorii biletelor pentru orice spectacol disponibil prin www.bilete.ro, prin colaborarea cu
Eurolife ERB Asigurări. Este un serviciu și un beneficiu nou care sperăm să fie apreciat de un
număr cât mai mare de români interesați și pasionați de noi opțiuni de petrecere a timpului liber”,
a declarat Andreea Pop, Managing Director Bilete.ro.
Eurolife ERB Asigurări România și bilete.ro estimează că aproximativ 45% din totalul achizițiilor
cu plata online și ramburs vor avea inclusă și asigurarea En Garde.
Produsul de asigurare En Garde acoperă riscuri multiple care pot împiedica posesorul biletului să
ajungă la spectacol, printre care: diferite cazuri medicale (boli / accidente care implică spitalizare,
recomandare de repaus la domiciliu, efectuarea de investigații sau tratamente în data și la ora
spectacolului); situații familiale (nașterea unui copil sau nepot, deces); cauze materiale (incendii,
inundații), alte incidente (furtul biletului, grevă transport în comun, defecțiuni vehicul în drum
spre spectacol, anulare / întârziere zbor).

Despre Eurolife ERB Asigurări România
Eurolife ERB Asigurări România este o companie de top pe segmentul asigurărilor cu o experiență de peste 11 ani pe
piața locală. Eurolife acoperă un portofoliu complex de riscuri: asigurări de viaţă, asigurări de invaliditate, asigurări
de şomaj, asigurări de imobil, asigurări de accidente, asigurări de sănătate, asigurări de răspundere civilă, unit-linked,
asigurari de calatorie. Eurolife ERB România include companiile Eurolife ERB Asigurări de Viaţă şi Eurolife Asigurări
Generale, fiind o subsidiară a Eurolife ERB Insurance Group. Eurolife ERB Insurance Group face parte din Fairfax
Financial Holdings Limited, un holding canadian care, prin subsidiarele sale, este implicat în asigurări de proprietate
și de accident, reasigurări și gestionarea investițiilor. În prezent, aproximativ 120.000 de clienți dețin polițe de
asigurare emise de Eurolife ERB Asigurări România.
Mai multe detalii găsiți pe: www.eurolife-asigurari.ro

Despre Bilete.ro
Bilete.ro este una dintre cele mai aprecitate agenții de ticketing full service din România. Compania are capital 100%
românesc și sistem propriu de ticketing dezvoltat 100% "in house”, cu implementări personalizate în funcție de
solicitările sau specificațiile organizatorilor de evenimente. După o activitate de 13 ani pe piața de profil din
România, Bilete.ro rămâne lider cu peste 20.000 de evenimente vândute și/sau asistate logistic. Datorită investițiilor
în echipă și în platforma proprie, compania a înregistrat constant creșteri anuale între 20 și 30%. Spre deosebire de
anii precedenți însă, 2018 a fost marcat de un salt important față de 2017, Bilete.ro depășind 1 milion de bilete
tranzacționate pentru nu mai puțin de 3.000 de evenimente prezente la vânzare cu bilete în sistem.
Bilete.ro are în prezent una dintre cele mai mari rețele naționale de vânzare a biletelor, cu 1.700 de puncte fizice,
rețea pe care în 2019 o va dubla.

