Eurolife ERB Asigurări România lansează 3 pachete de asigurare de călătorie
- RELAXAT, ECHILIBRAT ȘI ZEN Asigurarea poate fi achiziţionată exclusiv online, simplu, rapid şi flexibil

București, 4 decembrie 2018 - Eurolife ERB Asigurări lansează asigurarea de călătorie
disponibilă exclusiv online, cu activare imediată, valabilă oriunde în lume. Disponibilă în 3
variante de pachete − RELAXAT, ECHILIBRAT ȘI ZEN − asigurarea se diferențiază prin:

Accesibilitate/Rapiditate: asigurarea poate fi accesată chiar și de pe scara avionului
și devine activă imediat după confirmarea plății;
Simplitate: asigurarea poate fi încheiată exclusiv online, în doar patru pași, care nu
durează mai mult de câteva minute, accesând platforma dedicată: travel.eurolifeasigurari.ro;
Acoperiri extinse: pe lângă pachetul standard de servicii medicale, asigurarea include
acoperiri esențiale precum: asistență rutieră, pierderea bagajelor, anularea călătoriei,
reducerea franșizei la mașina închiriată;
Nivel ridicat de personalizare: costul și beneficiile sunt structurate în funcție de
specificul și nevoile fiecărei călătorii. Astfel, pe tot parcursul unei călătorii în Europa, cu
mașina personală, serviciul de asistență rutieră este inclus;
Cost competitiv vs. beneficii multiple: o asigurare la ski în Austria, cu sporturi de
agrement incluse, pentru o persoană, valabilă 5 zile, costă aproximativ 68 lei (varianta
Pachet ZEN cu toate beneficiile incluse). Comparativ, pentru un accident la ski în Austria,
costul unei intervenții medicale sumare (radiografie și imobilizarea piciorului, fără alte
investigații sau intervenții) poate ajunge la peste 4.000 de lei, sumă ce poate fi
economisită în cazul existenței unei asigurări de călătorie;
Pentru grupurile mai mari de 1 persoană, la prețul asigurării se aplică un discount de
10%;
Flexibilitate: acoperirile sunt disponibile în cadrul a două variante de sumă asigurată:
30.000 euro, respectiv 50.000 euro.
Acesta este primul produs online, end-to-end, din portofoliul companiei, un pas important al
strategiei de digitalizare a acesteia.
Asigurarea de călătorie este lansată în parteneriat cu AXA Assistance, una dintre cele mai mari
companii de asistență la nivel internațional. AXA dispune de o rețea medicală extinsă, fiind
prezentă în 34 de țări. În 2017, AXA Assistance a gestionat la nivel global peste 13.000 de cazuri

de repatriere, 5 milioane de cazuri de asistență medicală și alte 5 milioane de situații în care a
fost nevoie de asistență rutieră.
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 150.000 de clienți dețin polițe de asigurare emise de Eurolife ERB Asigurări România.
Mai multe detalii găsiți pe: www.eurolife-asigurari.ro

