Flex-EnGarde – noul produs de asigurare co-branded Eurolife FFH & iabilet.ro
Clienții iabilet.ro își pot recupera banii plătiți pe bilete dacă nu mai pot ajunge la concertul /
festivalul preferat
București, 28 febr – Platforma www.iaBilet.ro (lider de ticketing pe piața locală) în parteneriat cu

Eurolife FFH introduc un nou beneficiu pentru clienții care achiziționează bilete la diverse evenimente
de entertainment: asigurarea co-branded Flex-En Garde.
Cu Flex–En garde clienții www.iaBilet.ro au acum siguranța că își pot recupera banii plătiți pe bilet,
dacă o situație neașteptată apăruta până în data evenimentului îi împiedică să ajungă la concertul
artistului preferat.
„Beneficiul introdus de iabilet.ro pentru clienții săi arată grija pentru confortul și siguranța acestora,
mai ales în contextul actual, dar și o deschidere către servicii inovative, complementare, care să facă
diferența în industria de profil. Pentru noi este încă un parteneriat valoros prin care continuăm să
arătăm că asigurările și utilitatea acestora pot fi descoperite prin asocieri inedite și neașteptate.
Nimeni nu vrea să rămână cu banii cheltuiți pe bilet, și fără distracția la care se gândea / aștepta,
dacă ceva neprevăzut îi schimbă planul. Pentru toate aceste situații neașteptate există produsul cobranded Flex-En garde, un produs de asigurare care oferă siguranța că banii investiți pe bilete la
concerte, spectacole, festivaluri pot fi recuperați”, a declarat Anita Nițulescu, CEO Eurolife FFH
Asigurări România.
„Anul acesta iaBilet împlinește 10 ani. A pornit de la dorința de a face ticketing așa cum trebuie, corect
și transparent, fără fee-uri ascunse și de a deveni un adevărat ajutor pentru spectatori, dar și pentru
organizatori. Flex-En Garde face parte din această suită de servicii inovative care ne-a propulsat în
lideri de piață și ne-a ajutat să avem mii de parteneri de business cu care lucrăm, aproape o mie de
evenimente la vânzare în fiecare zi din toată țara, dar și din Europa si milioane de bilete vândute pe
an chiar. În acest context de nesiguranță generat de pandemie, Flex-En Garde acoperă neprevăzutul,
lasă spectatorii să se bucure de hype-ul evenimentului care urmează fiind asigurați că în caz de
nevoie, Flex-En Garde sare în ajutor. Flex-En Garde este un CASCO al evenimentelor și vine ca o
extensie a servicilor oferite de iaBilet.ro, o extensie pe care îi indemnăm pe fani să o activeze și pe
care sperăm să nu fie nevoiți să o folosească niciodată”, a declarat Emil Ionescu, Managing Partner
iaBilet.ro.
Asigurarea co-branded Flex-En garde poate fi adăugată în procesul de achiziție a biletului, pe
platforma de ticketing iaBilet.ro, și reprezintă 5,2% din prețul biletului cumpărat.
Flex-En Garde acoperă riscuri multiple care pot împiedica posesorul biletului să ajungă la concert,
precum: evenimente de familie, evenimente medicale (inclusiv diagnosticare cu SarsCov2),

evenimente materiale (pagube grave produse reședinței principale sau secundare, cu maximum 48 de
ore înainte de eveniment), alte evenimente neprevăzute: zboruri amânate/întârziate; vehicul care se
strică sau este implicat într-un accident în drum spre destinația de călătorie; greve sau defecțiuni ale
transportului în comun, furtul documentelor fizice (ex. biletul la spectacol, voucher de cazare etc) ca
urmare a unei agresiuni sau prin efracție din domiciliul sau mașina asiguratului.
Despre EUROLIFE FFH
Eurolife FFH este o companie de top pe segmentul asigurărilor cu o experiență de peste 15 ani pe piața locală. Eurolife FFH
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, asigurări de călătorie, asigurări de
bilete. Eurolife FFH include companiile Eurolife FFH Asigurări de Viaţă şi Eurolife FFH Asigurări Generale, fiind o subsidiară
a Eurolife FFH Insurance Group. Eurolife FFH Insurance Group face parte din Fairfax Financial Holdings Limited, unul dintre
liderii pieței de asigurări la nivel internațional. Mai multe detalii găsiți pe: www.eurolife-asigurari.ro

