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 Informaţiile produsului, ASIGURAREA ÎN CAZ DE ANULARE 
 
Acest rezumat al poliţei este menit să vă ajute să înţelegeţi acoperirea pe care v-o oferă asigurarea dumneavoastră. Acesta detaliază 
caracteristicile cheie, beneficiile, limitările şi excluderile, însă trebuie să citiţi textul integral al poliţei, planificarea în timp şi orice clauze 
suplimentare pentru o descriere completă a termenilor asigurării.  
Nivelurile de acoperire şi excedentele care se aplică asigurării dumneavoastră sunt detaliate în planificarea în timp.  
Acest rezumat al poliţei nu este parte integrantă a textului poliţei. 

 

Beneficiile asigurării: 
− Asigurarea în caz de anulare 
 

Planificarea în timp a beneficiilor 
Fondurile vor fi rambursate în cazul în care nu puteți face o zbor 
planificată din cauza următoarelor incidente neprevăzute: 

- Boală acută sau accident care vă afectează pe 
Dumneavoastră, partenerul dumneavoastră de zbor de 
pe aceeași rezervare sau o rudă apropiată și dacă sunteți 
sfătuit să nu faceți călătoria planificată, în baza unui 
certificat medical de la un medic imparțial care asigură 
tratamentul. 

- Decesul Dumneavoastră, al unei rude apropiate sau al 
partenerului de zbor de pe aceeași rezervare. 

 
Asigurarea în caz de anulare trebuie luată în calcul și plătită în 
momentul rezervării zbor. Acoperirea intră în vigoare în momentul 
rezervării și își pierde valabilitatea la începerea zbor, calculându-se 
de la data de plecare inițială rezervată. Toți călătorii din cadrul 
rezervării trebuie să aibă această asigurare în caz de anulare pentru 
a putea fi invocată la momentul anulării unei rezervări. 
 
Această Asigurarea în caz de anulare este disponibilă pentru 
dumneavoastră dacă sunteţi rezident permanent în una dintre ţările 
Uniunii Europene (UE) sau Spaţiului Economic European (SEE) , cu 
excepţia Croaţia în care această asigurare nu este disponibilă. 
 

Limitări 

Anularea trebuie făcută cu cel puțin două ore înainte de plecare 
pentru ca asigurarea în caz de anulare să fie valabilă. Asigurarea în 
caz de anulare își pierde valabilitatea după ce călătoria a început. 
Companiile aeriene și companiile care furnizează servicii hoteliere și 
de închirieri auto trebuie contactate direct pentru anulări în afara 
orarului nostru de răspuns la telefon. 
 
Dacă o zbor este anulată pe baza unui certificat medical valabil, 
întregul cost al rezervării va fi rambursat. Nu vom rambursa taxa de 
asigurare în caz de anulare sau alte taxe, costuri sau polițe de 
asigurare plătite anterior (în afară de asigurarea de zbor). Suma 
maximă plătibilă în eventualitatea unei anulări, pe baza asigurării în 
caz de anulare, este de 2500 EUR de persoană și/sau 5000 EUR per 
zbor. 
 

ă apropiată  înseamnă soțul, soția, copiii, 
nepoții, frații sau surorile, părinții, bunicii sau socrii sau o persoană 
cu care persoana asigurată conviețuiește într-un cuplu, ca și cum ar 
fi căsătoriți. 
 

Excluderi generale 
Asigurarea în caz de anulare nu include: 
- remunerarea ce poate fi primită din altă parte, cum ar fi altă 

asigurare în caz de anulare sau alt fel de asigurare; 
- boală, accident sau vătămare despre care aveați cunoștință (cu 

care ați fost diagnosticat) la încheierea asigurării în caz de 
anulare; 

- boli cronice/infecții/afecțiuni psihice, în afară de cazul în care 
persoana nu a avut absolut niciun simptom/problemă în 
ultimele șase luni, de la momentul rezervării zbor. Dacă 
anularea are legătură cu aceste simptome, diagnosticul 
trebuie confirmat de un specialist; 

- boală, accident sau alte repercusiuni legate de sarcină sau 
naștere; 

- complicații cauzate de alcool, alte substanțe toxice, sedative 
sau narcotice; 

- costuri apărute din cauza faptului că partea asigurată și-a 
întârziat anularea aranjamentului de zbor; 

- dispariția scopului zbor; 
- complicații rezultate din proceduri și tratamente selectate 

personal, cum ar fi operațiile estetice; 
- orice aranjamente suplimentare pentru zbor, care nu au fost 

incluse în confirmare, cum ar fi bilete la teatru sau altele 
asemenea;  

- fobie/teamă de zbor. 
 

Gestionarea solicitărilor de plată 
De ce anume avem nevoie de la dumneavoastră? 
Asigurarea în caz de anulare se aplică doar împreună cu un certificat 
medical valabil. Trebuie să îl primim în cinci zile lucrătoare de la data 
anulării. Certificatul medical trebuie să fie completat de un doctor 
imparțial care asigură tratamentul și să conțină numele, detaliile de 
contact și ștampila doctorului. Dacă nu este disponibilă o ștampilă, 
trebuie atașată o copie a documentului de identificare al doctorului. 
 
De asemenea, în certificatul medical trebuie incluse următoarele 
informații 

- data examinării 
- rezultatele examinării 
- diagnosticul 
- alte certificate/documente originale ce pot fi utile în 

evaluarea solicitării 
- faptul că boala este acută și va împiedica pacientul să 

călătorească 
 

Limbă 
În măsura posibilului, gestionarea reclamațiilor și asistența 
clienților vor fi efectuate în limba locală. În alt caz, se va folosi 
engleza. 
 

Anularea asigurării şi rambursări 
In cazul contractelor incheiate la distanta, asigurările cu un termen 
convenit de o lună sau mai puţin nu se supun dreptului de 
denunţare unilaterală a contractului conform legislatiei privind 
comercializarea la distanţă a serviciilor financiare.  
 

În cazul în care un asigurat doreşte să-şi exercite dreptul de 
retragere în ceea ce priveşte o asigurare cu un termen convenit mai 
lung de o lună, in temeiul legislatiei privind contractele la distanţă 
sau în afara spaţiilor comerciale sau al legislatiei privind 
comercializarea la distanţă a serviciilor financiare, acesta va înştiinţa 
compania Solid Insurance sau pe reprezentantul acesteia în decurs 
de 14 zile calendaristice de la data încheierii contractului. Cu 
condiţia să nu fi călătorit şi să nu fi fost depuse solicitări de plată, vi 
se va oferi o rambursare după deducerea taxelor administrative 
corespunzătoare. Nu se oferă rambursări pentru anulările efectuate 
după această perioadă şi nici pentru întoarcerea anticipată.  
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Modul în care Solid Insurance proceseayă 
datele cu character personal în 
conformitate cu Regulamentul de 
Protecţie a Datelor 
Solid Försäkringsaktiebolag (Nr. de înreg. al companiei în Suedia 
516401- ă 
responsabilă cu procesarea datelor dvs. cu caracter personal. 
Aceasta înseamnă că este datoria noastră să ne asigurăm că 
procesarea este efectuată în siguranţă şi în conformitate cu legile şi 
regulamentele aplicabile. 
 

Colectarea datelor personale 
În momentul în care deveniţi client sau vă arătaţi interesul de a 
deveni client al Solid Insurance, vi se solicită să furnizaţi unele 
informații personale despre dvs. cum ar fi numele, adresa, numărul 
de asigurare socială, adresa de email, numărul de telefon, informații 
despre locul de muncă, etc. Datele sunt obținute direct de la dvs. 
însă pot fi obținute de exemplu și de la alte companii din cadrul 
grupului, de la oricare dintre partenerii noștri, brokeri de asigurare 
sau de la angajatorul dvs.  Datele pot fi obținute sau suplimentate 
și actualizate din registre guvernamentale sau alte surse private sau 
publice. Solid Insurance poate de asemenea înregistra apeluri 
telefonice, poate stoca comunicații prin email sau poate documenta 
în orice alt fel interacțiunea dvs. și comunicațiile cu Solid Insurance.  
 

Scopul 

Solid Insurance procesează datele personale în scopurile prezentate 
mai jos. O astfel de procesare este necesară în următoarele scopuri. 
 
Prepararea și administrarea acordurilor 
Scopul principal al procesării datelor personale de către Solid 
Insurance este de a colecta, verifica și înregistra date personale 
înainte de a încheia un acord cu dvs. ca și client precum și pentru a 
documenta, administra și îndeplini acordurile ce au fost încheiate. 
Dacă nu stabiliți un acord cu Solid Insurance, datele dvs. personale 
vor fi salvate maxim trei luni. Datele personale se stochează pe 
perioada cât trebuie pentru a de îndeplini acordul cu dvs., ceea ce 
respectă perioadele limită statutare. 
 
Respectarea obligațiilor legale, a altor prevederi legale și / sau 
decizii de reglementare  
În conformitate cu cele de mai sus, procesarea datelor personale 
este efectuată și pentru ca Solid Insurance să își respecte obligațiile 
legale, alte prevederi regulamentare și/sau decizii de reglementare. 
Datele personale sunt stocate în conformitate cu legislația 
aplicabilă. 

 
Exemple de procesare includ: 
(i) procesarea datelor personale pentru îndeplinirea 
 cerințelor în conformitate cu legislația contabilă, 
(ii) procesarea datelor personale în egătură cu 

raportiarea la Agenția Fiscală Suedeză, Autoritatea 
Polițienească Suedeză, Autoritatea de Implementare 
Suedeză, Autoritatea de Supraveghere Financiară Suedeză și 
alte autorități.  
 

Analize de piațã și clienți  
Datele personale se procesează și în contextul analizelor de piață și 
de clienți, ca bază pentru marketing și dezvoltarea afacerii, pentru a 
îmbunătăți gama de produse Solid Insurance pentru clienții noștri. 
Datele sunt procesate și în scopurile în care sunt necesare în cadrul 
activității normale de asigurare, cum ar fi calcularea primelor, 
statistici și prevenirea pierderilor de asigurare. Datele personale pot 
fi procesate și ca bază pentru furnizarea consilierii de asigurare. 
Dacă nu ați solicitat blocarea directă a corespondenței, datele 
personale pot fi folosite pentru a vă trimite reclame și oferte în mod 
direct. Datele personale sunt stocate în conformitate cu legislația 
aplicabilă. 
 

Procesarea datelor personale de către o altă 
persoană decât Solid Insurance 
Procesarea datelor personale poate fi făcută, în cadrul 
regulamentelor de confidențialitate aplicabile și în scopurile 
menționate mai sus, de către companii din Grup și de companii cu 
care Grupul colaborează pentru prestarea serviciilor sale, cum ar fi 
rezolvarea pretențiilor, evaluarea riscului, reasigurarea, diverse 
analize etc. Baza legală pentru procesare este îndeplinirea 
acordurilor Solid Insurance sau ca urmare a unui interes legitim al 
Solid Insurance. Datele personale sunt stocate în conformitate cu 
legislația aplicabilă. 
 

Transferul datelor în țări terțe 
În anumite cazuri, Solid Insurance poate transfera datele personale 
în țări din afara UE/EEA (așa-numite țări terțe) și către organizații 
străine. În astfel de cazuri, Solid Insurance va lua măsurile rezonabile 
pentru a se asigura că datele dvs. personale sunt procesate în 
siguranță și cu un nivel adecvat de protecție, comparabil cu cel oferit 
de UE/EEA. 
 

Drepturile dumneavoastră 
Aveți dreptul de a primi informații despre modul în care Solid 
Insurance vă procesează datele personale și astfel aveți dreptul de 
a: 

    
a) obține extrase din registre,  
b) solicita corectarea informațiilor greșite sau incomplete,  
c) solicita ștergerea sau limitarea procesării datelor personale,  
d) vă opune procesării,  
e) Dacă Solid Insurance procesează date personale în 

conformitate cu acorduri, puteți, în anumite condiții, să 
obțineți datele personale de la Solid Insurance pe care le-ați 
oferit companiei și aveți dreptul de a le transfera direct la alți 
administratori de date personale, dacă acest lucru este tehnic 
posibil (portabilitatea datelor).  

 
Solicitarea dvs. și/sau obiecția în conformitate cu punctele b-e de 
mai sus va fi evaluată de Solid Insurance de la caz la caz. În cazul în 
care ați solicitat și/sau ați obiectat în confomitate cu cele de mai sus, 
vă rugăm să contactați Ofițerul de Protecție a Datelor de la Solid 
Insurance.   
 

Blocarea marketingului direct 

Puteți contacta Solid Insurance pentru a solicita o blocare a 
marketingului direct (așa-numita blocare a corespondenței directe). 
Aceasta înseamnă că datele dvs. personale nu vor fi procesate în 
scopuri de marketing și nici nu vi se vor trimite materiale de 
marketing. Solicitările de blocare trebuie făcute la serviciuul pentru 
clienți al Solid Insurance la telefonul 0771-113 113 sau prin email la 
kunder@solidab.se   
 

Profilarea și procesarea bazată pe interesul 
legitim 
Aveți dreptul, în anumite situații, să vă opuneți profilării și procesării 
datelor personale pe baza interesului legitim al Solid Insurance. 
Profilarea se referă la o procesare automată a datelor personale 
folosită pentru evaluarea anumitor caracteristici personale ale unei 
persoane fizice, în special pentru a analiza sau a prezice de exemplu 
situația financiară a acestei persoane fizice, preferințele personale, 
interesele etc. Profilarea este utilizată de Solid Insurance de 
exemplu pentru a efectua analize asupra clienților în scopuri de 
marketing. Aveți dreptul de a vă opune profilării în situațiile legate 
de profilarea în scopuri de marketing. 
 

Întrebări despre procesarea datelor cu 
caracter personal 
Pentru întrebări despre procesarea datelor cu caracter personal vă 
rugăm să contactați Solid Insurance: 
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Ofițer Protecția Datelor Solid Insurance 
Telefon: +46 (0)42-623 60 00 
E-mail: DPO@solidab.se 
Adresă:  Solid Insurance  
  Box 22068  
  SE-250 22 Helsingborg   
 

Dacă aveți o plângere, puteți contacta și Autoritatea Suedeză 
pentru Protecția Datelor. 
Autoritatea Suedeză pentru Protecția Datelor 
Box 8114 
SE-104 20 Stockholm 

 

Pentru mai multe informații despre cum procesează Solid Insurance 
datele cu caracter personal vă rugăm să vizitați pagina de Internet a 
Solid Insurance la www.solidab.se 
 

Reclamaţii 

În eventualitatea în care serviciile noastre nu se ridică la nivelul 
aşteptărilor dumneavoastră, vă recomandăm să depuneţi o 
reclamaţie contactându-ne fie prin telefon fie în scris. Vom lua act 
de reclamaţia dumneavoastră cu promptitudine, vă vom explica 
cum o vom gestiona şi vă vom spune ce trebuie să faceţi. Vă vom 
informa permanent cu privire la evoluţia reclamaţiei dumneavoastră. 
Dacă doriţi să înregistraţi o reclamaţie, vă rugăm să ne contactaţi în 
scris la: customer.relations.insurance@etraveligroup.com 
 
Dacă nu sunteți încă mulțumit, aveți ocazia să vă înregistraţi 
reclamația extern la următoarele: 

- Autoritatea de Supraveghere Financiara  ASF, care 
poate sanctiona asiguratorul in legatura cu aspectele 
sesizate. Adresa poștală: Splaiul Indepentenței nr 15, 
sector 5, București; 

- SAL-FIN, respectiv Entitatea de Soluţionare Alternativă a 
Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (entitate 
guvernamentală care examinează în mod gratuit litigiile 
consumatorilor). Adresa poștală: Splaiul Indepentenței nr 
15, sector 5, București; 

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, 
care poate sanctiona asiguratorul in legatura cu aspectele 
sesizate. Adresa postala: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor 
nr. 72, sector 1, cod postal 011865; 

- Instanțele judecătorești. 
 

Informaţii despre compania de asigurări 
Solid Insurance (Solid Försäkringsaktiebolag) 
Adresă poştală: Box 22068, 250 22 Helsingborg, Suedia 
Adresă pentru vizite: Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg, 
Suedia 
Serviciu pentru clienţi: +46 (0) 771 - 113 113 
E-mail: kunder@solidab.se  
Site web: www.solidab.com  
Număr de înregistrare 516401-8482  
 

Solid Insurance nu oferă sfaturi cu privire la produsele de asigurare 
distribuite de Solid Insurance. 
 
Unii dintre angajații Solid Insurance care sunt implicați în distribuția 
produsului de asigurare pot primi o compensație variabilă în funcție 
de valoarea asigurărilor vândute. 
 
Solid Insurance este înregistrată la Oficiul suedez de înregistrare a 
companiilor și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară suedeză. Adresă poștală: Box 7821, 103 97 Stockholm, 
Suedia. Telefon: +46 (0)8-787 80 00, site web: www.fi.se, e-mail: 
finansinspektionen@fi.se. Număr de referință: 22090.   
 
In ceea ce priveste marketing-ul și publicitatea, Solid Insurance se 
afla si sub supravegherea Agenției suedeze pentru Consumatori. 
Adresă poștală: Box 48, 651 02 Karlstad, Suedia. Telefon: +46 (0)771-
42 33 00, site web: www.konsument-verket.se, e-mail: 
konsumentverket@konsumentverket.se  

Politică completă Termeni și condiții 
Vă rugăm să consultaţi Termenii şi Condiţiile pentru informaţii 
suplimentare şi pentru textul integral al poliţei.  
 

 


