Numărul certificatului de asigurare: 1.045.958
Tour-operator: DER Touristik Deutschland GmbH

Certificat de asigurare pentru pachete de călătorii
conform § 651k din Codul civil german
Prezentul certificat de asigurare este valabil pentru persoana care a efectuat rezervarea și toți participanții la călătorie.
– Certificatul de asigurare este valabil până la încheierea călătoriei rezervate –
Asiguratorul de fonduri menționat mai jos garantează față de turist în numele tour-operatorului
desemnat, că va rambursa
1. prețul călătoriei achitat, în măsura în care nu se execută servicii turistice în urma insolvenței
sau a deschiderii procedurii de insolvență cu privire la patrimoniul tour-operatorului, și
2. cheltuielile necesare repatrierii suportate de către turist în urma insolvenței sau a deschiderii
procedurii de insolvență cu privire la patrimoniul tour-operatorului.

Răspunderea asiguratorului de fonduri este limitată. Acesta răspunde pentru toate sumele ce
trebuie rambursate în total în decurs de un an doar până la valoarea de 110 milioane Euro. În
cazul în care această sumă nu este suficientă pentru toți turiștii, valoarea rambursării se
diminuează proporțional în funcție de raportul dintre suma totală și valoarea maximă. Sumele
scadente se rambursează după încheierea anului (01.01 până la 31.12) în care s-a produs
evenimentul asigurat.

Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG
Biroul pentru soluționarea cererilor de despăgubire:
Europäische Reiseversicherung AG, Postfach 80 05 45, 81605 München,
Telefon: + 49 (0) 89 4166-1570; Telefax: + 49 (0) 89 4166-2570

40.07.157 (1708)

În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm contactați:
Președintele Consiliului de supraveghere Norbert Fiebig;
Consiliu director: Prof. Wolfgang Richter, Lothar Sturm;
Sediul societății: Berlin (AG Charlottenburg HR B 128319 B).

Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG
Administrație: Rosenheimer Straße 116, 81669 München
Telefon: + 49 (0) 89 4166 -1500

Informații importante: Turistul va furniza toate informațiile și va prezenta toate documentele necesare în vederea stabilirii obligativității executării serviciilor. Deoarece conform § 651k (1) nr. 2 BGB (Codul civil german) se vor rambursa
doar cheltuielile necesare, turistul va face tot posibilul pentru a evita majorarea necorespunzătoare a costurilor.
Accesând www.tip.de/register/ puteți verifica dacă tour-operatorul dumneavoastră are încheiată o poliță de asigurare la DRS.
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