
 
 

Termeni și condiții campanie SIGNAL IDUNA & Bolt 
 

1. Prevederi introductive 
 

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, număr de 
înregistrare în Registrul Asigurătorilor RA-062/11.06.2008, număr autorizaţie 505/10.06.2008, cu sediul social în Mun. 
Bucureşti, str. Gara Herăstrău, nr 2, Secțiunea 1, etaj 4, sector 2, număr înmatriculare în Registrul Comerţului București 
J40/5098/19.03.2008, C.I.F. RO23545104, e-mail: office@signal-iduna.ro, în calitate de organizator al campaniei 
(„Organizatorul” sau „SIGNAL IDUNA”), a adoptat prezentul document privind Termenii și condițiile desfășurării 
Campaniei.   

 
Prezentul document stabilește termenii și condițiile desfășurării campaniei realizată de Organizator,  în parteneriat cu 
societatea Bolt Technology OÜ (Bolt). 
 

2. Perioadă desfășurare campanie 
 

Campania se desfășoară în perioada 15 noiembrie 2021 – 28 februarie 2022.  
 

3. Condiții privind campania 

Obiectul campaniei îl reprezintă oferirea de către Organizator a unui beneficiu suplimentar, constând în două curse 
gratuite cu mașina prin intermediul Bolt, pentru deplasarea la și de la unitatea medicală, Asiguraților care au o nevoie 
medicală ce necesită spitalizare și care este acoperită de planul de asigurare deținut de către aceștia, conform 
condițiilor contractuale. 

Beneficiul va fi transmis de către SIGNAL IDUNA sub forma unui cod promoțional ce se va putea utiliza direct în 
aplicația Bolt, pentru deplasarea în oricare din cele 17 orașe în care activează (Arad, Bacău, Brașov, Brăila, București, 
Buzău, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Ploiești, Pitești, Sibiu, Timișoara, Târgoviște). Aplicația 
Bolt este disponibilă în Google Play, AppStore și Huawei AppGallery și poate fi descărcată gratuit. 

Obținerea codului promoțional de către asigurați se realizează prin îndeplinirea următoarelor condiții: 
• să dețină o asigurare valabilă/ activă de la SIGNAL IDUNA; 
• să existe o solicitare din partea asiguratului, în vederea accesării serviciilor de spitalizare, prin decontare directă 

sau prin cardul bancar Easy Pay;  
• serviciile solicitate să fie acoperite de asigurare și autorizate de către SIGNAL IDUNA. 

 
În cazul îndeplinirii condițiilor menționate anterior, Asiguratul este contactat de către coordonatorului de caz (Inpatient 

Coordinator) și, odată cu confirmarea acoperirii serviciilor de spitalizare, primește toate informațiile privind posibilitatea 

de a se deplasa la și de la clinică/ spital prin intermediul Bolt, inclusiv codul promoțional pe care îl poate utiliza.  

Toate informațiile necesare vor fi transmise ulterior și pe e-mail. Utilizarea codului promotional în aplicație se va efectua 

astfel: înainte de solicitarea cursei, se va accesa secțiunea “Promoții” și se va introduce codul primit, apoi se va iniția 

cererea de cursă.  

4. Dreptul de participare 

Campania este dedicată tuturor clienților SIGNAL IDUNA, care au în planul de asigurare acoperirea pentru 
Spitalizare.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.mtakso.client&referrer=af_tranid%3D58Ot-R0i2al6bmeweYE_MA%26shortlink%3Dd81f73c6%26pid%3Dwebsite%26af_force_deeplink%3Dtrue%26c%3DAndroid%20CTA%26af_dp%3Dtaxify%253A%252F%252F
https://apps.apple.com/EE/app/id675033630?mt=8
https://consumer.huawei.com/en/community/details/Aplicatia-Bolt-in-AppGallery/topicId_111636/

