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COMUNICAT DE PRESĂ 
Bucureşti, 11 iulie 2011 
 
Ce faci dacă te îmbolnăveşti în vacanţă? 
 
Deşi din ce în ce mai mulţi români decid să îşi petreacă vacanţa în străinătate, doar o 
mică parte dintre ei îşi încheie o asigurare medicală de călătorie în străinătate. În 
acest context, între 11 şi 15 iulie se desfăşoară Campania „O vacanţă asigurată” 
organizată, în parteneriat, de APPA - Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor şi 
Radio EUROPA FM. 
 
Prin intermediul acestei campanii, peste un milion de români vor afla mai multe 
despre rolul asigurărilor medicale de călătorie în străinătate şi, totodată, ce au de 
făcut atunci când au probleme de sănătate.  
 
“Asigurarea de călătorie este un instrument de protecţie care nu trebuie să lipsească 
din bagajul niciunui turist care vrea să se bucure de o vacanţă liniştită”, a declarat 
Alexandru CIUNCAN, Secretar General al APPA.  
 
Campania continuă seria de proiecte demarate de APPA, menite să crească gradul de 
informare şi educare în asigurări în rândul publicului din România. Şi această etapă 
va avea la bază distribuţia de broşuri informative gratuite în Bucureşti şi în marile 
oraşe ale ţării.  
 
Materialele informative vor ajunge la publicul larg atât prin intermediul promoterilor, 
cât şi prin intermediul cotidienelor Libertatea şi România Liberă. De asemenea, 
broşurile campaniei vor fi distribuite şi în marile complexe comerciale din întreaga 
ţară şi în sediile agenţiei de turism MARSHAL.  
 
Proiectul este susţinut de importante companii de asigurări, brokeraj şi agenţii de 
turism: ASTRA Asigurări, CITY Insurance, EUROINS, GENERALI Asigurări, SAFETY 
Broker, PIRAEUS Insurance Broker, OTTO Broker şi MARSHAL Turism.  
 
Mesajul campaniei va fi promovat şi prin spoturi, ştiri, interviuri şi emisiuni difuzate 
de Radio EUROPA FM şi TVR Info, prin materiale de interes public preluate de 
România Liberă, Wall-street.ro şi 9am.ro - pe zona de print şi de web. De asemenea, 
www.RazvanPascu.ro – cel mai citit blog despre călătorii din România - va comunica 
mesajul campaniei celor care îl accesează.  
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Despre APPA 
APPA – Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor are ca scop principal promovarea 
conceptului de asigurare şi susţinerea creşterii gradului de educare în asigurări în rândul 
populaţiei. 
De aproape doi ani, APPA derulează campanii de informare a publicului larg cu privire la 
conceptul de asigurare, susţinute prin distribuţia de Ghiduri informative, lansarea de portaluri 
specializate şi alte eforturi similare de comunicare.  
APPA organizează conferinţe şi alte tipuri de reuniuni tematice pentru dezbaterea şi 
soluţionarea problemelor specifice majore; Asociaţia elaborează studii şi analize privind 
priorităţile în domeniul asigurărilor.   
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