Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης
Νοσηλεία & Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Έξοδα Βοήθειας
Αποζημίωση για Αποσκευές, Απώλεια Ζωής, Μόνιμη Ανικανότητα
Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία
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TRAVEL Care
Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση για Ταξιδιώτες
Το TRAVEL Care είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, το οποίο
προσφέρει πλήρη βοήθεια σε κάθε ταξίδι, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Με το TRAVEL Care, κάποια απρόοπτα όπως η καθυστέρηση άφιξης των αποσκευών
ή τυχόν απώλειά τους, η κλοπή χρημάτων αλλά και ένα ενδεχόμενο ατύχημα ή μία
ξαφνική ασθένεια, δεν θα γίνουν αξεπέραστα εμπόδια.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Το πρόγραμμα, με κύριο χαρακτηριστικό το ιδιαίτερα χαμηλό του κόστος, εξασφαλίζει
στον ταξιδιώτη μια σειρά καλύψεων οι οποίες ισχύουν για ταξίδια αναψυχής ή
επαγγελματικά με διάρκεια έως 90 ημέρες. Στο πρόγραμμα ασφαλίζονται άτομα
ανεξαρτήτως ηλικίας. Η κάλυψη ασθένειας δεν παρέχεται σε άτομα ηλικίας άνω των
70 ετών.

Καλύψεις Προγράμματος
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
• Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, από Ατύχημα που θα συμβεί κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του το ποσό των
30.000€.
• Μόνιμη Ανικανότητα από Ατύχημα
Η Εταιρία θα καταβάλλει στον ασφαλισμένο το ποσό των 30.000€ σε περίπτωση
που επέλθει Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα του ασφαλισμένου, εξαιτίας
Ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση Μόνιμης
Μερικής Ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου,
ανάλογα με το βαθμό της ανικανότητας.
Το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας για την κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος
ανέρχεται σε 240.000€ συνολικά για όλους τους ασφαλισμένους, ανά συμβάν και
ανά ταξίδι.
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2. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ & ΕΞΟΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
• Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες & Δαπάνες Νοσηλείας (ανά άτομο)
Καλύπτονται οι Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες και οι Δαπάνες Νοσηλείας του
ασφαλισμένου, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού, έως το ποσό των 30.000€ με απαλλαγή 75€ ανά γεγονός, και έως 30
ημέρες από την ημέρα του συμβάντος ή έως τη στιγμή που θα δοθεί άδεια από
τους θεράποντες ιατρούς για να ταξιδέψει.
• Υγειονομική Μεταφορά (ανά άτομο)
»» Σε περίπτωση Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού,
η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς του ασφαλισμένου στο πλησιέστερο
Κέντρο Πρώτων Βοηθειών ή σε Νοσοκομείο, εφόσον το συμβάν δεν είναι
δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σημείο που συνέβη, έως το ποσό
των 1.000€.
»» Εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του ασφαλισμένου, εξαιτίας συμβάντος

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία θα καλύψει απεριόριστα με απαλλαγή
50€, τα έξοδα μεταφοράς του από το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στο
πλησιέστερο Νοσοκομείο.
• Έξοδα Βοήθειας
»» Εισιτήρια Έκτακτης Επιστροφής: Καλύπτονται τα εισιτήρια έκτακτης επιστροφής
του ασφαλισμένου και ενός ασφαλισμένου συνταξιδιώτη του, έως το ποσό των
750€, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή εισαγωγής μέλους της οικογένειας του
ασφαλισμένου σε νοσοκομείο, και εφόσον η πρόγνωση νοσηλείας είναι άνω των
7 ημερών.
»» Συνοδός για Ανήλικα Τέκνα: Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αδυνατεί

να φροντίσει τα ανήλικα τέκνα που ταξιδεύουν μαζί του -εξαιτίας συμβάντος
που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού- καλύπτονται απεριόριστα τα έξοδα
συνοδού, ώστε να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο ασφαλισμένος και να
συνοδεύσει τα ανήλικα μέλη της οικογένειας. Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται
και τα έξοδα αλλαγής εισιτηρίων των ανηλίκων.
»» Διερμηνεία: Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα διερμηνείας, η οποία είναι

επιβεβλημένη για επικοινωνία, σε περίπτωση εισαγωγής του ασφαλισμένου σε
νοσοκομείο εξαιτίας συμβάντος που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έως
το ποσό των 1.000€.
»» Μετάφραση Ιατρικού Φακέλου: Καλύπτονται απεριόριστα τα έξοδα μετάφρασης

του Ιατρικού Φακέλου του ασφαλισμένου από τα Ελληνικά στα Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά, σε περίπτωση εισαγωγής του σε νοσοκομείο
εξαιτίας Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
»» Αποστολή Φαρμάκων: Καλύπτονται απεριόριστα τα έξοδα Αποστολής

Φαρμάκων χρόνιας πάθησης του ασφαλισμένου στον τόπο του ταξιδιού, σε
περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά. Δεν καλύπτεται το κόστος
αγοράς των φαρμάκων.
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»» Επαναπατρισμός:

Α) Εισιτήριο Συνοδού Ασθενούς: Καλύπτεται ένα εισιτήριο με επιστροφή
έως 750€, σε συνοδό για να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο
ασφαλισμένος ώστε να τον συνοδεύσει στον επαναπατρισμό του, εφόσον
νοσηλεύεται και η πρόγνωση νοσηλείας είναι άνω των 7 ημερών ή των 48
ωρών εάν πρόκειται για ανήλικο ή άτομο με ειδικές ανάγκες.
Β) Διαμονή Συνοδού Ασθενούς: Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής συνοδού
για τον επαναπατρισμό του ασφαλισμένου, έως 100€ ημερησίως και με
ανώτατο όριο τις 5 ημέρες.
Γ) Ιατρικές Θεραπείες: Σε περίπτωση επαναπατρισμού του ασφαλισμένου,
μετά από νοσηλεία εξαιτίας Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας που συνέβη
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού -και κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος
ιατρού από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε- η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα
για Ιατρικές Θεραπείες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός 30 ημερών από
την ημερομηνία επαναπατρισμού, έως το ποσό των 500€.
Δ) Επαναπατρισμός Σορού: Καλύπτονται απεριόριστα όλα τα έξοδα
επαναπατρισμού της σορού του ασφαλισμένου, λόγω θανάτου κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού.
Ε) Επαναπατρισμός Οικογένειας: Σε περίπτωση επαναπατρισμού του
ασφαλισμένου ή της σορού του, καλύπτονται απεριόριστα όλα τα έξοδα για
την επιστροφή της οικογένειάς του, εφόσον είναι επίσης ασφαλισμένοι.
ΣΤ) Εισιτήριο & Διαμονή Συγγενούς για Επαναπατρισμό Σορού:
Καλύπτονται τα έξοδα εισιτηρίου και διαμονής συγγενούς, έως το ποσό των
900€, για να συνοδέψει τη σορό του ασφαλισμένου από το ταξίδι στον τόπο
διαμονής του.
»» Διακοπή Ταξιδιού: Η Εταιρία καλύπτει απεριόριστα όλα τα έξοδα έκτακτης

επιστροφής και επαναπατρισμού του ασφαλισμένου, εφόσον επιβάλλεται
κατόπιν νοσηλείας του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με ημερομηνία και μέσο
διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί.
»» Ιατρικές Συμβουλές: Σε περίπτωση συμβάντος κατά τη διάρκεια ταξιδιού του

ασφαλισμένου, παρέχονται απεριόριστα οι παρακάτω υπηρεσίες:
Α) Τηλεφωνικές Ιατρικές Συμβουλές: Παρέχονται Ιατρικές Συμβουλές μέσω
τηλεφώνου στον ασφαλισμένο αλλά και στην οικογένειά του στο σπίτι του.
Β) Επικοινωνία: Διερεύνηση, ενημέρωση και -όταν κρίνεται απαραίτητοεπικοινωνία με τους πλησιέστερους Ιατρούς, Ειδικευμένους Ιατρούς,
Κέντρα Πρώτων Βοηθειών και Νοσοκομεία, καθώς και επικοινωνία με την
οικογένεια του ασφαλισμένου.
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• Πρόσθετες Παροχές
»» Μεταβίβαση Μετρητών: Σε περίπτωση νομικής εμπλοκής ή απώλειας ή

κλοπής χρημάτων του ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία
θα του μεταβιβάσει 1.000€ μετρητά για την εξυπηρέτησή του, κατόπιν εγγύησης
αποπληρωμής εντός 30 ημερών από την ημέρα μεταβίβασης.
»» Παροχή Πληροφοριών: Όταν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του ασφαλισμένου,

διαπιστωθεί απώλεια ή κλοπή πιστωτικών καρτών ή ταξιδιωτικών επιταγών του,
η Εταιρία θα του παρέχει πληροφορίες προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες ακύρωσης ή αναπλήρωσης αυτών.
»» Έξοδα Τηλεφωνικής Επικοινωνίας: Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος

κατά τη διάρκεια ταξιδιού του ασφαλισμένου, καλύπτονται τα έξοδα επικοινωνίας
του με την Εταιρία, από σταθερό τηλέφωνο, έως το ποσό των 300€.
»» Έξοδα Διαμονής: Καλύπτονται τα έξοδα μίας διαμονής σε ξενοδοχείο, του

ασφαλισμένου και έως ενός επίσης ασφαλισμένου συνταξιδιώτη του, έως
το ποσό των 75€ ανά άτομο και με ανώτατο όριο τα 750€ για κάθε ταξίδι, σε
περίπτωση αδυναμίας επιστροφής κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία,
λόγω κλοπής ή απώλειας απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων.
»» Έξοδα Επισκευής ή Ρυμούλκησης Οχήματος: Η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα

της επί τόπου επισκευής του οχήματος του ασφαλισμένου ή της ρυμούλκησης
στο πλησιέστερο συνεργείο, έως το ποσό των 130€, σε περίπτωση βλάβης η
οποία συνέβη στον τόπο κατοικίας του ή καθοδόν προς το σημείο αναχώρησης
για το ταξίδι.
»» Έξοδα Χρήσης Ταξί: Καλύπτεται το κόστος για την πληρωμή ενός ταξί από το

σημείο βλάβης του οχήματος (σε περίπτωση ρυμούλκησης) έως το ποσό των
75€, ώστε ο ασφαλισμένος να φτάσει εγκαίρως στο σημείο αναχώρησης για το
ταξίδι του.
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3. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
• Κλοπή, Απώλεια ή Ζημίες Αποσκευών
Καλύπτεται η Κλοπή ή η Απώλεια, από τον επίσημο μεταφορέα, των
παραδοθέντων (checked-in) αποσκευών του ασφαλισμένου, καθώς και οι Υλικές
Ζημίες αυτών λόγω έκρηξης, θραύσης ή πυρκαγιάς, έως το ποσό των 500€ ανά
άτομο, με ανώτατο όριο έως 350€ ανά αποσκευή και έως 150€ ανά αντικείμενο
εντός των αποσκευών.
• Καθυστέρηση Αποσκευών
Η Εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, έως το ποσό των 100€, για αγορές
ειδών πρώτης ανάγκης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας καθυστέρησης
παράδοσης των checked-in αποσκευών του, μεγαλύτερης των 6 ωρών από την
ώρα άφιξής του στον πρώτο τελικό προορισμό. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση
είναι μεγαλύτερη των 12 ωρών, καλύπτεται το κόστος αποστολής μίας αποσκευής
στον ασφαλισμένο.
4. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η Εταιρία καλύπτει τον ασφαλισμένο για περιπτώσεις Αστικής Ευθύνης, με ανώτατο
όριο 90.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.
Συγκεκριμένα καλύπτονται:
»» Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων μέχρι 30.000€
»» Υλικές Ζημίες τρίτων μέχρι 15.000€ με απαλλαγή 200€ για κάθε ζημία
»» Ομαδικό Ατύχημα μέχρι 90.000€
5. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Καλύπτεται η Νομική Προστασία του ασφαλισμένου, έως το ποσό των 5.000€,
για ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν (αθέτηση υποχρέωσης του
Tour Operator - Τουριστικού Γραφείου).
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Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
Περιγραφή Καλύψεων

Κεφάλαια

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανώτατο Όριο 240.000€ για όλους τους Ασφαλισμένους ανά συμβάν και ανά ταξίδι
Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
έως 30.000€
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα (%)
2. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΕΞΟΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες & Δαπάνες Νοσηλείας
έως 30.000€
από Ατύχημα ή Ασθένεια* με απαλλαγή 75€/γεγονός
Υγειονομική Μεταφορά
- σε Κέντρο Πρώτων Βοηθειών
έως 1.000€
- σε Νοσοκομείο με απαλλαγή 50€/γεγονός
Απεριόριστα
Έξοδα Βοήθειας από Ατύχημα ή Ασθένεια*
- Εισιτήρια Έκτακτης Επιστροφής
έως 750€
- Συνοδός Ανήλικων Τέκνων
Απεριόριστα
- Διερμηνεία για Επικοινωνία
έως 1.000€
- Μετάφραση Ιατρικού Φακέλου
Απεριόριστα
- Αποστολή Φαρμάκων
Απεριόριστα
- Επαναπατρισμός
> Εισιτήρια Συνοδού Ασθενούς
έως 750€
> Διαμονή Συνοδού Ασθενούς
έως 100€/ημέρα
έως επιμέρους όρια
> Ιατρικές Θεραπείες Ασθενούς
έως 500€
> Επαναπατρισμός Σορού & Οικογένειας
Απεριόριστα
> Εισιτήριο & Διαμονή για συνοδεία Σορού
έως 900€
- Διακοπή Ταξιδιού
Απεριόριστα
- Ιατρικές Συμβουλές & Επικοινωνία
Απεριόριστα
Πρόσθετες Παροχές
- Μεταβίβαση Μετρητών
έως 1.000€
- Πληροφορίες (απώλεια ή κλοπή πιστωτικών)
Απεριόριστα
- Έξοδα Τηλεφωνικής Επικοινωνίας
έως 300€
- Διαμονή λόγω απώλειας Ταξιδιωτικών Εγγράφων έως 75€/άτομο
- Επισκευή/Ρυμούλκηση Οχήματος λόγω Βλάβης
έως 130€
- Έξοδα Χρήσης ΤΑΞΙ
έως 75€
3. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (ΜΟΝΟ εφόσον έχουν παραδοθεί στο Check-In)
Απώλεια, Κλοπή ή Ζημία
έως 500€
έως επιμέρους όρια
Καθυστέρηση > 6 ωρών
έως 100€
4. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ανώτατο Όριο Ευθύνης 90.000€ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων
έως 30.000€
Υλικές Ζημίες τρίτων με απαλλαγή 200€/ζημία
έως 15.000€
Ομαδικό Ατύχημα
έως 90.000€
5. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
για Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν
έως 5.000€
(*) Η κάλυψη Ασθένειας δεν παρέχεται σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών
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Μικτά Ασφάλιστρα

Τα ασφάλιστρα του προγράμματος καθορίζονται βάσει του πιο απομακρυσμένου/ακριβού
προορισμού, ακόμα και στην περίπτωση που αυτός ο προορισμός αποτελεί διαμετακόμιση (transit)
και όχι τελικό προορισμό.

Διάρκεια Ταξιδιού
σε Ημέρες

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΗ
& ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Η.Π.Α.
ΚΑΝΑΔΑΣ

1 έως 4
5 έως 9
10 έως 16
17 έως 30
31 έως 34
35 έως 39
40 έως 46
47 έως 60
61 έως 64
65 έως 69
70 έως 76
77 έως 90

10€
10€
12€
16€
24€
24€
27€
31€
40€
40€
43€
47€

14€
17€
22€
31€
45€
48€
53€
63€
76€
80€
85€
95€

35€
35€
55€
95€
129€
129€
148€
188€
223€
223€
243€
283€

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ
εκτός Η.Π.Α.
& ΚΑΝΑΔΑ
71€
71€
111€
193€
264€
264€
304€
386€
457€
457€
497€
579€

Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ωρο

Το πρόγραμμα διαθέτει 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης για ενημέρωση και συντονισμό
λειτουργίας των παροχών.

Συνδυαστικότητα Προγράμματος

Το πρόγραμμα παρέχεται ανεξάρτητο ή/και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα TRAVEL Cancellation.

Διευκρινίσεις

• Οι καλύψεις ισχύουν για περισσότερα του ενός συμβάντα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
• Η ισχύς των καλύψεων αρχίζει όταν ο ασφαλισμένος αναχωρήσει από τον τόπο μόνιμης κατοικίας
του για το ταξίδι και λήγει όταν επιστρέψει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του.
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TRAVEL Cancellation
Ακύρωση Αναχώρησης Ταξιδιού
Το πρόγραμμα Ασφάλισης Ακύρωσης Ταξιδιού TRAVEL Cancellation προσφέρει
σιγουριά στον ασφαλισμένο, προστατεύοντας την επένδυσή του, σε περίπτωση που
κάποιο απρόοπτο συμβάν, Ατύχημα ή αιφνίδια Ασθένεια του ιδίου ή μέλους της
οικογένειας του, τον αναγκάσουν να ακυρώσει το προγραμματισμένο ταξίδι του.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη του κόστους του ταξιδιού σε περίπτωση που
αυτό ακυρωθεί, πριν την αναχώρηση του ασφαλισμένου, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας
Ασθένειας του ίδιου ή μέλους της οικογένειάς του. Ισχύει για ταξίδια σε όλο τον κόσμο
και ασφαλίζονται άτομα έως την ηλικία των 70 ετών.

Καλύψεις Προγράμματος
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η Εταιρία θα καλύψει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση Ακύρωσης της Αναχώρησής
του, έως το ποσό που δηλώθηκε ως κόστος ταξιδιού, περιοριστικά για τις παρακάτω
περιπτώσεις, και:
• Απώλεια Ζωής
»» του Ασφαλισμένου, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας ή
»» μέλους της Οικογένειάς του, λόγω συμβάντος που καθιστά την παρουσία του

απαραίτητη, και επομένως θα πρέπει να ακυρωθεί η αναχώρηση για το ταξίδι.
• Εισαγωγή σε Νοσοκομείο
»» του Ασφαλισμένου, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας, με την προϋπόθεση
ότι η νοσηλεία -ή η αποθεραπεία μετά τη νοσηλεία- υπερβαίνει την ημερομηνία
αναχώρησης για το ταξίδι, σύμφωνα με γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού
»» μέλους της Οικογένειάς του, λόγω συμβάντος πριν την αναχώρησή του, με την

προϋπόθεση ότι η νοσηλεία συνεχίζεται και μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία
αναχώρησης του ασφαλισμένου.
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Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
Περιγραφή Κάλυψης

Κεφάλαια

Ακύρωση Αναχώρησης
λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας*
- του Ασφαλισμένου
- Μέλους της Οικογένειας
(σύζυγος, παιδιά, αδέλφια, γονείς, πεθερικά)

έως 10.000€
ανά άτομο
10
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(*) Η κάλυψη Ασθένειας δεν παρέχεται σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών

Μικτά Ασφάλιστρα
% επί του κόστους ταξιδιού με ανώτατο όριο 10.000€
Σε συνδυασμό με το «TRAVEL Care»

Κόστος Ταξιδιού χ 3%

Ως ανεξάρτητο πρόγραμμα

Κόστος Ταξιδιού χ 5%

Ελάχιστα
Ασφάλιστρα
20€

Υπολογισμός Ασφαλίστρων - Παράδειγμα:
Για κόστος ταξιδιού έστω 1.000€, τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται ως εξής:
• 1.000€ x 3% (όταν δίδεται συνδυαστικά με το “TRAVEL Care”) = 30€ εφάπαξ ασφάλιστρο
• 1.000€ x 5% (όταν δίδεται ως ανεξάρτητο πρόγραμμα) = 50€ εφάπαξ ασφάλιστρο

(!) Σε κάθε περίπτωση, και για οποιοδήποτε κόστος ταξιδιού, τα ελάχιστα ασφάλιστρα είναι 20€

Συνδυαστικότητα Προγράμματος

Το πρόγραμμα παρέχεται ανεξάρτητο ή/και σε συνδυασμό με το TRAVEL Care.

Διευκρινίσεις
•
•
•
•
•
•
•

Η κάλυψη Ακύρωσης Αναχώρησης ισχύει μόνο όταν εκδοθεί:
- μαζί με τα εισιτήρια ή
- μαζί με την κράτηση του ταξιδιού ή
- εντός 48 ωρών από την έκδοση και εφόσον δεν επέλθει αιτία ακύρωσης
Η έναρξη και λήξη της κάλυψης συμπίπτει με την ημερομηνία αναχώρησης του ταξιδιού.
Η ασφάλιση λήγει μόλις πραγματοποιηθεί το Check In.
Η ασφάλιση δεν ακυρώνεται μετά το Check In ή λόγω απεργίας οποιουδήποτε φορέα,
εταιρίας ή οργανισμού.

Ομαδική Ταξιδιωτική
Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατυχημάτων & Ασθενείας
Το πρόγραμμα συνδυάζει μεμονωμένες καλύψεις με κύριο χαρακτηριστικό το ιδιαίτερα
χαμηλό κόστος σε σχέση με τις κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε ένα ταξίδι. Το
πρόγραμμα προσφέρεται σε δύο σχέδια, προκειμένου να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες
ανάγκες του ταξιδιώτη. Δίνει τη δυνατότητα επιλογής διάρκειας του ταξιδίου ανάλογα
με τις ημέρες και ανάλογα με τα άτομα που θα ταξιδέψουν. Για την κάλυψη ταξιδιών
μεμονωμένων ατόμων θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με την Εταιρία.

Καλύψεις Προγράμματος
• Απώλεια Ζωής
• Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
• Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
• Νοσοκομειακά Έξοδα
• Νοσοκομειακό Επίδομα
• Απώλεια αποσκευών

Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
Περιγραφή Κάλυψης
Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα
Νοσοκομειακά Έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια
Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα ή Ασθένεια
Απώλεια αποσκευής
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ΣΧΕΔΙΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ 2

5.000€
10.000€
5.000€
10.000€
5.000€
10.000€
750€
1.500€
10€
15€
250€ ανά άτομο
500€ ανά οικογένεια

Μικτά Ασφάλιστρα ανά Άτομο/ανά Οικογένεια
Διάρκεια Ταξιδιού σε ημέρες
μέχρι 8 ημέρες
από 9 έως 16 ημέρες
από 17 έως 24 ημέρες
από 25 έως 31 ημέρες

Ασφάλιστρα
ανά Άτομο
4€
6€
5€
7€
6€
9€
7€
10€

ανά Οικογένεια
8€
12€
10€
15€
12€
18€
14€
20€

Εκπτώσεις
Διάρκεια Ταξιδιού σε ημέρες

Ποσοστό Έκπτωσης

από 20 έως 100 άτομα
από 101 έως 500 άτομα
από 501 έως 1.000 άτομα
από 1.001 άτομα και άνω

15%
25%
35%
50%
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Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης
Νοσηλεία & Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Έξοδα Βοήθειας
Αποζημίωση για Αποσκευές, Απώλεια Ζωής, Μόνιμη Ανικανότητα
Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου
57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099
ΑΘΗΝΑ
Καλλιρρόης 65, 11 743 Αθήνα
Τηλ.: 210 9334 994, Fax: 210 9334 773
ΡΟΔΟΣ
Γ. Παπανικολάου 20, 85 100 Ρόδος
Τηλ.: 22410 31200, Fax: 22410 29800
ΚΡΗΤΗ
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 152, 71 306 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410
info@interlife.gr

www.interlife.gr

και στα Social Media:

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε δωρεάν στο

800 11 16600

