
  

 

 

 
 
 
 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
• Καλύπτονται άτομα ηλικίας από 6 μηνών μέχρι 70 ετών, από τη στιγμή της αναχώρησής τους από τη μόνιμη κατοικία τους, κατά τη διάρκεια 

της παραμονής τους στον προορισμό ταξιδιού τους και μέχρι τη στιγμή επιστροφής τους στην κατοικία τους για ταξίδια στην Ελλάδα και σε 
όλο τον κόσμο. 

• Δεν καλύπτονται : προϋπάρχουσες ανικανότητες, απώλειες από πόλεμο, οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια, ατυχήματα από 
ραδιενέργεια και ακτινοβολία, εγκυμοσύνη, επαγγελματικός αθλητισμός, επικίνδυνες δραστηριότητες (ορειβασία, αγώνες 
ταχύτητας, πτώση με αλεξίπτωτο, κυνήγι κ.λπ). 

• Παιδιά κάτω των 17 ετών καταβάλουν το μισό ασφάλιστρο. 
• Οικογένειες (2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 17 ετών) καταβάλουν 2,5 φορές το ασφάλιστρο. 
• Για περισσότερα από 10 άτομα ισχύει 10% έκπτωση. 
• Για ταξίδια εντός Ελλάδος ισχύει 25% έκπτωση. 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ 

Απώλεια ζωής από ατύχημα μέχρι € 10.000 μέχρι € 20.000 μέχρι € 30.000 

Μόνιμη ολική ή μερική 
ανικανότητα από ατύχημα μέχρι € 10.000 μέχρι € 20.000 μέχρι € 30.000 

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 
από ατύχημα εντός / εκτός 
νοσοκομείου 

μέχρι  € 1.200 μέχρι € 2.000  μέχρι € 3.000 

Έξοδα επαναπατρισμού σε 
περίπτωση ατυχήματος μέχρι  € 1.500 μέχρι € 1.800 μέχρι € 2.000 

Δαπάνες μεταφοράς σωρού 
από όλες τις χώρες από 
ατύχημα 

μέχρι  € 2.000 μέχρι € 2.400 μέχρι € 2.800 

Προσωπική αστική ευθύνη μέχρι  € 6.000 μέχρι € 9.000 μέχρι € 12.000 

Ολική απώλεια των 
αποσκευών του ταξιδιώτη 

μέχρι € 300 
(σε περίπτωση κάλυψης όλης 

της οικογένειας ανέρχεται στο 
ποσό €900) 

μέχρι € 300 
(σε περίπτωση κάλυψης όλης 

της οικογένειας ανέρχεται στο 
ποσό €900) 

μέχρι € 300 
(σε περίπτωση κάλυψης όλης 

της οικογένειας ανέρχεται στο 
ποσό €900) 

Δαπάνες λόγω 
καθυστέρησης άφιξης των 
αποσκευών άνω 
των έξι (6) ωρών 

μέχρι € 200 μέχρι € 300 μέχρι € 300 

Δαπάνες λόγω 
καθυστέρησης αναχώρησης 
άνω των έξι (6) ωρών 

μέχρι € 200 
(αν η καθυστέρηση είναι 

μεγαλύτερη των 24 ωρών το 
ποσό ανέρχεται σε €350) 

μέχρι € 300 
(αν η καθυστέρηση είναι 

μεγαλύτερη των 24 ωρών το 
ποσό ανέρχεται σε €400) 

μέχρι € 400 
(αν η καθυστέρηση είναι 

μεγαλύτερη των 24 ωρών το 
ποσό ανέρχεται σε €500) 

    ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄   ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄   ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ΄ 
 μέχρι 7 

ημέρες 
8-15  

ημέρες 
 16-30  
ημέρες 

μέχρι 7 
ημέρες 

8-15       
ημέρες 

 16-30  
ημέρες 

μέχρι 7 
ημέρες 

8-15  
ημέρες 

16-30  
ημέρες 

ΕΥΡΩΠΗ € 20 € 30 € 40 € 30 € 45 € 60 € 40 € 60 € 85 

ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ € 40 € 60 € 80 € 60 € 80 € 110 € 80 € 120 € 160 

ΒΟΡ.ΑΦΡΙΚΗ & 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ € 30 € 40 € 50 € 40 € 60 € 85 € 60 € 90 € 125 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ € 35 € 50 € 65 € 50 € 75 € 100 € 70 € 105 € 150 

I N S U R A N C E

Προγράµµατα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης 



 ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Εκτός Ελλάδας Εντός Ελλάδας

Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες
Συντονιστικού Κέντρου Χωρίς περιορισμό χρήσης

Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου Χωρίς όριο κό στους

Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου Χωρίς όριο κό στους

Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών
της οικογένειας του Ασφαλισμένου Ένα αεροπορικό εισιτήριο Ένα εισιτήριο με δημόσιο

μέσο μεταφοράς

Έξοδα μετακίνησης σε στενό συγγενή του
ασφαλισμένου προκειμένου να αναλάβει τη

φροντίδα ανηλίκων
Ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή

Ένα εισιτήριο με
επιστροφή με δημόσιο

μέσο μεταφοράς

Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής Μέχρι €6.000

Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθ αλψης εκτός
νοσοκομείου Μέχρι €500 Μέχρι €500 

Έξοδα μετακίνησης και δ ιαμονής σε στενό
συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται

Ένα αεροπορικό εισιτήριο με
επιστροφή. ∆ιαμονή σε ξενοδοχείο για 5

μέρες μέχρι €500

Ένα εισιτήριο με
επιστροφή με δημόσιο

μέσο μεταφοράς.
∆ιαμονή σε ξενοδοχείο
για 5 μέρες, μέχρι €250 

Αποζημίωση για απώλεια ζωής του
Ασφαλισμένου από ατύχημα

Μέχρι €30.000.
Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα σε ομάδα ασφ αλισμένων

στο ίδιο συμβάν €300.000

Αποζημίωση για Μόνιμη Ολική ή Μερική
ανικανότητα του Ασφαλισμένου από ατύχημα Μέχρι €6.000 Μέχρι €6.000

Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι €3.500 Μέχρι €1.000

Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών Μέχρι €300 Μέχρι €300

Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του
Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των

ταξιδιωτικών του εγγράφων
Μέχρι €100 Μέχρι €100

Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των
αποσκευών €200 για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες

Κάλυψη Προσωπικής Α στικής Ευθύνης έναντι
τρίτων Μέχρι €10.000 Μέχρι €10.000

Έξοδα για νομική υποστήριξη Μέχρι €3.000 Μέχρι €3.000

Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης

Για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες €100

Για καθυστέρηση πάνω από 24 ώρες,
μέχρι €450

Για καθυστέρηση πάνω
από 24 ώρες, μέχρι €200

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ

Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού Μέχρι €10.000 Μέχρι €10.000

Έξοδα μετακίνησης του Ασφαλισμένου εξαιτίας Ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή

I N S U R A N C E  Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης: 
Classic - Ακύρωση ταξιδιού - Total

πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του στον τόπο του ταξιδιού Μέχρι €300

Αποζημίωση για οικονομικές απώλειες λόγω
διακοπής ταξιδιού Μέχρι €1.000 Μέχρι €1.000



ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου Χωρίς περιορισμό χρήσης

• Υγειονομική μεταφορά του ασφαλισμένου
• Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου
• Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες

Μέχρι €30.000 συνολικά

Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου Ένα αεροπορικό εισιτήριο 

Έξοδα μετακίνησης σε στενό συγγενή του Ασφαλισμένου προκειμένου να αναλάβει
τη φροντίδα ανηλίκων

Ένα αεροπορικό εισιτήριο με
επιστροφή

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό συγγενή του Ασφαλισμένου που
νοσηλεύεται

Ένα αεροπορικό εισιτήριο με
επιστροφή. 

∆ιαμονή σε ξενοδοχείο για 5 μέρες
μέχρι €500

Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι €5.000

Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών Μέχρι €300

Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των
ταξιδιωτικών του εγγράφων Μέχρι €100

Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών Μέχρι €200 για καθυστέρηση
πάνω από 4 ώρες

Έξοδα μετακίνησης του ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού
του Ένα αεροπορικό εισιτήριο

I N S U R A N C E  Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης: 
Έκδοση Βίζας




