




Τι προβλέπεται για την διάρκεια του ταξιδιού;  

� Αποζηµίωση ιατροφαρµακευτικών εξόδων ατυχήµατος 

(εντός ή εκτός νοσοκοµείου), µέχρι ………………………………………………………………………………… 

� Αποζηµίωση για αστική ευθύνη του ασφαλισµένου, αν 

προκαλέσει σε τρίτους, χωρίς πρόθεση, σωµατικές βλάβες       

ή υλικές ζηµιές, µέχρι ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� ∆απάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης / καθυστέρησης 

άφιξης των αποσκευών άνω των 8 ωρών, µέχρι …………………………………………………… 

� ∆απάνες έκτακτης διακοµιδής από ατύχηµα ή ασθένεια, 

µέχρι  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Σε περίπτωση κατά την οποία ατύχηµα προκαλέσει στον 

ασφαλισµένο µόνιµη ολική ή µόνιµη µερική   

ανικανότητα για εργασία, καταβάλλεται στο ακέραιο ή 

ποσοστό (%) αντίστοιχα του ποσού των ………………………………………………………………………………

� Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισµένου από 

ατύχηµα, καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των ……………………… 

 

€ 75.000  

 

 

€ 30.000 

 

€ 400 / € 300 

€ 15.000 

 

 

€ 50.000 

 

€ 50.000 

Υπάρχουν επιπλέον καλύψεις στο εξωτερικό;  

� Αποζηµίωση ιατροφαρµακευτικών εξόδων ασθενείας    

εντός νοσοκοµείου, µέχρι ………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Worldwide Assistance Service, µε άµεση ανταπόκριση    

και βοήθεια σε όλο τον κόσµο, µέσω ειδικής δωρεάν 

τηλεφωνικής σύνδεσης σε 24ωρη βάση, όλο το χρόνο …………………………… 

 

€ 75.000 (απαλλαγή € 200) 

 

���� 

Πότε παρέχεται η κάλυψη;  

Η κάλυψη παρέχεται από την ώρα αναχώρησης µέχρι και   

την ώρα άφιξης στην κατοικία του ασφαλισµένου ………………………………………… ����    

Ποιό είναι το κόστος της ασφάλισης; Απλό τιµολόγιο Εκπτωτικό Τιµολόγιο 

Μέχρι 7 

 ηµέρες 

8 – 15 

ηµέρες 

Μέχρι 7 

ηµέρες 

8 – 15 

ηµέρες 

€ 34 € 53 € 29 € 45 

€ 45 € 70 € 38 € 60 

€ 90 € 140 € 77 € 119 

Το µικτό ασφάλιστρο ανά άτοµο (ηλικίας 6 µηνών µέχρι     

75 ετών), υπολογίζεται µε βάση τη διάρκεια του ταξιδιού: 

- στην Ελλάδα …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- στην Ευρώπη ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- σε Η.Π.Α. & Καναδά ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- στον υπόλοιπο κόσµο ………………………………………………………………………………………………………………………… € 80 € 120 € 68 € 102 

                                 ΚΩ∆. 501/2008-12 





Σας προτείνουµε: 

� Συγκεντρώστε τα ασφαλιστήρια σας σε µία 

ενιαία και αποτελεσµατική διαχείριση. 

� ∆ιαµορφώστε τη σύνθεση και το ύψος των 

παροχών, ώστε να απαντούν στις µεταβαλλόµενες 

και πραγµατικές σας ανάγκες. 

� Απαιτήστε προσωπική εξυπηρέτηση. 

Σας προσφέρουµε, χωρίς επιπλέον κόστος: 

� Προσωπικό ενδιαφέρον και εξατοµικευµένη 

προσέγγιση στις ασφαλιστικές σας ανάγκες. 

� Τεχνογνωσία και πλούσια εµπειρία τοποθέτησης 

κινδύνων σε πλήθος ασφαλιστικών εταιριών, 

υπηρετώντας το θεσµό της ασφάλισης από το 1991.  

� Πρωτοποριακά σχεδιασµένη παρακολούθηση των 

ασφαλιστηρίων που µας εµπιστεύεσθε. 

� Τακτική ενηµέρωση για σύγχρονα ασφαλιστικά 

προϊόντα που υπογράφουµε. 

� Φιλική εξυπηρέτηση όποτε τη χρειασθείτε µα 

πάνω απ’ όλα 

� Πηγαία και διαρκή διάθεση για προσφορά που θα  

βελτιώνει τις υπηρεσίες που θα σας παρέχονται. 

 

Επιλεγµένος Συνεργάτης: 

 

 

 

 

 

 

 

 




