Ταξιδιωτική Ασφάλιση - Travel Assistance
Ομαδικά προγράμματα: Extra - Basic - Εισερχόμενου τουρισμού
Extra
ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΚΑΛΎΨΕΙΣ

Εκτός Ελλάδας

Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες
Συντονιστικού Κέντρου

Χωρίς περιορισμό χρήσης

Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου

Χωρίς όριο κόστους

Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου

Χωρίς όριο κόστους

Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών
Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας
μόνιμης διαμονής
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός
νοσοκομείου

Μέχρι €300

Μέχρι €300

Μέχρι €6.000

-

Μέχρι €500

Μέχρι €500
Μέχρι €30.000.

Αποζημίωση για απώλεια ζωής του
Ασφαλισμένου από ατύχημα

Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα
σε ομάδα ασφαλισμένων 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
Μέχρι €1.000

Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού

Extra

Εντός Ελλάδας

Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών
της οικογένειας του Ασφαλισμένου

Ένα αεροπορικό εισιτήριο

Ένα εισιτήριο με δημόσιο
μέσο μεταφοράς

Ένα αεροπορικό εισιτήριο
με επιστροφή.

Ένα εισιτήριο με επιστροφή
με δημόσιο μέσο μεταφοράς.

Διαμονή σε ξενοδοχείο
για 5 μέρες μέχρι €500

Διαμονή σε ξενοδοχείο
για 5 μέρες μέχρι €250.

Μέχρι €100

Μέχρι €100

Μέχρι €200 για καθυστέρηση
πάνω από 4 ώρες

Μέχρι €200 για καθυστέρηση
πάνω από 4 ώρες

Κάλυψη Προσωπικής Αστικής Ευθύνης έναντι
τρίτων

Μέχρι €10.000

Μέχρι €10.000

Έξοδα για νομική υποστήριξη

Μέχρι €3.000

Μέχρι €3.000

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό
συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται.
Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του
Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των
ταξιδιωτικών του εγγράφων
Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των
αποσκευών

Για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες, μέχρι €100
Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης

Έξοδα μετακίνησης του Ασφαλισμένου
εξαιτίας πρόωρης διακοπής
του ταξιδιού του

Για καθυστέρηση πάνω από
24 ώρες, μέχρι €450

Για καθυστέρηση πάνω από
24 ώρες, μέχρι €450

Ένα αεροπορικό εισιτήριο
με επιστροφή στον τόπο
του ταξιδιού

Ένα εισιτήριο με επιστροφή
στον τόπο του ταξιδιού,
με δημόσιο μέσο μεταφοράς
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Basic
ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΚΑΛΎΨΕΙΣ

Εκτός Ελλάδας

Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες
Συντονιστικού Κέντρου

Χωρίς περιορισμό χρήσης

Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου

Χωρίς όριο κόστους

Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου

Χωρίς όριο κόστους
Μέχρι €300

Μέχρι €300

Μέχρι €6.000

–

Μέχρι €500

Μέχρι €500

Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών

Basic

Εντός Ελλάδας

Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας
μόνιμης διαμονής
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
εκτός νοσοκομείου

Μέχρι €10.000.

Αποζημίωση για απώλεια ζωής
του Ασφαλισμένου από ατύχημα

Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα
σε ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν €200.000

Αποζημίωση για Μόνιμη Ολική ή Μερική
Ανικανότητα του Ασφαλισμένου από ατύχημα

Μέχρι €6.000

Έξοδα για μεταφορά σορού

Μέχρι €3.500

Μέχρι €6.000
Μέχρι €1.000
Μέχρι €500

Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού

Εισερχόμενου τουρισμού
ΚΑΛΎΨΕΙΣ

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου

Χωρίς περιορισμό χρήσης

Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου σε νοσοκομείο
εντός Ελλάδας

Χωρίς όριο κόστους

Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου μετά από νοσηλεία

Χωρίς όριο κόστους

Εισερχόμενου τουρισμού

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
Μέχρι €6.000

Έξοδα νοσηλείας
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό συγγενή του
Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται

Μέχρι €500
Ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή.
Διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 μέρες μέχρι €500
Μέχρι €30.000

Αποζημίωση για απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου
από ατύχημα

Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα σε
ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν €300.000

Αποζημίωση για Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα
του Ασφαλισμένου από ατύχημα

Μέχρι €6.000

Έξοδα για μεταφορά σορού

Μέχρι €3.500

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

Κάλυψη Προσωπικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων

Μέχρι €10.000

Έξοδα για νομική υποστήριξη

Μέχρι €3.000

Έξοδα μετακίνησης του Ασφαλισμένου
εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του

Ένα αεροπορικό εισιτήριο
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