ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1
Η παρούσα Ασφάλιση παρέχει κάλυψη σε σχέση με τα ακόλουθα ωφελήματα έναντι των οποίων αναγράφεται ποσό. Όπου ωφελήματα ΔΕΝ είναι ασφαλισμένα, παρουσιάζονται οι λέξεις «Δεν καλύπτεται».

ΜΕΡΟΣ

1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω)
ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω σοβαρής ασθένειας, τραυματισμού ή θανάτου ή περιστάσεων
Μέχρι €5,000
πέραν του έλεγχο του Ασφαλισμένου Προσώπου):
Μέχρι του ποσού απόδειξης, ή μέχρι το μέγιστο ποσό των €5,000 (οποιοδήποτε είναι λιγότερο).
 Αφαιρετέο ποσό: €100
Αφαιρετέο Ποσό για Ασφαλισμένα Πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 70 και 80 ετών:  Αφαιρετέο ποσό: €500
Δεν παρέχεται κάλυψη σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 80 έτος της ηλικίας τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Θάνατος λόγω Τυχαίου Σωματικού Τραυματισμού:
Απώλεια ενός ή περισσοτέρων Άκρων ή ενός ή και των δύο Οφθαλμών:
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (οποιοδήποτε επάγγελμα) για Ασφαλισμένα Πρόσωπα μέχρι της ηλικίας των 65 ετών:
Για παιδιά κάτω της ηλικίας των 16, η μέγιστη πληρωμή για Θάνατο λόγω Τυχαίου Σωματικού Τραυματισμού είναι:

€200,000
€200,000
€200,000
€10,000

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μέγιστο ποσό όλων των ωφελημάτων βάσει του Μέρους 2 για ένα ή περισσότερους τραυματισμούς που υφίσταται το Ασφαλισμένο Πρόσωπο κατά
το Ταξίδι δεν θα υπερβεί το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στον παρόν Πίνακα. Δεν παρέχεται κάλυψη σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα που έχουν
συμπληρώσει το 80 έτος της ηλικίας τους
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ και ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ (που προέκυψαν σε ταξίδι στο εξωτερικό εκτός της Χώρας Κατοικία του Ασφαλισμένου Προσώπου):
Μέχρι €850,000
3(α)
Περιλαμβανομένων εξόδων Έκτακτης Εκκένωσης και Επαναπατρισμού.
 Αφαιρετέο ποσό: €100
Αφαιρετέο ποσό για Ασφαλισμένα Πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 70 και 80 ετών:  Αφαιρετέο ποσό: €500
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (για κάθε πλήρη 24ωρή περίοδο νοσηλείας εντός Νοσοκομείου σε Ταξίδι στο εξωτερικό και πληρωτέο για
3(β)
μέχρι 30 μέρες):
€100 ανά πλήρη μέρα
Μέγιστο ποσό: Μέχρι €3,000
Έκτακτη Οδοντιατρική θεραπεία:~ μέχρι €375
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν παρέχεται κάλυψη κάτω από το 3(α) και 3(β) σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 80 έτος της ηλικίας τους.
ΑΠΩΛΕΙΑ ή ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ανά ΑΤΟΜΟ
Μέχρι €2,000
4(α)
Όριο Κοσμημάτων και Αντικειμένων αξίας: €1,000
Μέγιστο Όριο Μονού Αντικειμένου: €500  Αφαιρετέο ποσό: €100
Όριο Απόδειξης Αξίας ή Πρωτότυπης Απόδειξης: €250
Όριο Κινητού Τηλεφώνου ή Τηλεφώνου Κυψέλης: €450  Αφαιρετέο Ποσό: €60
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κινητά τηλέφωνα ή Τηλέφωνα Κυψέλης πρέπει να κρατούνται επί του Ασφαλισμένου Προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και να δεν πρέπει ποτέ

να αφήνονται Ανεπιτήρητα.

4(β)
4(β)1:
4(β)2:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ανά ΑΤΟΜΟ (λόγω καθυστέρησης, ή λανθασμένης κατεύθυνσης για παράδοση από τον Κοινό Μεταφορέα):
Αποζημίωση λογικών εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί με απόδειξη μετά την καθυστερημένη παράδοση βαλιτσών ενώ βρίσκονταν στην φροντίδα,
φύλαξη και έλεγχο της αερογραμμής, ναυτιλιακής γραμμής ή άλλου Κοινού Μεταφορέα ή των αντιπροσώπων τους που διαχειρίζονται βαλίτσες ενώ σε:
Ταξίδι ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (Καθυστέρηση Αποσκευών πέραν των 6 ωρών): Αποζημίωση μέχρι €100 για κάθε Ώρα Καθυστέρησης ΜΟΝΟ για την
αγορά στο εξωτερικό ουσιωδών αντικειμένων με αποδείξεις.
Ταξίδι ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΟΝΟ για αγορές ή ενοικίαση στο εξωτερικό χειμερινού αθλητικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων σκι, εξοπλισμού σκι και/η
απαραίτητου ρουχισμού) μετά από Καθυστέρηση Αποσκευών πέραν των 24 ωρών από τον χρόνο αποβίβασης.

4(β)3: Ταξίδι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (Μετά από καθυστέρηση Αποσκευών περαν των 18 ωρών) στην Χώρα Κατοικίας του Ασφαλισμένου Προσώπου
Αποζημίωση μέχρι €45 για κάθε ώρα καθυστέρησης ΜΟΝΟ για την αγορά στην πατρίδα ουσιωδών αντικειμένων με αποδείξεις.

Μέχρι €1,000
(Ανώτατο όριο)
Μέχρι €500
(Ανώτατο όριο)
Μέχρι €450
(Ανώτατο όριο)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Το Ασφαλισμένο Πρόσωπο ΠΡΕΠΕΙ επίσης να απαιτήσει αποζημίωση από την αερογραμμή, ναυτιλιακή εταιρεία ή άλλο Κοινό Μεταφορέα.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Το μέγιστο πληρωτέο ποσό για λογικές αγορές επειγόντων ουσιωδών αντικειμένων με αποδείξεις περιορίζεται στα €250.00 ανά αντικείμενο,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

5

ζευγάρι ή σετ.
Απαιτήσεις που αποζημιώθηκαν κάτω από το Μέρος 4(β) θα αφαιρούνται από μεταγενέστερες αποζημιώσεις που γίνονται κάτω από το Μέρος 4(α).

ΧΡΗΜΑΤΑ
Όριο Κλοπής Μετρητών (Τραπεζογραμμάτια, Χαρτονομίσματα και Χρήματα):

(υπόκειται στην απόδειξη ιδιοκτησίας όπως οποιοδήποτε εκτυπωμένο έντυπο ανάληψης από Τραπεζικό λογαριασμό, απόδειξη ATM ή συναλλάγματος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
6(α)

6(β)
6(γ)

Μέχρι €1,800
Μέχρι €900
 Αφαιρετέο ποσό: €125

Αποζημίωση μέχρι €200 για την αντικατάσταση με απόδειξη απολεσθέντων διαβατηρίων ή εθνικών δελτίων ταυτότητας.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ανά ΑΤΟΜΟ (νοουμένου ότι το Ασφαλισμένο Πρόσωπο αναχωρήσει τελικά για το Ταξίδι):
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 6 ώρες:
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 12 ώρες:
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 18 ώρες:
Μέγιστη πληρωμή συνολικά (σε ταξίδι Μετάβασης ή Επιστροφής) – μέχρι €600 ανά Άτομο.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ανά ΑΤΟΜΟ (μετά από 24 ώρες καθυστέρηση):
ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ – Μη επιστρεπτέες Χρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κοινό Μεταφορέα και/ή τον Φορέα Παροχής Διαμονής.
ΤΑΞΙΔΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – Αποζημίωση για τα Επιπρόσθετα Ταξιδιωτικά Έξοδα λόγω αναπροσαρμογής του ταξιδιωτικού δρομολογίου επιστροφής.
ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ανά ΑΤΟΜΟ
Αποζημίωση για τα λογικά έξοδα επιπρόσθετου ταξιδιωτικού εισιτηρίου κατόπιν Απώλειας Ανταπόκρισης.

€300
€450
€600
Μέχρι €5,000
Μέχρι €1,000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΝ υπάρχει κάλυψη για Ασφάλιση Άρνησης Επιβίβασης. Τέτοια έξοδα πρέπει να αποζημιώνονται από την αερογραμμή, ναυτιλιακή γραμμή ή

άλλο Κοινό Μεταφορέα.
ΔΕΝ υπάρχει κάλυψη για καθυστερήσεις στην ώρα των αφίξεων για οποιοδήποτε λόγο.
Δεν μπορούν να γίνουν απαιτήσεις κάτω από το Μέρος 6 και κάτω από το Μέρος 1 για το ίδιο περιστατικό ή συμβάν.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Σε Ταξίδι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στη Χώρα Διαμονής του Ασφαλισμένου Προσώπου, απαιτήσεις συνεπεία Καθυστερημένων Αναχωρήσεων για πάνω
από 24 Ώρες λόγω γεωλογικής ή υδρολογικής Φυσικής Καταστροφής περιορίζονται στα €100.00 για κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Απαιτήσεις που αποζημιώθηκαν κάτω από το Μέρος 6(α) και 6(γ) θα αφαιρούνται από μεταγενέστερες αποζημιώσεις που υποβάλλονται υπό το Μέρος 6(β).

7
8

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ως αποτέλεσμα τυχαίου Θανάτου, Σωματικού Τραυματισμού, ή τυχαίας απώλειας ή ζημιάς σε περιουσία τρίτου προσώπου.
ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (περιλαμβανομένων των εξόδων συμβουλής):

9

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ και ΑΠΑΓΩΓΗ (για κάθε πλήρη 24ωρη περίοδο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο κρατείται παράνομα ή σε περιορισμό):
€125 ανά πλήρη μέρα
Πληρωτέο για μέχρι 30 ημέρες και μέχρι το μέγιστο ποσό των:
€3,750
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (για επιχειρηματικά δείγματα και έγγραφα που δεν ανήκουν στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο):
Μέχρι €1,900
Λογικά έξοδα για την αντικατάσταση ουσιωδών απολεσθέντων ή λανθασμένα τοποθετημένων επιχειρησιακών εγγράφων ( τα οποία χρειάζεται
 Αφαιρετέο ποσό: €125
το Ασφαλισμένο Πρόσωπο σε Ταξίδι στο εξωτερικό).
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Μέχρι €1,750
Για τα επιπρόσθετα έξοδα παροχής παρόμοιου καταλύματος εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διαμονή στο προκρατημένο κατάλυμα λόγω φυσικής

10
11

Μέχρι €1,000,000
Μέχρι €5,000

Εγειρόμενα από θάνατο, Σωματικό Τραυματισμό ή ασθένεια του Ασφαλισμένου Προσώπου που προκαλείται από τρίτο μέρος.

καταστροφής:

12

ΕΠΙΘΕΣΗ (ή βίαιη προσωπική επίθεση που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό σωματικό Τραυματισμό) για Ασφαλισμένα Πρόσωπα μέχρι της ηλικίας των 80 ετών.
Ιατρική θεραπεία και/ή αποζημίωση για νοσηλεία ως εσωτερικός ασθενής.

Μέχρι €600

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ή ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
Έξοδα με αποδείξεις για αντικατάσταση απολεσθέντων ή κλαπέντων κλειδιών σπιτιού, αυτοκινήτου και άλλων Οικιακών Κλειδιών ενώ σε ταξίδι στο
Μέχρι €175
Εξωτερικό:
 ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ (ή Απαλλαγή) είναι το πρώτο μέρος της κάθε μιας και όλων των απωλειών ή απαιτήσεων για το οποίο ευθύνεται ο Κάτοχος της Κάρτας (ή το Ασφαλισμένο Πρόσωπο) και
το οποίο δεν είναι πληρωτέο από τους Ασφαλιστές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #2
Η παρούσα Ασφάλιση παρέχει κάλυψη σε σχέση με τα ακόλουθα ωφελήματα έναντι των οποίων αναγράφεται ποσό. Όπου ωφελήματα ΔΕΝ είναι ασφαλισμένα, παρουσιάζονται οι λέξεις «Δεν καλύπτεται».

ΤΜΗΜΑ
1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

3(α)

3(β)

ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ BUSINESS (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω)
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω σοβαρής ασθένειας, τραυματισμού ή θανάτου ή περιστάσεων
Μέχρι €5,000
πέραν του έλεγχο του Ασφαλισμένου Προσώπου):
Μέχρι του ποσού απόδειξης, ή μέχρι το μέγιστο ποσό των €5,000 (οποιοδήποτε είναι λιγότερο).
 Αφαιρετέο ποσό: €100
Αφαιρετέο Ποσό για Ασφαλισμένα Πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 70 και 80 ετών:  Αφαιρετέο ποσό: €500
Δεν παρέχεται κάλυψη σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 80 έτος της ηλικίας τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Θάνατος λόγω Τυχαίου Σωματικού Τραυματισμού:
Απώλεια ενός ή περισσοτέρων Άκρων ή ενός ή και των δύο Οφθαλμών:
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (οποιοδήποτε επάγγελμα) για Ασφαλισμένα Πρόσωπα μέχρι της ηλικίας των 65 ετών:
Για παιδιά κάτω της ηλικίας των 16, η μέγιστη πληρωμή για Θάνατο λόγω Τυχαίου Σωματικού Τραυματισμού είναι:

€200,000
€200,000
€200,000
€10,000

Το μέγιστο ποσό όλων των ωφελημάτων βάσει του Μέρους 2 για ένα ή περισσότερους τραυματισμούς που υφίσταται το Ασφαλισμένο Πρόσωπο κατά
το Ταξίδι δεν θα υπερβεί το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στον παρόν Πίνακα. Δεν παρέχεται κάλυψη σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα που έχουν
συμπληρώσει το 80 έτος της ηλικίας τους
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ και ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ (που προέκυψαν σε ταξίδι στο εξωτερικό εκτός της Χώρας Κατοικία του Ασφαλισμένου Προσώπου):
Μέχρι €850,000
Περιλαμβανομένων εξόδων Έκτακτης Εκκένωσης και Επαναπατρισμού.
 Αφαιρετέο ποσό: €100
Αφαιρετέο ποσό για Ασφαλισμένα Πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 70 και 80 ετών:  Αφαιρετέο ποσό: €500
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (για κάθε πλήρη 24ωρή περίοδο νοσηλείας εντός Νοσοκομείου σε Ταξίδι στο εξωτερικό και πληρωτέο για
μέχρι 30 μέρες):
€100 ανά πλήρη μέρα

Έκτακτη Οδοντιατρική θεραπεία:~ μέχρι €375

Μέγιστο ποσό :

Μέχρι €3,000

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
4(α)

Δεν παρέχεται κάλυψη κάτω από το 3(α) και 3(β) σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 80 έτος της ηλικίας τους.
ΑΠΩΛΕΙΑ ή ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ανά ΑΤΟΜΟ
Μέχρι €2,000
Όριο Κοσμημάτων και Αντικειμένων αξίας: €1,000
Μέγιστο Όριο Μονού Αντικειμένου: €500  Αφαιρετέο ποσό: €100
Όριο Απόδειξης Αξίας ή Πρωτότυπης Απόδειξης: €250
Όριο Κινητού Τηλεφώνου ή Τηλεφώνου Κυψέλης: €450  Αφαιρετέο Ποσό: €60
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κινητά τηλέφωνα ή Τηλέφωνα Κυψέλης πρέπει να κρατούνται επί του Ασφαλισμένου Προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και να δεν πρέπει ποτέ

να αφήνονται Ανεπιτήρητα.

4(β)

4(β)1:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ανά ΑΤΟΜΟ (λόγω καθυστέρησης, ή λανθασμένης κατεύθυνσης για παράδοση από τον Κοινό Μεταφορέα):
Αποζημίωση λογικών εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί με απόδειξη μετά την καθυστερημένη παράδοση βαλιτσών ενώ βρίσκονταν στην φροντίδα,
φύλαξη και έλεγχο της αερογραμμής, ναυτιλιακής γραμμής ή άλλου Κοινού Μεταφορέα ή των αντιπροσώπων τους που διαχειρίζονται βαλίτσες κατά τη
διάρκεια:
Ταξίδιου ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (Καθυστέρηση Αποσκευών πέρα των 6 ωρών): Αποζημίωση μέχρι €100 για κάθε Ώρα Καθυστέρησης ΜΟΝΟ για την
αγορά στο εξωτερικό ουσιωδών αντικειμένων με αποδείξεις.

4(β)2: Ταξίδιου ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (Μετά από καθυστέρηση Αποσκευών πέρα των 18 ωρών) στην Χώρα Κατοικίας του Ασφαλισμένου Προσώπου
Αποζημίωση μέχρι €45 για κάθε ώρα καθυστέρησης ΜΟΝΟ για την αγορά στην πατρίδα ουσιωδών αντικειμένων με αποδείξεις
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Το Ασφαλισμένο Πρόσωπο ΠΡΕΠΕΙ επίσης να απαιτήσει αποζημίωση από την αερογραμμή, ναυτιλιακή εταιρεία ή άλλο Κοινό Μεταφορέα.

Μέχρι €1,000
(Μέγιστο όριο)
Μέχρι €450
(Μέγιστο όριο)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Το μέγιστο πληρωτέο ποσό για λογικές αγορές επειγόντων ουσιωδών αντικειμένων με αποδείξεις περιορίζεται στα €250.00 ανά αντικείμενο,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ζευγάρι ή σετ.
Απαιτήσεις που αποζημιώθηκαν κάτω από το Μέρος 4(β) θα αφαιρούνται από μεταγενέστερες αποζημιώσεις που γίνονται κάτω από το Μέρος 4(α).

ΧΡΗΜΑΤΑ
Όριο Κλοπής Μετρητών (Τραπεζογραμμάτια, Χαρτονομίσματα και Χρήματα):

(υπόκειται στην απόδειξη ιδιοκτησίας όπως οποιοδήποτε εκτυπωμένο έντυπο ανάληψης από Τραπεζικό λογαριασμό, απόδειξη ATM ή συναλλάγματος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
6(α)

6(β)
6(γ)

Μέχρι €1,800
Μέχρι €900
 Αφαιρετέο ποσό: €125

Αποζημίωση μέχρι €200 για την αντικατάσταση με απόδειξη απολεσθέντων διαβατηρίων ή εθνικών δελτίων ταυτότητας.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ανά ΑΤΟΜΟ (νοουμένου ότι το Ασφαλισμένο Πρόσωπο αναχωρήσει τελικά για το Ταξίδι):
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 6 ώρες:
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 12 ώρες:
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 18 ώρες:

Μέγιστη Συνολική αποζημίωση (σε ταξίδι προς το Εξωτερικό ή το Εσωτερικό) – μέχρι €600 ανά Άτομο.
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ανά ΑΤΟΜΟ (μετά από 24 ώρες καθυστέρηση):
ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ – Μη επιστρεπτέες Χρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κοινό Μεταφορέα και/ή τον Φορέα Παροχής Διαμονής.
ΤΑΞΙΔΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – Αποζημίωση για τα Επιπρόσθετα Ταξιδιωτικά Έξοδα λόγω αναπροσαρμογής του ταξιδιωτικού δρομολογίου επιστροφής.
ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ανά ΑΤΟΜΟ
Αποζημίωση για τα λογικά έξοδα επιπρόσθετου ταξιδιωτικού εισιτηρίου κατόπιν Απώλειας Ανταπόκρισης.

€300
€450
€600
Μέχρι €5,000
Μέχρι €1,000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΝ υπάρχει κάλυψη για Ασφάλιση Άρνησης Επιβίβασης. Τέτοια έξοδα πρέπει να αποζημιώνονται από την αερογραμμή, ναυτιλιακή γραμμή ή

άλλο Κοινό Μεταφορέα.
ΔΕΝ υπάρχει κάλυψη για καθυστερήσεις στην ώρα των αφίξεων για οποιοδήποτε λόγο.
Δεν μπορούν να γίνουν απαιτήσεις κάτω από το Μέρος 6 και κάτω από το Μέρος 1 για το ίδιο περιστατικό ή συμβάν.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Σε Ταξίδι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στη Χώρα Διαμονής του Ασφαλισμένου Προσώπου, απαιτήσεις συνεπεία Καθυστερημένων Αναχωρήσεων για πάνω
από 24 Ώρες λόγω γεωλογικής ή υδρολογικής Φυσικής Καταστροφής περιορίζονται στα €100.00 για κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Απαιτήσεις που αποζημιώθηκαν κάτω από το Μέρος 6(α) και 6(γ) θα αφαιρούνται από μεταγενέστερες αποζημιώσεις που υποβάλλονται υπό το Μέρος 6(β).

7
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ως αποτέλεσμα τυχαίου Θανάτου, Σωματικού Τραυματισμού, ή τυχαίας απώλειας ή ζημιάς σε περιουσία τρίτου προσώπου.
ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (περιλαμβανομένων των εξόδων συμβουλής):

9

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ και ΑΠΑΓΩΓΗ (για κάθε πλήρη 24ωρη περίοδο κατά την οποία το Ασφαλισμένο Πρόσωπο κρατείται παράνομα ή σε
€125 ανά πλήρη μέρα
περιορισμό):
Πληρωτέο για μέχρι 30 ημέρες και μέχρι το μέγιστο ποσό των:
€3,750
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (για επιχειρηματικά δείγματα και έγγραφα που δεν ανήκουν στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο):
Μέχρι €1,900
Λογικά έξοδα για την αντικατάσταση ουσιωδών απολεσθέντων ή λανθασμένα τοποθετημένων επιχειρησιακών εγγράφων ( τα οποία χρειάζεται
 Αφαιρετέο ποσό: €125
το Ασφαλισμένο Πρόσωπο σε Ταξίδι στο εξωτερικό).
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Για τα επιπρόσθετα έξοδα παροχής παρόμοιου καταλύματος εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθέί η διαμονή στο προκρατημένο κατάλυμα λόγω φυσικής
Μέχρι €1,750

10
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Μέχρι €1,000,000
Μέχρι €5,000

Εγειρόμενα από θάνατο, Σωματικό Τραυματισμό ή ασθένεια του Ασφαλισμένου Προσώπου που προκαλείται από τρίτο μέρος.

καταστροφής:

12

ΕΠΙΘΕΣΗ (ή βίαιη προσωπική επίθεση που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό σωματικό Τραυματισμό) για Ασφαλισμένα Πρόσωπα μέχρι της ηλικίας των 80 ετών.
Ιατρική θεραπεία και/ή αποζημίωση για νοσηλεία ως εσωτερικός ασθενής.

Μέχρι €600

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ή ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
Έξοδα με αποδείξεις για αντικατάσταση απολεσθέντων ή κλαπέντων κλειδιών σπιτιού, αυτοκινήτου και άλλων Οικιακών Κλειδιών κατά τη διάρκεια του
Μέχρι €175
σε ταξίδι στο Εξωτερικό:
 ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ (ή Απαλλαγή) είναι το πρώτο μέρος της κάθε μιας και όλων των απωλειών ή απαιτήσεων για το οποίο ευθύνεται ο Κάτοχος της Κάρτας (ή το Ασφαλισμένο Πρόσωπο) και
το οποίο δεν είναι πληρωτέο από τους Ασφαλιστές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #3
Η παρούσα Ασφάλιση παρέχει κάλυψη σε σχέση με τα ακόλουθα ωφελήματα έναντι των οποίων αναγράφεται ποσό. Όπου ωφελήματα ΔΕΝ είναι ασφαλισμένα, παρουσιάζονται οι λέξεις «Δεν καλύπτεται».

ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ GOLD (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω)

ΤΜΗΜΑ
1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω σοβαρής ασθένειας, τραυματισμού ή θανάτου ή περιστάσεων
Μέχρι €4,000
πέραν του έλεγχο του Ασφαλισμένου Προσώπου):
Μέχρι του ποσού απόδειξης, ή μέχρι το μέγιστο ποσό των €4,000 (οποιοδήποτε είναι λιγότερο).
 Αφαιρετέο ποσό: €100
Αφαιρετέο Ποσό για Ασφαλισμένα Πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 70 και 80 ετών:  Αφαιρετέο ποσό: €500
Δεν παρέχεται κάλυψη σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 80 έτος της ηλικίας τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Θάνατος λόγω Τυχαίου Σωματικού Τραυματισμού:
Απώλεια ενός ή περισσοτέρων Άκρων ή ενός ή και των δύο Οφθαλμών:
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (οποιοδήποτε επάγγελμα) για Ασφαλισμένα Πρόσωπα μέχρι της ηλικίας των 65 ετών:
Για παιδιά κάτω της ηλικίας των 16, η μέγιστη πληρωμή για Θάνατο λόγω Τυχαίου Σωματικού Τραυματισμού είναι:

€150,000
€150,000
€150,000
€10,000

Το μέγιστο ποσό όλων των ωφελημάτων βάσει του Μέρους 2 για ένα ή περισσότερους τραυματισμούς που υφίσταται το Ασφαλισμένο Πρόσωπο κατά
το Ταξίδι δεν θα υπερβεί το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στον παρόν Πίνακα. Δεν παρέχεται κάλυψη σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα που έχουν
συμπληρώσει το 80 έτος της ηλικίας τους

3(α)

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ και ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ (που προέκυψαν σε ταξίδι στο εξωτερικό και εκτός της Χώρας Διαμονής του Ασφαλιζόμενου):
Μέχρι €200,000
Συμπεριλαμβανομένων εξόδων μεταφοράς και επαναπατρισμού.
 Αφαιρετέο ποσό: €100
Αφαιρετέο ποσό για τα Ασφαλιζόμενα Άτομα ηλικίας μεταξύ 70 και 80 ετών:  Αφαιρετέο ποσό: €500

3(β)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (για κάθε πλήρη 24ωρή περίοδο νοσηλείας εντός Νοσοκομείου σε Ταξίδι στο εξωτερικό και πληρωτέο για
μέχρι 30 μέρες):

Έκτακτη Οδοντιατρική θεραπεία:~ μέχρι €375
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μέγιστο ποσό :

€50 ανά πλήρη μέρα
Μέχρι €1,500

Δεν παρέχεται κάλυψη κάτω από το 3(α) και 3(β) σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 80 έτος της ηλικίας τους.

ΑΠΩΛΕΙΑ ή ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ανά ΑΤΟΜΟ
Μέχρι €1,750
Όριο Κοσμημάτων και Αντικειμένων αξίας: €750
Μέγιστο Όριο Μονού Αντικειμένου: €450  Αφαιρετέο ποσό: €100
Όριο Απόδειξης Αξίας ή Πρωτότυπης Απόδειξης: €250
Όριο Κινητού Τηλεφώνου ή Τηλεφώνου Κυψέλης: €350  Αφαιρετέο Ποσό: €60
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κινητά τηλέφωνα ή Τηλέφωνα Κυψέλης πρέπει να κρατούνται επί του Ασφαλισμένου Προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και να δεν πρέπει ποτέ

4(α)

να αφήνονται Ανεπιτήρητα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ανά ΑΤΟΜΟ (λόγω καθυστέρησης, ή λανθασμένης κατεύθυνσης για παράδοση από τον Κοινό Μεταφορέα):
Αποζημίωση λογικών εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί με απόδειξη μετά την καθυστερημένη παράδοση βαλιτσών ενώ βρίσκονταν στην φροντίδα,
φύλαξη και έλεγχο της αερογραμμής, ναυτιλιακής γραμμής ή άλλου Κοινού Μεταφορέα ή των αντιπροσώπων τους που διαχειρίζονται βαλίτσες ενώ σε:
4(β)1: Ταξίδι ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (Μετά από καθυστέρηση Αποσκευών πέραν των 6 ωρών): Αποζημίωση μέχρι €70 για κάθε Ώρα Καθυστέρησης ΜΟΝΟ για
την αγορά στο εξωτερικό ουσιωδών αντικειμένων με αποδείξεις.
4(β)2: Σε Ταξίδι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στην Χώρα Κατοικίας του Ασφαλισμένου Προσώπου ΔΕΝ υπάρχει Ασφαλιστική κάλυψη για καθυστέρηση Αποσκευών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Το Ασφαλισμένο Πρόσωπο ΠΡΕΠΕΙ επίσης να απαιτήσει αποζημίωση από την αερογραμμή, ναυτιλιακή γραμμή ή άλλο Κοινό
Μεταφορέα.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Το μέγιστο πληρωτέο ποσό για λογικές αγορές επειγόντωνουσιωδών αντικειμένων με αποδείξεις περιορίζεται στα €250.00 ανά αντικείμενο,
ζευγάρι ή σετ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Απαιτήσεις που αποζημιώθηκαν κάτω από το Μέρος 4(β) θα αφαιρούνται από μεταγενέστερες αποζημιώσεις που γίνονται κάτω από το Μέρος 4(α).

4(β)
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ΧΡΗΜΑΤΑ
Όριο Κλοπής Μετρητών (Τραπεζογραμμάτια, Χαρτονομίσματα και Χρήματα):

(υπόκειται στην απόδειξη ιδιοκτησίας όπως οποιοδήποτε εκτυπωμένο έντυπο ανάληψης από Τραπεζικό λογαριασμό, απόδειξη ATM ή συναλλάγματος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

6(α)

6(β)
6(γ)

Μέχρι €700 (
Ανώτατο Όριο)
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

Μέχρι €900
Μέχρι €500
 Αφαιρετέο ποσό: €175

Αποζημίωση μέχρι €200 για την αντικατάσταση με απόδειξη απολεσθέντων διαβατηρίων ή εθνικών δελτίων ταυτότητας.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ανά ΑΤΟΜΟ (νοουμένου ότι το Ασφαλισμένο Πρόσωπο αναχωρήσει τελικά για το Ταξίδι):
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 6 ώρες:
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 12 ώρες:
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 18 ώρες:

Μέγιστη Συνολική αποζημίωση (σε ταξίδι προς το Εξωτερικό ή το Εσωτερικό) – μέχρι €525 ανά Άτομο.
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ανά ΑΤΟΜΟ (μετά από 24 ώρες καθυστέρηση):
ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ – Μη επιστρεπτέες Χρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κοινό Μεταφορέα και/ή τον Φορέα Παροχής Διαμονής.
ΤΑΞΙΔΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – Αποζημίωση για τα Επιπρόσθετα Ταξιδιωτικά Έξοδα λόγω αναπροσαρμογής του ταξιδιωτικού δρομολογίου επιστροφής.
ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ανά ΑΤΟΜΟ
Αποζημίωση για τα λογικά έξοδα επιπρόσθετου ταξιδιωτικού εισιτηρίου κατόπιν Απώλειας Ανταπόκρισης.

€175
€350
€525
Μέχρι €4,000
Μέχρι €700

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΝ υπάρχει κάλυψη για Ασφάλιση Άρνησης Επιβίβασης. Τέτοια έξοδα πρέπει να αποζημιώνονται από την αερογραμμή, ναυτιλιακή γραμμή ή

άλλο Κοινό Μεταφορέα.
ΔΕΝ υπάρχει κάλυψη για καθυστερήσεις στην ώρα των αφίξεων για οποιοδήποτε λόγο.
Δεν μπορούν να γίνουν απαιτήσεις κάτω από το Μέρος 6 και κάτω από το Μέρος 1 για το ίδιο περιστατικό ή συμβάν.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Σε Ταξίδι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στη Χώρα Διαμονής του Ασφαλισμένου Προσώπου, απαιτήσεις συνεπεία Καθυστερημένων Αναχωρήσεων για πάνω
από 24 Ώρες λόγω γεωλογικής ή υδρολογικής Φυσικής Καταστροφής περιορίζονται στα €100.00 για κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Απαιτήσεις που αποζημιώθηκαν κάτω από το Μέρος 6(α) και 6(γ) θα αφαιρούνται από μεταγενέστερες αποζημιώσεις που υποβάλλονται υπό το Μέρος 6(β).

7
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ως αποτέλεσμα τυχαίου Θανάτου, Σωματικού Τραυματισμού, ή τυχαία απώλειας ή ζημιάς σε περιουσία τρίτου προσώπου.
ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (περιλαμβανομένων των εξόδων συμβουλής):
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ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ και ΑΠΑΓΩΓΗ (για κάθε πλήρη 24ωρη περίοδο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο κρατείται παράνομα ή σε περιορισμό):
€100 ανά πλήρη μέρα
Πληρωτέο για μέχρι 30 ημέρες και μέχρι το μέγιστο ποσό των:
€3,000
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (για επιχειρηματικά δείγματα και έγγραφα που δεν ανήκουν στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο):
Μέχρι €750
Λογικά έξοδα για την αντικατάσταση ουσιωδών απολεσθέντων ή λανθασμένα τοποθετημένων επιχειρησιακών εγγράφων ( τα οποία χρειάζεται
 Αφαιρετέο ποσό: €125
το Ασφαλισμένο Πρόσωπο σε Ταξίδι στο εξωτερικό).
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Για τα επιπρόσθετα έξοδα παροχής παρόμοιου καταλύματος εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαμονή στο προκρατημένο κατάλυμα λόγω φυσικής
Μέχρι €900

10
11

Μέχρι €750,000
Μέχρι €1,750

Εγειρόμενα από θάνατο, Σωματικό Τραυματισμό ή ασθένεια του Ασφαλισμένου Προσώπου που προκαλείται από τρίτο μέρος.

καταστροφής:

12

ΕΠΙΘΕΣΗ (ή βίαιη προσωπική επίθεση που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό σωματικό Τραυματισμό) για Ασφαλισμένα Πρόσωπα μέχρι της ηλικίας των 80 ετών.
Ιατρική θεραπεία και/ή αποζημίωση για νοσηλεία ως εσωτερικός ασθενής.
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ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ή ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
Έξοδα με αποδείξεις για αντικατάσταση απολεσθέντων ή κλαπέντων κλειδιών σπιτιού, αυτοκινήτου και άλλων Οικιακών Κλειδιών ενώ σε ταξίδι στο
Εξωτερικό:

Μέχρι €450

Μέχρι €175

 ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ (ή Απαλλαγή) είναι το πρώτο μέρος της κάθε μιας και όλων των απωλειών ή απαιτήσεων για το οποίο ευθύνεται ο Κάτοχος της Κάρτας (ή το Ασφαλισμένο Πρόσωπο) και
το οποίο δεν είναι πληρωτέο από τους Ασφαλιστές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #4
Η παρούσα Ασφάλιση παρέχει κάλυψη σε σχέση με τα ακόλουθα ωφελήματα έναντι των οποίων αναγράφεται ποσό. Όπου ωφελήματα ΔΕΝ είναι ασφαλισμένα, παρουσιάζονται οι λέξεις «Δεν καλύπτεται».

ΤΜΗΜΑ
1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ CLASSIC

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

(ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω)

ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω σοβαρής ασθένειας, τραυματισμού ή θανάτου ή περιστάσεων
Μέχρι €2,000
πέραν του έλεγχο του Ασφαλισμένου Προσώπου):
Μέχρι του ποσού απόδειξης, ή μέχρι το μέγιστο ποσό των €2,000 (οποιοδήποτε είναι λιγότερο).
 Αφαιρετέο ποσό: €100
Αφαιρετέο Ποσό για Ασφαλισμένα Πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 70 και 80 ετών:  Αφαιρετέο ποσό: €500
Δεν παρέχεται κάλυψη σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 80 έτος της ηλικίας τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Θάνατος λόγω Τυχαίου Σωματικού Τραυματισμού:
Απώλεια ενός ή περισσοτέρων Άκρων ή ενός ή και των δύο Οφθαλμών:
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (οποιοδήποτε επάγγελμα) για Ασφαλισμένα Πρόσωπα μέχρι της ηλικίας των 65 ετών:
Για παιδιά κάτω της ηλικίας των 16, η μέγιστη πληρωμή για Θάνατο λόγω Τυχαίου Σωματικού Τραυματισμού είναι:

€50,000
€50,000
€50,000
€10,000

Το μέγιστο ποσό όλων των ωφελημάτων βάσει του Μέρους 2 για ένα ή περισσότερους τραυματισμούς που υφίσταται το Ασφαλισμένο Πρόσωπο κατά
το Ταξίδι δεν θα υπερβεί το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στον παρόν Πίνακα. Δεν παρέχεται κάλυψη σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα που έχουν
συμπληρώσει το 80 έτος της ηλικίας τους

3(α)

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ και ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ (που προέκυψαν σε ταξίδι στο εξωτερικό και εκτός της Χώρας Διαμονής του Ασφαλιζόμενου):
Μέχρι €100,000
Συμπεριλαμβανομένων εξόδων μεταφοράς και επαναπατρισμού.
 Αφαιρετέο ποσό: €100
Αφαιρετέο ποσό για τα Ασφαλιζόμενα Άτομα ηλικίας μεταξύ 70 και 80 ετών:  Αφαιρετέο ποσό: €500

3(β)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (για κάθε πλήρη 24ωρή περίοδο νοσηλείας εντός Νοσοκομείου σε Ταξίδι στο εξωτερικό και πληρωτέο για
μέχρι 30 μέρες):

Έκτακτη Οδοντιατρική θεραπεία:~ μέχρι €375
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μέγιστο ποσό:

€50 ανά πλήρη μέρα
Μέχρι €1,500

Δεν παρέχεται κάλυψη κάτω από το 3(α) και 3(β) σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 80 έτος της ηλικίας τους.

ΑΠΩΛΕΙΑ ή ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ανά ΑΤΟΜΟ
Μέχρι €950
Όριο Κοσμημάτων και Αντικειμένων αξίας: €450
Μέγιστο Όριο Μονού Αντικειμένου: €250  Αφαιρετέο ποσό: €100
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όριο Απόδειξης Αξίας ή Πρωτότυπης Απόδειξης: €250
Όριο Κινητού Τηλεφώνου ή Τηλεφώνου Κυψέλης:
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ανά ΑΤΟΜΟ (λόγω καθυστέρησης, ή λανθασμένης κατεύθυνσης για παράδοση από τον Κοινό Μεταφορέα):
4(β)
Αποζημίωση λογικών εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί με απόδειξη μετά την καθυστερημένη παράδοση βαλιτσών ενώ βρίσκονταν στην φροντίδα,
φύλαξη και έλεγχο της αερογραμμής, ναυτιλιακής γραμμής ή άλλου Κοινού Μεταφορέα ή των αντιπροσώπων τους που διαχειρίζονται βαλίτσες κατά τη
διάρκεια:
4(β)1: Ταξίδι ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (Μετά από καθυστέρηση Αποσκευών πέραν των 6 ωρών): Αποζημίωση μέχρι €45 για κάθε Ώρα Καθυστέρησης ΜΟΝΟ για Μέχρι €450
την αγορά στο εξωτερικό ουσιωδών αντικειμένων με αποδείξεις.
(Ανώτατο όριο)
4(β)2: Σε Ταξίδι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στην Χώρα Κατοικίας του Ασφαλισμένου Προσώπου ΔΕΝ υπάρχει Ασφαλιστική κάλυψη για καθυστέρηση Αποσκευών.
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Το Ασφαλισμένο Πρόσωπο ΠΡΕΠΕΙ επίσης να απαιτήσει αποζημίωση από την αερογραμμή, ναυτιλιακή γραμμή ή άλλο Κοινό
Μεταφορέα.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Το μέγιστο πληρωτέο ποσό για λογικές αγορές επειγόντων ουσιωδών αντικειμένων με αποδείξεις περιορίζεται στα €250.00 ανά αντικείμενο,
ζευγάρι ή σετ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Απαιτήσεις που αποζημιώθηκαν κάτω από το Μέρος 4(β) θα αφαιρούνται από μεταγενέστερες αποζημιώσεις που γίνονται κάτω από το Μέρος 4(α).

4(α)

5

ΧΡΗΜΑΤΑ
Όριο Κλοπής Μετρητών (Τραπεζογραμμάτια, Χαρτονομίσματα και Χρήματα):

(υπόκειται στην απόδειξη ιδιοκτησίας όπως οποιοδήποτε εκτυπωμένο έντυπο ανάληψης από Τραπεζικό λογαριασμό, απόδειξη ATM ή συναλλάγματος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

6(α)

6(β)
6(γ)

Μέχρι €450
Μέχρι €250
 Αφαιρετέο ποσό: €175

Αποζημίωση μέχρι €200 για την αντικατάσταση με απόδειξη απολεσθέντων διαβατηρίων ή εθνικών δελτίων ταυτότητας.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ανά ΑΤΟΜΟ (νοουμένου ότι το Ασφαλισμένο Πρόσωπο αναχωρήσει τελικά για το Ταξίδι):
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 6 ώρες:
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 12 ώρες:
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 18 ώρες:

Μέγιστη Συνολική αποζημίωση (σε ταξίδι προς το Εξωτερικό ή το Εσωτερικό) – μέχρι €340 ανά Άτομο.
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ανά ΑΤΟΜΟ (μετά από 24 ώρες καθυστέρηση):
ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ – Μη επιστρεπτέες Χρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κοινό Μεταφορέα και/ή τον Φορέα Παροχής Διαμονής.
ΤΑΞΙΔΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – Αποζημίωση για τα Επιπρόσθετα Ταξιδιωτικά Έξοδα λόγω αναπροσαρμογής του ταξιδιωτικού δρομολογίου επιστροφής.
ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ανά ΑΤΟΜΟ
Αποζημίωση για τα λογικά έξοδα επιπρόσθετου ταξιδιωτικού εισιτηρίου κατόπιν Απώλειας Ανταπόκρισης.

€85
€170
€340
Μέχρι €2,000
Μέχρι €500

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΝ υπάρχει κάλυψη για Ασφάλιση Άρνησης Επιβίβασης. Τέτοια έξοδα πρέπει να αποζημιώνονται από την αερογραμμή, ναυτιλιακή γραμμή ή

ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

άλλο Κοινό Μεταφορέα.
ΔΕΝ υπάρχει κάλυψη για καθυστερήσεις στην ώρα των αφίξεων για οποιοδήποτε λόγο.
Δεν μπορούν να γίνουν απαιτήσεις κάτω από το Μέρος 6 και κάτω από το Μέρος 1 για το ίδιο περιστατικό ή συμβάν.
Σε Ταξίδι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στη Χώρα Διαμονής του Ασφαλισμένου Προσώπου, απαιτήσεις συνεπεία Καθυστερημένων Αναχωρήσεων για πάνω
από 24 Ώρες λόγω γεωλογικής ή υδρολογικής Φυσικής Καταστροφής περιορίζονται στα €100.00 για κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο.
Αποζημιώσεις που αποζημιώνονται κάτω από το Μέρος 6(α) και 6(γ) θα αφαιρούνται από μεταγενέστερες αποζημιώσεις που υποβάλλονται υπό το Μέρος 6(β).

7
8

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ως αποτέλεσμα τυχαίου Θανάτου, Σωματικού Τραυματισμού, ή τυχαία απώλειας ή ζημιάς σε περιουσία τρίτου προσώπου.
ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (περιλαμβανομένων των εξόδων συμβουλής):

9

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ και ΑΠΑΓΩΓΗ (για κάθε πλήρη 24ωρη περίοδο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο κρατείται παράνομα ή σε περιορισμό):
€100 ανά πλήρη μέρα
Πληρωτέο για μέχρι 30 ημέρες και μέχρι το μέγιστο ποσό των:
€3,000
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (για επιχειρηματικά δείγματα και έγγραφα που δεν ανήκουν στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο):
Μέχρι €500
Λογικά έξοδα για την αντικατάσταση ουσιωδών απολεσθέντων ή λανθασμένα τοποθετημένων επιχειρησιακών εγγράφων ( τα οποία χρειάζεται
 Αφαιρετέο ποσό: €125
το Ασφαλισμένο Πρόσωπο σε Ταξίδι στο εξωτερικό).
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Για τα επιπρόσθετα έξοδα παροχής παρόμοιου καταλύματος εάν δεν μπορεί να γίνει διαμονή σε κρατημένο κατάλυμα λόγω φυσικής καταστροφής:
Μέχρι €900
ΕΠΙΘΕΣΗ (ή βίαιη προσωπική επίθεση που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό σωματικό Τραυματισμό) για Ασφαλισμένα Πρόσωπα μέχρι της ηλικίας των 80 ετών.
Μέχρι €450

10
11
12

Μέχρι €500,000
Μέχρι €1,000

Εγειρόμενα από θάνατο, Σωματικό Τραυματισμό ή ασθένεια του Ασφαλισμένου Προσώπου που προκαλείται από τρίτο μέρος.

Ιατρική θεραπεία και/ή αποζημίωση για νοσηλεία ως εσωτερικός ασθενής.

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ή ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
Έξοδα με αποδείξεις για αντικατάσταση απολεσθέντων ή κλαπέντων κλειδιών σπιτιού, αυτοκινήτου και άλλων Οικιακών Κλειδιών ενώ σε ταξίδι στο
Μέχρι €175
Εξωτερικό:
 ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ (ή Απαλλαγή) είναι το πρώτο μέρος της κάθε μιας και όλων των απωλειών ή απαιτήσεων για το οποίο ευθύνεται ο Κάτοχος της Κάρτας (ή το Ασφαλισμένο Πρόσωπο) και
το οποίο δεν είναι πληρωτέο από τους Ασφαλιστές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #5
Η παρούσα Ασφάλιση παρέχει κάλυψη σε σχέση με τα ακόλουθα ωφελήματα έναντι των οποίων αναγράφεται ποσό. Όπου ωφελήματα ΔΕΝ είναι ασφαλισμένα,
παρουσιάζονται οι λέξεις «Δεν καλύπτεται».

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ως καθορίζονται στις σελίδες 3 και 6 πιο πάνω)

ΤΜΗΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Τα Όρια Ηλικίας Φοιτητή είναι μεταξύ το 16ο και 40ο έτος της ηλικίας του μόνο.
1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

3(α)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από ένα Φοιτητή λόγω του Θανάτου ενός μέλους της Άμεσης Οικογένειας) :
Μέχρι του ποσού απόδειξης ή μέχρι το μέγιστο ποσό των €500, (οποιοδήποτε είναι λιγότερο):
Δεν παρέχεται κάλυψη σε Φοιτητές κάτω των 16 ετών ή που έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Θάνατος λόγω Τυχαίου Σωματικού Τραυματισμού:
Απώλεια ενός ή περισσοτέρων Άκρων ή ενός ή και των δύο Οφθαλμών:
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα:
Για Φοιτητές κάτω της ηλικίας των 18, η μέγιστη πληρωμή για Θάνατο λόγω Τυχαίου Σωματικού Τραυματισμού είναι:
Δεν παρέχεται κάλυψη σε Φοιτητές κάτω των 16 ετών ή που έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.
Το μέγιστο ποσό όλων των ωφελημάτων βάσει του Μέρους 2 για ένα ή πιο πολλούς τραυματισμούς που υφίσταται ο Φοιτητής
κατά το Ταξίδι δεν θα υπερβεί το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στο παρόν Πίνακα
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ και ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ (πραγματοποιηθεί σε Ταξίδι στο εξωτερικό εκτός της Χώρας Κατοικίας του Φοιτητή)
Περιλαμβανομένων Εξόδων Έκτακτης Εκκένωσης και Εξόδων Επαναπατρισμού.
Δεν παρέχεται κάλυψη σε Φοιτητές κάτω των 16 ετών ή που έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.

Μέχρι €500
 Αφαιρετέο ποσό: €75

€50,000
€50,000
€50,000
€10,000

Μέχρι €17,500
 Αφαιρετέο ποσό: €500

3(β)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΩΦΕΛΗΜΑ

4(α)

ΑΠΩΛΕΙΑ ή ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ανά ΦΟΙΤΗΤΗ
Μέχρι €500
Η κάλυψη περιορίζεται μόνο σε Αποσκευές και Προσωπικά Αντικείμενα που έχουν καταγραφεί (checked-in) ενόσω βρίσκονται
στην φροντίδα, φύλαξη και έλεγχο της αερογραμμής, ναυτιλιακής γραμμής ή άλλου Κοινού Μεταφορέα (ή των Αντιπροσώπων
τους):
 Αφαιρετέο ποσό: €100
Μέγιστο Όριο Μονού Αντικειμένου: €250
Όριο Κινητού Τηλεφώνου ή Τηλεφώνου Κυψέλης:
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Όριο Απόδειξης Αξίας ή Πρωτότυπης Απόδειξης: €250

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ανά ΦΟΙΤΗΤΗ (λόγω καθυστέρησης, ή λανθασμένης κατεύθυνσης για παράδοση από τον Κοινό
Μεταφορέα):
Αποζημίωση λογικών υφιστάμενων εξόδων με απόδειξη μετά την καθυστερημένη παράδοση βαλιτσών ενώ βρίσκονταν στην φροντίδα, φύλαξη
και έλεγχο της αερογραμμής, ναυτιλιακής γραμμής ή άλλου Κοινού Μεταφορέα ή των αντιπροσώπων τους που διαχειρίζονται βαλίτσες ενώ σε:
4(β)1: Ταξίδι ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (Μετά από καθυστέρηση Αποσκευών πέραν των 6 ωρών): Αποζημίωση μέχρι €40 για κάθε Ώρα Καθυστέρησης
ΜΟΝΟ για την αγορά στο εξωτερικό ουσιωδών αντικειμένων με αποδείξεις.
4(β)2: Σε Ταξίδι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στην Χώρα Κατοικίας του Φοιτητή ΔΕΝ υπάρχει Ασφαλιστική κάλυψη για καθυστέρηση Αποσκευών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ο Φοιτητής ΠΡΕΠΕΙ επίσης να απαιτήσει αποζημίωση από την αερογραμμή, ναυτιλιακή γραμμή ή άλλο Κοινό Μεταφορέα.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

4(β)

Μέχρι €400
(Ανώτατο όριο)
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Το μέγιστο πληρωτέο ποσό για λογικές αγορές επειγόντων ουσιωδών αντικειμένων με αποδείξεις περιορίζεται στα €250.00 ανά αντικείμενο,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

5
6(α)

6(β)
6(γ)

ζευγάρι ή σετ.
Απαιτήσεις που αποζημιώθηκαν κάτω από το Μέρος 4(β) θα αφαιρούνται από μεταγενέστερες αποζημιώσεις που γίνονται κάτω από το Μέρος 4(α).

ΧΡΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ανά ΦΟΙΤΗΤΗ (νοουμένου ότι ο Φοιτητής αναχωρήσει τελικά για το Ταξίδι):
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 12 ώρες:
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 18 ώρες:
Ωφέλημα αποζημίωσης αν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 24 ώρες:
Μέγιστη Συνολική αποζημίωση (σε ταξίδι προς το Εξωτερικό ή το Εσωτερικό) –€200 ανά Φοιτητή
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ανά ΦΟΙΤΗΤΗ
Αποζημίωση για τα λογικά έξοδα επιπρόσθετου ταξιδιωτικού εισιτηρίου κατόπιν Απώλειας Ανταπόκρισης.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
€100
€150
€200
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Μέχρι €500

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΝ υπάρχει κάλυψη για Ασφάλιση Άρνησης Επιβίβασης. Τέτοια έξοδα πρέπει να αποζημιώνονται από την αερογραμμή, ναυτιλιακή γραμμή ή

άλλο Κοινό Μεταφορέα.
ΔΕΝ υπάρχει κάλυψη για καθυστερήσεις στην ώρα των αφίξεων για οποιοδήποτε λόγο.
Δεν μπορούν να γίνουν απαιτήσεις κάτω από το Μέρος 6 και κάτω από το Μέρος 1 για το ίδιο περιστατικό ή συμβάν.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Σε Ταξίδι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στη Χώρα Διαμονής του Ασφαλισμένου Προσώπου, απαιτήσεις συνεπεία Καθυστερημένων Αναχωρήσεων για πάνω
από 24 Ώρες λόγω γεωλογικής ή υδρολογικής Φυσικής Καταστροφής περιορίζονται στα €100.00 για κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

7

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ως αποτέλεσμα τυχαίου Θανάτου, Σωματικού Τραυματισμού, ή τυχαία απώλεια ή ζημιά σε περιουσία τρίτου προσώπου.

8

ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (περιλαμβανομένων των εξόδων συμβουλής):

9

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ και ΑΠΑΓΩΓΗ (για κάθε πλήρη 24ωρη περίοδο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο κρατείται παράνομα ή σε περιορισμό):
Πληρωτέο για μέχρι 30 ημέρες και μέχρι το μέγιστο ποσό των:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (για επιχειρηματικά δείγματα και έγγραφα που δεν ανήκουν στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο):
Λογικά έξοδα για την αντικατάσταση ουσιωδών απολεσθέντων ή λανθασμένα τοποθετημένων επιχειρησιακών εγγράφων ( τα οποία χρειάζεται
το Ασφαλισμένο Πρόσωπο σε Ταξίδι στο εξωτερικό).
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

10
11

Μέχρι €500,000
Μέχρι €750

Εγειρόμενα από θάνατο, Σωματικό Τραυματισμό ή ασθένεια του Ασφαλισμένου Προσώπου που προκαλείται από τρίτο μέρος.

€40 ανά πλήρη μέρα
€1,200
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

Για τα επιπρόσθετα έξοδα παροχής παρόμοιου καταλύματος εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαμονή στο προκρατημένο κατάλυμα λόγω φυσικής
καταστροφής:

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

12

ΕΠΙΘΕΣΗ (ή βίαιη προσωπική επίθεση που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό σωματικό Τραυματισμό) για Ασφαλισμένα Πρόσωπα μέχρι της ηλικίας των 80 ετών.
Ιατρική θεραπεία και/ή αποζημίωση για νοσηλεία ως εσωτερικός ασθενής.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

13

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ή ΚΛΑΠΕΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
Έξοδα με αποδείξεις για αντικατάσταση απολεσθέντων ή κλαπέντων κλειδιών σπιτιού, αυτοκινήτου και άλλων Οικιακών Κλειδιών ενώ σε ταξίδι στο
Εξωτερικό:

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

 ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ (ή Απαλλαγή) είναι το πρώτο μέρος της κάθε μιας και όλων των απωλειών ή απαιτήσεων για το οποίο ευθύνεται ο Φοιτητής (ή το Ασφαλισμένο Πρόσωπο) και το οποίο
δεν είναι πληρωτέο από τους Ασφαλιστές.

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Όλα τα οφέλη στο παρόν έγγραφο για ένα Φοιτητή θα ακυρώνονται αν ένα Ταξίδι στο εξωτερικό είναι λιγότερο από 45 (
σαραντα πέντε) μέρες και υπερβαίνει τις 365 (τριακόσιες εξηντα πέντε) μέρες. Δεν υπάρχει κάλυψη αν ένας Φοιτητής κάνει
διακοπές κάπου αλλού και/ή κάνει πολλαπλά ταξίδια μακριά από τις σπουδές του στο εξωτερικό, εκτός από το συνηθή τόπο
μόνιμης και/ή της γονικής κατοικίας στη Κύπρο.

