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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
 
 
24ΩΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ AIG Travel  
Άμεση ανταπόκριση / βοήθεια σε όλα τα μέρη του κόσμου μέσω ειδικής τηλεφωνικής σύνδεσης, 365 ημέρες το 
χρόνο σε 24ωρη βάση για όλους τους ασφαλισμένους. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου, τα 
κατά τόπους στελέχη της AIG Travel θα εξυπηρετούν με παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών που καλύπτονται 
από το παρόν ασφαλιστήριο, δηλαδή Γενικές, Τεχνικές, Ιατρικές Πληροφορίες, Ιατρική Βοήθεια και Μεταφορές. Η 
AIG Travel θα εγγυάται ή θα πληρώνει – κατά περίπτωση – τα ζητούμενα ποσά σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, 
Νοσοκομεία, Ιατρούς, Μεταφορικές Εταιρείες για λογαριασμό του Ασφαλισμένου.  
24 hours/day, 365 days per year immediate response/assistance worldwide via designated telephone numbers for 
all insured persons. AIG local staff will assist with all requirements regarding cover provided under this policy i.e. 
General Information, Technical, Medical, Medical Assistance and Medical Transport. AIG Travel will guarantee and 
where required, pay such amounts to Hospitals, Doctors, Transport Companies, Medical Institutions on behalf of 
the Insured.  
 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ / ACCIDENTAL DEATH                                                      
Αν ο Ασφαλισμένος χάσει τη ζωή του από ατύχημα μέσα σε 180 ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η 
Εταιρία καταβάλλει στους Νόμιμους Κληρονόμους του το  παραπάνω ποσό.  
If the Insured suffers loss of life due to accident, within 180 days from the date of the accident, the Company will 
pay to the Legal Beneficiaries the above amount. 
 
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ/ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ AΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ / PERMANENT TOTAL/PARTIAL DISABILITY DUE TO 
ACCIDENT                                   
Αν ο Ασφαλιζόμενος υποστεί μέσα σε 180 ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος τις παρακάτω απώλειες 
εξαιτίας των οποίων βρίσκεται σε μόνιμη (ισόβια) και συνεχή αδυναμία και / ή ανικανότητα και εφόσον η 
μόνιμη (ισόβια) και συνεχής αυτή αδυναμία / ανικανότητα διαρκεί χωρίς διακοπή τουλάχιστον 12 συνεχείς 
μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρία του καταβάλλει ολόκληρο ή μέρος του παραπάνω ποσού 
στις παρακάτω περιπτώσεις : 
If the Insured suffers any of the losses listed below, within 180 days from the date of the accident, due to which 
loss/es he will be totally and permanently disabled, and provided such disability has continued for a period of 12 
consecutive months from the date of the accident, the Company will pay the total or a percentage of the principal 
sum:    
                                           Ποσοστό στο κεφάλαιο της κάλυψης / Percentage of Principal Sum 
 
*  Απώλεια δύο άνω ή κάτω άκρων / Loss of Both Hands or Both Feet                            100% 
* Απώλεια του ενός χεριού και ενός ποδιού / Loss of One Hand and One Foot       100% 
* Ολική απώλεια όρασης και από τα δύο μάτια/Total Loss of Sight of Both Eyes    100% 
* Ολική απώλεια όρασης από το ένα μάτι και απώλεια ενός χεριού ή ενός  
 Ποδιού / Total Loss of Sight of one Eye and Loss of either One Hand or Foot                100% 
* Ολική απώλεια λόγου και ακοής και από τα δύο αυτιά/ Τotal Loss of Speech  
and Hearing in both Ears                                       100% 
* Ολική ανίατη παραλυσία / Total and incurable Paralysis                 100% 
* Ολική Απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού/Total Loss of either Hand or Foot                   50% 
* Ολική απώλεια όρασης από το ένα μάτι/Total Loss of Sight of One Eye                     50% 
* Ολική Απώλεια λόγου/Total Loss of Speech                                                                                50% 
* Ολική Απώλεια ακοής και από τα δύο αυτιά / Total Loss of Hearing in both Ears               50% 
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ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                                               
MEDICAL EXPENSES DUE TO ACCIDENT IN/OUT OF  HOSPITAL  
Καλύπτονται οι δαπάνες που θα γίνουν συνεπεία ατυχήματος, εντός ή εκτός νοσοκομείου, και οι οποίες 
πιστοποιούνται από πρωτότυπες επίσημες αποδείξεις, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό. Αποζημιώνονται οι 
δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σε οποιαδήποτε χώρα προορισμού, όπως αυτές 
εγκρίνονται από την ιατρική ομάδα της AIG Travel. Διευκρινίζεται ότι δεν αποζημιώνονται δαπάνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί στον τόπο μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου. 
 
The Company will reimburse the costs incurred due to accident, in or out of hospital, based on relevant original 
invoices, up to the specified limit. Covered accident needs to be contracted while the policy is in effect, i.e. during 
an insured trip, and which requires medical treatment. No compensation can be paid in the place of permanent 
residence. We will pay expenses incurred during an insured trip, in the country of destination, as authorized and 
approved by AIG Travel’s medical team, either in that country or in the nearest suitable facility. 
 
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΝΤΟΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
MEDICAL EXPENSES DUE TO SICKNESS IN HOSPITAL  
Καλύπτονται οι δαπάνες που θα γίνουν συνεπεία αιφνίδιας ασθένειας, εντός νοσοκομείου, και οι οποίες 
πιστοποιούνται από πρωτότυπες επίσημες αποδείξεις, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό. Αποζημιώνονται οι 
δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σε οποιαδήποτε χώρα προορισμού, όπως αυτές 
εγκρίνονται από την ιατρική ομάδα της AIG Travel. Διευκρινίζεται ότι δεν αποζημιώνονται δαπάνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί στη χώρα μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου. 
The Company will reimburse the costs incurred due to sickness, in hospital,  based on relevant original invoices, up 
to the specified limit. Sickness means an illness or disease which first manifests itself and is contracted while the 
policy is in effect, i.e. during an insured trip, and which requires medical treatment. No compensation can be paid 
in the country of permanent residence. We will pay expenses incurred during an insured trip, in the country of 
destination, as authorized and approved by AIG Travel.medical team, either in that country or in the nearest 
suitable facility.  
 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ / EMERGENCY EVACUATION  
Η Εταιρία θα καταβάλλει το παραπάνω ποσό για τις δαπάνες που θα υποστεί ο Ασφαλισμένος εάν απαιτηθεί 
έκτακτη διακομιδή του, λόγω σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας που εμφανίζεται αιφνίδια για πρώτη φορά 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Καλύπτονται οι δαπάνες μεταφοράς στο πλησιέστερο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, οι 
δαπάνες  των ιατρικών υπηρεσιών και ιατρικών υλικών που είναι απαραίτητες κατά τη διάρκεια της έκτακτης 
διακομιδής, καθώς επίσης και οι δαπάνες μεταφοράς του στον τόπο κατοικίας του.  
The Company will pay the costs, up to the specified limit, should it be necessary to effect emergency evacuation 
due to severe injury or sickness which occurs for the first time during the trip. The Company will cover immediate 
transportation to the nearest Hospital or Nursing home, Hospitalization and Medical services and supplies 
including all relevant costs necessary for Medical Evacuation and transportation costs to place of residence.  
 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ) ΣΟΡΟΥ / REPATRIATION OF REMAINS  
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου από ατύχημα, ή από ασθένεια που εμφανίζεται αιφνίδια για πρώτη 
φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία καταβάλλει τις δαπάνες μεταφοράς της σορού στον τόπο μόνιμης 
κατοικίας του, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό.  
In case of death of the Insured due to Accident or Sickness which occurs for the first time during the trip, the 
Company will pay the actual amounts required for the repatriation of remains to the Insured’s country of 
residence, up to the above amount. 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ & ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ 
AΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ € 235,00 
EMERGENCY FAMILY TRAVEL  
LIMIT FOR HOTEL ACCOMMODATION FOR CONVALESCENCE UP TO, PER DAY € 235,00 
Εάν ο Ασφαλισμένος παραμείνει νοσηλευόμενος για περισσότερες από 5 ημέρες, η Εταιρία θα καταβάλλει το 
ποσό για ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής σε οικονομική θέση, ενός προσώπου της επιλογής του, 
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καθώς και τις δαπάνες ενοικίασης δωματίου σε ξενοδοχείο για την ανάρρωση του ασθενούς, με ανώτατο όριο το 
παραπάνω ποσό. 
In case of the insured being hospitalized for more than 5 days, the Company will pay the cost of a round trip, 
economy class air fare to bring a person chosen by the insured to be at his bedside, as well as hotel 
accommodation for the insured’s convalescence, up to the above amount. 
 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ / TRIP CANCELLATION 
Η Εταιρία αποζημιώνει την απώλεια των μη επιστρεφομένων προκαταβολών (ξενοδοχείου και/ή εισιτηρίου), 
μέχρι το παραπάνω ποσό εάν, πριν την ημερομηνία αναχώρησης, το ταξίδι του Ασφαλισμένου ακυρωθεί  λόγω 
θανάτου, ασθένειας ή σοβαρού τραυματισμού που αφορά στον ίδιο, στον συνταξιδιώτη του, ή σε συγγενή του 
Ασφαλισμένου μέχρι β’ βαθμού συγγένειας. If prior to date of departure, the trip is cancelled due to Death, 
Sickness or serious Injury of the Insured, or of his travelling companion or of an immediate family member (up to 
2nd degree of relationship), the Company will reimburse the Insured for the non-recoverable, paid in advance 
expenses for accommodation and/or travel, up to the above amount. 
 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ / TRIP INTERRUPTION                                                               
Η Εταιρία αποζημιώνει την απώλεια των μη χρησιμοποιηθέντων αλλά και μη επιστρεφομένων και 
προκαταβληθέντων εξόδων (ξενοδοχείου και/ή εισιτηρίου), μέχρι το παραπάνω ποσό εάν, πριν την ημερομηνία 
επιστροφής, το ταξίδι του Ασφαλισμένου διακοπεί λόγω θανάτου, ασθένειας ή σοβαρού τραυματισμού που 
αφορά στον Ασφαλισμένο, τον συνταξιδιώτη του, ή σε συγγενή του Ασφαλισμένου μέχρι β’ βαθμού συγγένειας.  
If prior to date of return, the trip is interrupted due to Death, sickness or serious Injury of the Insured, of his 
travelling companion or of an immediate family member (up to 2nd degree of relationship), the Company will 
reimburse the Insured for the unused, non-refundable, pre-paid expenses for accommodation and/or travel, up to 
the above amount. 
 
ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ/ TOTAL LUGGAGE LOSS                                                                                                                                   
Η Εταιρία θα καταβάλει, σε περίπτωση ολικής απώλειας των αποσκευών του Ασφαλισμένου, που συνέβη κατά 
τη διάρκεια του εναέριου, θαλάσσιου ή/και χερσαίου ταξιδιού του με δημόσιο μεταφορικό μέσο, αποζημίωση 
μέχρι το ποσό που αναφέρεται για κάθε αποσκευή και μέχρι το ανώτατο ποσό κατ’άτομο που αναφέρεται στο 
Πρόγραμμα Ασφάλισης.  
Ως «Ολική Απώλεια Αποσκευής/ων» θα θεωρείται και η μεγαλύτερη των 5 ημερών καθυστερημένη άφιξη των 
αποσκευών μετά την άφιξη του Ασφαλισμένου στον τόπο προορισμού του, ή η μεγαλύτερη των 22 ημερών 
καθυστερημένη άφιξη των αποσκευών μετά την άφιξη του Ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης κατοικίας του. 
The Company will reimburse the Insured, in case of total loss of luggage, which occurred during his trip on a 
Common Carrier up to the amount per piece of luggage and the maximum amount per person as specified. Total 
Loss of Luggage” denotes the arrival of luggage 5 or more days after the arrival of the Insured at his/her 
destination. It also denoted the arrival of luggage 22 or more days after the Insured’s return to his/her 
permanent residence. 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ  ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ / BAGGAGE DELAY                                                                     
Η Εταιρία θα καταβάλει τις απαραίτητες δαπάνες, με  ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό, προκειμένου ο 
Ασφαλισμένος να προμηθευτεί τα αναγκαία και βασικά είδη ρουχισμού, καθαρισμού και προσωπικών ειδών σε 
περίπτωση που η άφιξη των αποσκευών του στον τόπο προορισμού καθυστερήσει πέραν των 4 ωρών μετά την 
άφιξη του Ασφαλισμένου στον προορισμό του. Ως τόπος προορισμού δεν θεωρείται ο τόπος μόνιμης κατοικίας 
του Ασφαλισμένου.  
The Company will reimburse an Insured person for the expense of necessary personal effects, up to the above 
amount, if such a person’s Baggage is delayed or misdirected by a Common Carrier for more than 4 hours, from 
the time the Insured arrives at the destination stated on the Insured Person’s ticket, other than such a person’s 
final destination (permanent place of residence), until the time it arrives.  
 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ / EXPENSES INCURRED DUE TO DELAYED DEPARTURE   
Η Εταιρία θα καταβάλει τις απαραίτητες δαπάνες, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό, που θα υποστεί ο 
Ασφαλισμένος σε περίπτωση που το προγραμματισμένο  δρομολόγιο δημόσιου μεταφορικού μέσου  στο οποίο 
είχε οριστική κράτηση ακυρωθεί ή καθυστερήσει να αναχωρήσει πέραν των 4 ωρών, λόγω δυσμενών καιρικών 
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συνθηκών, απεργίας ή βλάβης του μεταφορικού μέσου. Δεν γίνονται δεκτές απαιτήσεις εφόσον η καθυστέρηση 
είχε εγκαίρως γνωστοποιηθεί στον Ασφαλισμένο πριν από την αναχώρηση. Ως απαραίτητες θεωρούνται οι 
δαπάνες που αναφέρονται σε διατροφή και διαμονή σε ξενοδοχείο λόγω της καθυστέρησης. 
The Company will pay reasonable expenses for Trip Delay, up to the above amount, if the Journey by any public 
land, water or air Common Carrier on which the Insured person was firmly booked and confirmed to travel, is 
delayed for more than 4 hours due to Inclement Weather, Strike or other job action by employees of the Common 
Carrier or caused by Equipment Failure of the Common Carrier. However, no claims will be paid if any of the above 
was made public or known to an Insured person prior to departure. Reasonable Expenses means any expenses for 
meals and lodging which were necessarily incurred as the result of a covered hazard.  
 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ/MISSED DEPARTURE 

Η Εταιρία αποζημιώνει, μέχρι το ποσό που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης, για τις επιπλέον 
απαραίτητες και λογικές δαπάνες διαμονής και μεταφοράς, που ο Ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλλει για να 
φτάσει στον ταξιδιωτικό προορισμό του ή να επιστρέψει στον τόπο διαμονής του επειδή δεν έφτασε στο 
σημείο αναχώρησης ως την ώρα που φαίνεται στο δρομολόγιό του, επειδή: 
- Τα δημόσια μέσα μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων και των προγραμματισμένων πτήσεων) δεν τηρούν τον 
πίνακα δρομολογίων συνεπεία κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών, απεργιακών κινητοποιήσεων ή μηχανικής 
βλάβης, 
- Το όχημα με το οποίο κινείται πάθει ατύχημα ή βλάβη. 
The Company shall pay up to the maximum amount shown in the Schedule of Benefits, for the necessary and 
reasonable extra costs of accommodation and transport, that the Insured has to pay to get to his/her 
destination or back home because he/she didn’t get to the departure point by the time shown in his/her travel 
itinerary (plans) because: 
- Public transport (including scheduled flights) does not run to its timetable; or 
- The vehicle he/she is travelling in has an accident or breaks down. 
 
 
 
 


