
 

 
 

 

Το παρόν έντυπο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το περιγραφόμενο προϊόν. Οι πλήρεις προσυμβατικές και 
συμβατικές πληροφορίες αναφορικά με το περιγραφόμενο στο παρόν προϊόν περιλαμβάνονται σε άλλα προσυμβατικά 
έγγραφα της AIG και στους Γενικούς όρους ασφάλισης.  

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Αυτό το παγκόσμιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ταξιδίου καλύπτει τόσο ταξίδια μετ' επιστροφής όσο και απλής 
μετάβασης εκτός της χώρας διαμονής σας, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους διάρκειας που αναφέρονται 
παρακάτω, καθώς και με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου. 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εστιάζει στον COVID-19 για κάποιες παροχές. Η κάλυψη επεκτείνεται προκειμένου 
να συμπεριληφθούν ορισμένες απώλειες που προκύπτουν μετά τη γνωστοποίηση του COVID-19 και θα 
μπορούσαν ευλόγως να οδηγήσουν σε απαίτηση (η οποία άλλως θα αποκλειόταν, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 
των Γενικών Εξαιρέσεων του συμβολαίου). 

 

  

Τι δεν ασφαλίζεται; 
 

Αξιώσεις που σχετίζονται με ιατρική πάθηση ή 
ασθένεια που σχετίζεται με ιατρική πάθηση, την 
οποία εσείς ή οποιοδήποτε άτομο από το οποίο 
εξαρτάται το ταξίδι σας γνωρίζατε πριν 
αγοράσετε αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο , ή 
αν ταξιδεύετε αντίθετα από συμβουλή γιατρού 

Ακύρωση/διακοπή ταξιδιού λόγω 
- προειδοποιήσεων για επιδημία/πανδημία, που 

εκδίδονται από τις κυβερνήσεις, τις υγειονομικές 
αρχές ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

- κλεισίματος των συνόρων, καραντίνας ή άλλων 
κυβερνητικών αποφάσεων, προειδοποιήσεων, 
κανονισμών ή οδηγιών, ή 

- δισταγμού, αλλαγής γνώμης ή φόβου να 
ταξιδέψετε, ή αν μια αεροπορική εταιρεία 
προσφέρει επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση 

Εάν ταξιδεύετε προκειμένου να λάβετε ιατρική 
φροντίδα στο εξωτερικό 

Αξιώσεις που απορρέουν από τη χρήση ενός 
δίκυκλου μηχανοκίνητου οχήματος ως οδηγού ή 
επιβάτη εάν δεν φοράτε κράνος, όπου το 
μέγεθος του κινητήρα του δίκυκλου 
μηχανοκίνητου οχήματος υπερβαίνει τα 100 
κ.εκ. 

Αξιώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σας 
σε οποιαδήποτε εγκληματική πράξη 

Αξιώσεις για προσωπικά είδη/αποσκευές εάν: 
- δεν αναφέρετε την απώλεια/κλοπή στην 

Τι ασφαλίζεται; 

Ιατρικό και προσωπικό ατύχημα 

 Έκτακτα ιατρικά έξοδα και επαναπατρισμός 
Ασφαλιστικό ποσό: Έως και €410.000 
(συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εξόδων 
και της εκκένωσης που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας ως 
αποτέλεσμα της προσβολής σας από COVID- 
19). Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα: €37 ανά 
24 ώρες και έως €2.900 

 Προσωπικό ατύχημα: 
Ασφαλιστικό ποσό: έως και €41.000 

 Επίδομα Καραντίνας στο Εξωτερικό: έως 
και €120 την ημέρα για έως και 14 
διαδοχικές ημέρες αν τεθείτε απροσδόκητα 
σε υποχρεωτική καραντίνα εκτός της 
χώρας κατοικίας σας, για την κάλυψη 
εύλογων και αναγκαίων εξόδων 

 Ακύρωση ταξιδιού, συντόμευση ταξιδιού: 
Ασφαλιστικό ποσό: έως και €6.100 
(περιλαμβάνεται ακύρωση λόγω διάγνωσής σας 
ή διάγνωσης συγγενή σας με COVID-19 πριν 
από την ημερομηνία αναχώρησης, ή αν εσείς ή 
συγγενής σας είστε καθηγητής πλήρους 
απασχόλησης, εργαζόμενος πλήρους 
απασχόλησης ή μαθητής σε σχολείο 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
και απαιτείται η ολοκλήρωση του 
παρατεταμένου σχολικού έτους που συμπίπτει ή 
εκτείνεται πέρα από την ημερομηνία 

Ταξιδιωτική Ασφάλιση 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

 
Εταιρεία: AIG Europe S.A. (υποκατάστημα Ιρλανδίας) 

Προϊόν: Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ταξιδίων της 

Εmirates 

Η AIG Europe S.A., είναι καταχωρημένη στο Λουξεμβούργο από την Commissariat aux Assurances (αριθμός B218806), 
μέσω του ιρλανδικού υποκαταστήματος στη διεύθυνση 30 North Wall Quay, International Financial Services Centre, 
Dublin 1, Ireland, εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (αριθμός 908876). 



 

  
 

 

 

 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Ο ασφαλισμένος μπορεί να ακυρώσει την κάλυψη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
aigtravelclaims@aig.com ή με επιστολή προς AIG Europe S.A, 30 North Wall Quay, International Financial 
Services Centre, Δουβλίνο, 1, Ιρλανδία ή με επικοινωνία με το ταξιδιωτικό γραφείο JOY TOURS μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@joytours.gr 

Η κάλυψη βάσει των υπόλοιπων παροχών ξεκινά όταν φύγετε από τη χώρα αναχώρησης, ενώ ταξιδεύετε εκτός 
της χώρας κατοικίας σας. 

Η κάλυψη για ακύρωση λήγει με την έναρξη του ταξιδιού σας. Η κάλυψη λήγει για όλες τις άλλες ενότητες: 

Ταξίδια μετ' επιστροφής: όταν επιστρέφετε στη χώρα αναχώρησης ή μετά από 365 ημέρες από την αρχική 
ημερομηνία αναχώρησης, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα. 
Ταξίδια απλής μετάβασης: Για τις παρακάτω παροχές, η κάλυψη λήγει μετά από 31 ημέρες 

o Έκτακτα Ιατρικά Έξοδα 
o Επείγουσα Ιατρική Διακομιδή/Έξοδα Μεταφοράς 
o Επείγουσα Οδοντιατρική Περίθαλψη 
o Επαναπατρισμός Σορών Αποβιωσάντων 
o Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα 
o Επίδομα Καραντίνας στο Εξωτερικό 

Όλες οι άλλες παροχές λήγουν 48 ώρες μετά την άφιξή σας στον τελικό σας προορισμό εκτός της χώρας κατοικίας 
σας. 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η κάλυψη για την παροχή ακύρωσης ταξιδίου αρχίζει 10 πριν την αναχώρηση από Ελλάδα.  

αστυνομία εντός 24 ωρών και δεν λάβετε γραπτή 
αστυνομική αναφορά 

- αφήνετε τα πράγματά σας χωρίς επίβλεψη σε 
δημόσιο χώρο 

- δεν μεταφέρετε τιμαλφή ή άλλα αντικείμενα αξίας 
σε χειραποσκευή στο αεροπλάνο ή μέσα μαζικής 
μεταφοράς 

Απώλεια, κλοπή ή ζημιά σε συγκεκριμένα 
αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων φακών 
επαφής, οδοντοστοιχιών, ακουστικών 
βαρηκοΐας, ποδηλάτων ή μηχανοκίνητων 
οχημάτων 

Απώλεια μετρητών, ταξιδιωτικών επιταγών ή 
αντικειμένων αξίας, εάν: 
- δεν τα μεταφέρετε μαζί σας ή δεν τα αφήνετε σε 

κλειδωμένη θυρίδα ασφαλείας 

- δεν αναφέρετε την απώλεια/κλοπή στην 
αστυνομία εντός 24 ωρών και δεν λάβετε γραπτή 
αστυνομική αναφορά 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

! Πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την AIG 
Travel, εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τα 
στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

! Για αξιώσεις σχετικά με προσωπικά 
είδη/αποσκευές, πρέπει να παράσχετε τις 
αποδείξεις ή άλλο αποδεικτικό κυριότητας 
εφόσον είναι δυνατόν· ενδέχεται να λάβετε 
μειωμένη αποζημίωση λόγω συνήθους φθοράς 
ή απώλειας αξίας 

! Για αξιώσεις σχετικά με μετρητά/ταξιδιωτικές 
επιταγές, πρέπει να παράσχετε αποδεικτικά 
κυριότητας και αξίας (π.χ. αποδείξεις, αναλύσεις 
τραπεζικού λογαριασμού ή αποδείξεις ανάληψης 
μετρητών) 

! Για άλλες αξιώσεις θα πρέπει να προσκομίσετε 
αποδεικτικά επιπλέον εξόδων και τυχόν 
καθυστερήσεων 

αναχώρησής σας) 

Περιουσιακά στοιχεία 

 Προσωπικά είδη/αποσκευές 
Ασφαλιστικό ποσό: έως και €4.100 / €1.200 ανά 

αντικείμενο ή για ομάδα αντικειμένων/αντικείμενα 
αξίας και 
ηλεκτρονικό/άλλο εξοπλισμό €1.000 

 Μετρητά και ταξιδιωτικές επιταγές 
Ασφαλιστικό ποσό: έως και €410 (για παιδιά 
ηλικίας κάτω των 16 ετών, ισχύει το όριο των 
€81 για μετρητά) 

Καθυστέρηση 

 Απώλεια πτήσης 
Ασφαλιστικό ποσό: έως και €810 

 Καθυστέρηση ταξιδιού και εγκατάλειψη 
Ασφαλιστικό ποσό: €41 ανά ώρα καθυστέρησης 
και έως €810. Πρέπει να παρέλθουν 12 ώρες 
πριν από την έναρξη της παροχής 
(συμπεριλαμβάνεται ως αποτέλεσμα 
εγκατάλειψης, αλλά όχι καθυστέρησης, αν 
διαγνωσθείτε θετικοί σε εξέταση που σχετίζεται 
με τον COVID-19 ή σε προληπτικό έλεγχο στο 
αεροδρόμιο) 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Οι παρακάτω καλύψεις παρέχονται για κάθε έναν Ασφαλισμένο. Είναι σημαντικό να μελετήσετε τους όρους και προϋποθέσεις 
όπως αναγράφονται παρακάτω για πλήρεις πληροφορίες της κάλυψης. 

 
Πρόγραμμα παροχών 

 
 
 

A 

 
 
 
Ακύρωση και Συντόμευση Ταξιδιού 

 
Κάλυψη (ΕΥΡΩ €) 

 
Απαλλαγή 

 1 Ακύρωση Ταξιδιού 6.100 Μηδέν 

 2 Συντόμευση Ταξιδιού 6.100 Μηδέν 

B Προσωπικά Είδη και Ταξιδιωτικές Δυσκολίες   
1 Προσωπική αποσκευή 4.100 Μηδέν 
2 Όριο ανά αντικείμενο 1.200  
3 Όριο αντικειμένων αξίας 1.000  
4 Καθυστέρηση άφιξης αποσκευών 41 ανά ώρα/μέχρι 810 12 ώρες 
5 Προσωπικά Χρήματα 410 Μηδέν 
6 Διαβατήριο και Ταξιδιωτικά Έγγραφα 410 Μηδέν 
7 Παροχή Πιστωτικής Κάρτας 810 Μηδέν 
8 Καθυστέρηση Ταξιδιού και Εγκατάλειψη 41 ανά ώρα/μέχρι 810 12 ώρες 
9 Απώλεια πτήσης 810 Μηδέν 
10 Αεροπειρατεία και απαγωγή 200 ανά ώρα/μέχρι 8.100 24 ώρες 

 

Γ Ιατροφαρμακευτικές και άλλες συναφείς δαπάνες 
1 Έκτακτα Ιατρικά Έξοδα 410.000 Μηδέν 

Επείγουσα Ιατρική Διακομιδή/Έξοδα Μεταφοράς Συμπεριλαμβάνεται 
Επείγουσα Οδοντιατρική Περίθαλψη Συμπεριλαμβάνεται, μέχρι 310 

Επαναπατρισμός Σορών Αποβιωσάντων/Έξοδα Κηδείας Συμπεριλαμβάνεται, μέχρι 7.300 
2 Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα 37 ανά 24 ώρες/μέχρι 2.900 Μηδέν 
3 Επίδομα Καραντίνας στο Εξωτερικό 

120 ανά 24 ώρες ανά άτομο/έως και 14
 

διαδοχικές ημέρες 
Μηδέν 

4 Επείγουσα επιστροφή στην οικία και συνέχιση ταξιδιού 4.100 Μηδέν 
5 Παροχή βοηθείας πριν την έναρξη του ταξιδίου Συμπεριλαμβάνεται η παροχή Μηδέν 
6 Παροχή βοηθείας κατά τη διάρκεια του ταξιδίου Συμπεριλαμβάνεται η παροχή Μηδέν 
7 Παροχή υπηρεσιών επιστασίας (concierge) Συμπεριλαμβάνεται η παροχή Μηδέν 

 
Δ Προσωπικό Ατύχημα 41.000 Μηδέν 

 
Ε Συμπληρωματικές καλύψεις 

 

1 Προσωπική αστική ευθύνη 810.000 Μηδέν 
2 Νομικά έξοδα 8.100 Μηδέν 
3 Χρηματική εγγύηση 4.100 Μηδέν 
4 Φροντίδα κατοικίδιων – (Χώρος φιλοξενίας) σκύλου και γάτας 37 ανά 24 ώρες/μέχρι 370 24 ώρες 
5 Κάλυψη φυσικών καταστροφών 1.200 Μηδέν 
6 Κάλυψη ληστείας 730 Μηδέν 
7 Μερική απαλλαγή ευθύνης ζημιών (C.D.W.) 410 Μηδέν 
8 Ταξίδια εσωτερικού Όπως περιγράφεται στις σχετικές ενότητες Μηδέν 

 

Ζ Κάλυψη Χειμερινών Σπορ 
 

1 Απώλεια εξοπλισμού χειμερινών σπορ 2.000 Μηδέν 
2 Ενοικίαση εξοπλισμού σκι 24 ανά 24 ώρες/έως και 490 Μηδέν 
3 Κάρτα εισόδου σε πίστα 240 Μηδέν 
4 Κλείσιμο πίστας 33 ανά 24 ώρες/μέχρι 330 Μηδέν 
5 Χιονοστιβάδα και κατολίσθηση 49 ανά 24 ώρες/μέχρι 240 Μηδέν 

Η Κάλυψη Κλεισίματος Εναέριου Χώρου 
1 Ακύρωση 4.900 24 ώρες 
2 Πρόσθετες δαπάνες σε περίπτωση που βρίσκεστε αποκλεισμένος 

στο σημείο αναχώρησης
 120

 
3 Πρόσθετες δαπάνες προκειμένου να φθάσετε στον προορισμό 

σας 
200 24 ώρες 

4 Πρόσθετες δαπάνες σε περίπτωση που έχετε αποκλειστεί σε 
διεθνή ανταπόκριση 

5 Πρόσθετες δαπάνες σε περίπτωση που έχετε αποκλειστεί κατά το 
ταξίδι της επιστροφής σας 

160 για κάθε 24ωρη περίοδο 
καθυστέρησης, 

με ανώτατο όριο τα 810 
160 για κάθε 24ωρη περίοδο 

καθυστέρησης, 
με ανώτατο όριο τα 810 

 
24 ώρες 

 
 

24 ώρες 

 
 
 



 
 

 

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. 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
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. 
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ/ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ AΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
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 : 
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 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% 
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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. 
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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. 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ  
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.  
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ) ΣΟΡΟΥ  
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. 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ & ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ 
AΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ € 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, καθώς και τις δαπάνες ενοικίασης 
δωματίου σε ξενοδοχείο για την ανάρρωση του ασθενούς, με ανώτατο όριο το 
παραπάνω ποσό. 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  
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.  
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  
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. 



ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
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. 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ  
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. 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  
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 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.  
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
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. 

*** 
Η American International Group Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919 
και σήμερα παρέχει Γενικές Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής και Συνταξιοδότησης, Ασφάλιση Ενυπόθηκων Δανείων και άλλες 
χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 80 χώρες και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να προστατέψουν τα περιουσιακά 
τους στοιχεία, να τους παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους και να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές 
τους ανάγκες. Η AIG είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο. 
 
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την AIG μπορείτε να βρείτε στο www.aig.com.gr, www.aig.com/strategyupdate | 
YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig  Facebook: 
www.facebook.com/aig.greece   
 
H AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc που καλύπτει τους κλάδους 
περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του ομίλου American 
International Group, Inc. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας www.aig.com.gr. Όλα 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες του American International Group, 
Inc. και ενδέχεται να μην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης. Μη ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα 
τρίτα πρόσωπα. Ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να παρέχονται από πρόσθετο 
ασφαλιστικό φορέα. 
 
Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση με αριθμό μητρώου εταιρείας B 218806 στο Εμπορικό Μητρώο και 
Μητρώο Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. 
Kennedy, L-1855, Luxembourg. Νόμιμος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την 
AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) με αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851 και έδρα Λ. Κηφισίας 119, 
Μαρούσι, Αθήνα, έχει διορισθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 115 παρ. 3 (β) του Ν. 4364/2016, η AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, 
Αθήνα, Ελλάδα, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4698801000 και ΑΦΜ 999843415, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών. 

 
 


