
 

Τανιδιωςική Αρτάλιρη – Travel Assistance 

Σημαντική ενημέρωση: Καλύπςξμςαι και πεοιρςαςικά εναιςίαπ ςξσ Covid-19, ρύμτωμα με ςη 

διαδικαρία πξσ ρημειώμεςαι ρςξσπ όοξσπ καλύψεωμ. 

 

ΚΑΛΎΨΕΙΣ 
ΟΡΙΑ ΚΑΛΤΨΔΩΝ 

Δθηόο Διιάδνο Δληόο Διιάδνο 

Ιαηξηθέο ζπκβνπιέο θαη 

πιεξνθνξίεο Σπληνληζηηθνύ  

Κέληξνπ 

Χωξίο πεξηνξηζκό ρξήζεο 

Υγεηνλνκηθή κεηαθνξά ηνπ 
Αζθαιηζκέλνπ 

Χωξίο όξην θόζηνπο 

Επαλαπαηξηζκόο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Μέρξη 5.000€ 
 

Απνδεκίσζε γηα ηελ απώιεηα 
απνζθεπώλ Μέρξη €300 Μέρξη €300 

Ιζρύεη κόλν γηα αεξνπνξηθά ηαμίδηα. 

Μέρξη €300 Μέρξη €300 

Έμνδα λνζειείαο εθηόο ρώξαο 

κόληκεο δηακνλήο 
Μέρξη €10.000  

Έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο εθηόο λνζνθνκείνπ. 
Μέρξη €500 Μέρξη €500 

Απνδεκίσζε γηα απώιεηα 

δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ 

από αηύρεκα. 

Μέρξη €30.000. 

Αλώηαην όξην απνδεκίωζεο γηα αηύρεκα 

ζε νκάδα αζθαιηζκέλωλ ζην ίδην ζπκβάλ €300.000 

Έμνδα γηα κεηαθνξά ζνξνύ. Μέρξη €5.000 Μέρξη €2.000 

Απνδεκίσζε γηα αθύξσζε ηαμηδηνύ 

ιόγσ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο (εθηόο 

Covid) 
Μέρξη €1.000 

Απνδεκίσζε γηα αθύξσζε ηαμηδηνύ 

ιόγσ ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο ζε 

Covid-Test. 
Μέρξη €700 

Επαλαπαηξηζκόο ησλ 

ζπληαμηδεπόλησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ 

Έλα αεξνπνξηθό εηζηηήξην Έλα εηζηηήξην κε δεκόζην 

κέζν κεηαθνξάο 

Έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ζε 

ζηελό ζπγγελή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ 

πνπ λνζειεύεηαη. 

Έλα αεξνπνξηθό εηζηηήξην  

κε επηζηξνθή. Δηακνλή ζε 

μελνδνρείν γηα 5 κέξεο κέρξη 
€500. 

Έλα εηζηηήξην κε επηζηξνθή κε 

δεκόζην κέζν κεηαθνξάο. 

Δηακνλή ζε μελνδνρείν 

γηα 5 κέξεο κέρξη €250. 

Έμνδα δηακνλήο θαη επηθνηλσλίαο 

ηνπ 
Αζθαιηζκέλνπ εμαηηίαο απώιεηαο 
ησλ ηαμηδησηηθώλ ηνπ εγγξάθσλ. 

Μέρξη €500 Μέρξη €200 

Έμνδα ιόγσ θαζπζηεξεκέλεο 

άθημεο ησλ απνζθεπώλ 
Μέρξη €200 γηα θαζπζηέξεζε 

πάλω από 4 ώξεο 

Μέρξη €200 γηα θαζπζηέξεζε 

πάλω από 4 ώξεο 

Έμνδα γηα λνκηθή ππνζηήξημε Μέρξη €3.000 Μέρξη €3.000 

Έμνδα ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο 

πηήζεο 

Γηα θαζπζηέξεζε πάλω από 4 ώξεο, κέρξη €100 

Γηα θαζπζηέξεζε πάλω από 24 
ώξεο, κέρξη €450 

Γηα θαζπζηέξεζε πάλω από 24 
ώξεο, κέρξη €200 

Έμνδα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ 

εμαηηίαο πξόσξεο δηαθνπήο ηνπ 

ηαμηδηνύ ηνπ 
Μέρξη €1.000 Μέρξη €500 

Έμνδα μελνδνρείνπ ιόγσ 

θαξαληίλαο 
Μέρξη €1.500 Μέρξη €500 

Έμνδα κεηάθξαζεο Μέρξη €300  



ΟΡΟΙ ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ INTERAMERICAN  
Όξνη αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ  
Ση θαιύπηεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην;  
Σν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην θαιύπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαηά ηε δηάξθεηα κεηάβαζεο ή κεηαθίλεζήο ηνπ από θαη πξνο ηνλ 
ηόπν ηεο κόληκεο δηακνλήο ηνπ. Οη θίλδπλνη πνπ θαιύπηνληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα «Όξνη θαιύςεσλ».  

Ση δελ θαιύπηεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην;  
Σν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην δελ θαιύπηεη ηνπο παξαθάησ θηλδύλνπο θαη πεξηζηαηηθά:  
1. Κηλδύλνπο πνπ νθείινληαη άκεζα ή έκκεζα, νιηθά ή κεξηθά, ζε εμσηεξηθό πόιεκν (θεξπγκέλν ή αθήξπθην) εκθύιην 
πόιεκν, επαλάζηαζε, πξαμηθόπεκα, πνιηηηθέο ηαξαρέο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, εγθιεκαηηθή ελέξγεηα ηνπ 
Αζθαιηζκέλνπ ή απόπεηξα δηάπξαμήο ηεο, θαζώο θαη θηλδύλνπο πνπ νθείινληαη ζε ππξεληθή ελέξγεηα.  
2. Κηλδύλνπο πνπ νθείινληαη ζε ςπρηθή ή λνεηηθή αζζέλεηα.  
3. Οδνληηαηξηθά πεξηζηαηηθά  

 
Δπίζεο, ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην δελ θαιύπηεη ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:  
1. Δγθύνπο πνπ βξίζθνληαη πάλσ από ηνλ 5ν κήλα ηεο εγθπκνζύλεο γηα πεξηζηαηηθά επηπινθώλ εγθπκνζύλεο.  
2. Μεηαθνξάο ζνξνύ ζε πεξίπησζε απώιεηαο δσήο, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ν Αζθαιηζκέλνο κεηαθηλείηαη γηα λα 
ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία, ζαλ ζπλέπεηα ρξόληαο πάζεζεο.  
3. Πνπ ν Αζθαιηζκέλνο ηαμηδεύεη αληίζεηα από ζπκβνπιέο γηαηξνύ.  
4. Πνπ ν Αζθαιηζκέλνο ηαμηδεύεη πξνγξακκαηηζκέλα γηα λα πάξεη ηαηξηθέο ζπκβνπιέο ή δηάγλσζε, γηα λα ππνβιεζεί ζε 
ηαηξηθή ή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, γηα ζεξαπείεο, ή γηα εζεινύζηα δηαθνπή εγθπκνζύλεο.  
5. Πνπ ν Αζθαιηζκέλνο είλαη ζε ιίζηα αλακνλήο λνζνθνκείνπ ή νπνηνπδήπνηε λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ζεξαπεία.  
6. Έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο γηα ρξόληεο παζήζεηο ή παζήζεηο πνπ 
πξνϋπάξρνπλ ηεο αζθάιηζεο.  
 
Δπηπιένλ, δελ θαιύπηνληαη πεξηπηώζεηο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ νθείινληαη, άκεζα ή έκκεζα, ζε:  
1. Αθπξώζεηο εηζηηεξίσλ κεηά ην check-in ή αθπξώζεηο ιόγσ απεξγίαο νπνηνπδήπνηε θνξέα, εηαηξίαο ή νξγαληζκνύ  
2. Εεκηέο ή απαηηήζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ κε απνδεδεηγκέλν δόιν ή εμαηηίαο ζεκαληηθήο παξάιεηςεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ.  
3. Πεξηζηαηηθά πνπ δελ έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηελ Δηαηξία, κέζα ζε ηξηάληα (30) κέξεο από ηε κέξα πνπ ζπλέβεζαλ.  
4. Εεκηέο ιόγσ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ  
5. πκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε αγώλεο θαη αζιήκαηα πνπ γίλνληαη επαγγεικαηηθά, ιόγσ πξσηαζιεηηζκνύ, 
εμάζθεζεο ή πξνπόλεζεο ζε ελαέξηα ή επηθίλδπλα ζπνξ (extreme sport), αλαξξηρήζεηο, εμεξεπλήζεηο, θαηαδύζεηο, 
θπλήγη, πηήζεηο ή εθπαίδεπζε ζαλ πηιόηνο ή ζαλ κέινο πιεξώκαηνο ζε αεξνζθάθνο ή ζαιάζζην ζθάθνο.  
6. Απηνθηνλία, απόπεηξα απηνθηνλίαο ή ηξαπκαηηζκό πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ Αζθαιηζκέλν.  
7. πκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, ζεηεία ζε έλνπιεο δπλάκεηο ή ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 
ελέξγεηα  

 

Πνηα πξόζσπα θαιύπηνληαη από ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην θαη κέρξη πόηε;  
Από ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην θαιύπηνληαη ηα πξόζσπα πνπ έρνπλ ειηθία κεγαιύηεξε ηνπ ελόο (1) κήλα. ηελ 
πεξίπησζε έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ πγείαο πνπ νθείιεηαη ζε αζζέλεηα, ν Αζθαιηζκέλνο θαιύπηεηαη εθόζνλ ε ειηθία ηνπ 
είλαη κέρξη 75 εηώλ. Γηα πεξηζηαηηθό πνπ νθείιεηαη ζε αηύρεκα, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ειηθίαο γηα ηελ θάιπςε. Με απηή 
ηελ αζθάιηζε δελ αζθαιίδνληαη πξόζσπα πνπ πάζρνπλ από ρξόληεο παζήζεηο όπσο παξάιπζε, πλεπκαηηθή ή λνεηηθή 
αλαπεξία, ηύθισζε, θώθσζε, αιθννιηζκό ή άιιε ζνβαξή θαη κόληκε αλαπεξία. ε πεξίπησζε πνπ απνδεηρηεί όηη ν 
Αζθαιηζκέλνο δε δηθαηνύηαη ηελ αζθάιηζε εμαηηίαο ησλ παζήζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ε αζθάιηζε είλαη άθπξε θαη ε 
Δηαηξία ζα επηζηξέςεη εμνινθιήξνπ ην αζθάιηζηξν.  

Πνηα είλαη ε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο θάιπςεο;  
Σν αζθαιηζηήξην θαιύπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν παγθόζκηα, κε ηνλ όξν όηη βξίζθεηαη καθξηά από ηνλ ηόπν ηεο κόληκεο 
δηακνλήο ηνπ θαη ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ πελήληα (50) ρηιηνκέηξσλ γηα πεξηζηαηηθό ζηελ Διιάδα θαη ησλ εθαηό 
(100) ρηιηνκέηξσλ γηα πεξηζηαηηθό εθηόο Διιάδνο.  
ε πεξίπησζε ηαμηδηνύ εθηόο Διιάδαο, ε Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν γηα ηνλ ηόπν πξννξηζκνύ ηνπ ηαμηδηνύ πνπ 
δειώλεηαη ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο, θαζώο θαη γηα ηνπο ελδηάκεζνπο ηόπνπο κέρξη λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ, αλ 
ππάξρνπλ (δειαδή, transit).  
Οξίδεηαη ξεηά όηη απνθιείεηαη θάζε επέκβαζε ηεο Δηαηξίαο ζε ρώξα πνπ ππάξρεη εμσηεξηθόο πόιεκνο (θεξπγκέλνο ή 
αθήξπθηνο), εκθύιηνο πόιεκνο, επαλάζηαζε, πξαμηθόπεκα θαη πνιηηηθέο ηαξαρέο.  

Πόηε μεθηλά ε θάιπςε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη πόζν δηαξθεί ;  
H θάιπςε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ από ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην μεθηλά ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό 
αζθάιηζεο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη εμνθιεζεί ην νθεηιόκελν αζθάιηζηξν. Ζ θάιπςε ηεο αθύξσζεο αλαρώξεζεο 
ηαμηδηνύ ζηελ πεξίπησζε αηνκηθνύ αζθαιηζηεξίνπ, αξρίδεη 24 ώξεο κεηά ηε κέξα θαη ώξα αζθάιηζεο θαη πιεξσκήο ηνπ 
αζθαιίζηξνπ θαη ιήγεη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξώηνπ check in.  
Ζ θάιπςε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ από ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην δηαξθεί κέρξη ην ρξόλν επηζηξνθήο ηνπ ζηνλ ηόπν ηεο 
κόληκεο δηακνλήο ηνπ θαη ιήγεη ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 
θάιπςε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ιήγεη απηόκαηα, ρσξίο λα απαηηείηαη θακία άιιε δηαηύπσζε. Ζ δηάξθεηα ηαμηδηνύ θαη επνκέλσο 
ε θάιπςε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ ηξηάληα  
(30) εκεξώλ.  



Πώο ππνινγίδεηαη ην αζθάιηζηξν θαη πώο θαηαβάιιεηαη;  
Σν αζθάιηζηξν ππνινγίδεηαη αθνύ ιεθζεί ππόςε από ηελ Δηαηξία ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ, ν ηόπνο πξννξηζκνύ θαη ην 
είδνο ησλ θαιύςεσλ γηα ηηο νπνίεο ν Αζθαιηζκέλνο δεηά λα ηνπ δνζεί αζθαιηζηηθή θάιπςε κε ην αζθαιηζηήξην 
ζπκβόιαην.  
Δηδηθά γηα ηελ θάιπςε αθύξσζεο ηαμηδηνύ όηαλ απηή απνηειεί ηε κνλαδηθή θάιπςε αηνκηθνύ αζθαιηζηεξίνπ, ην 
αζθάιηζηξν ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζό πνπ έρεη δεισζεί σο αμία ηνπ ηαμηδηνύ πνπ αζθαιίδεηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ε θάιπςε ιακβάλεηαη σο επηπιένλ ππεξεζία κε ην αεξνπνξηθό εηζηηήξην, ην αζθάιηζηξν ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αμία 
ηνπ εηζηηεξίνπ.  
Σν αζθάιηζηξν θαηαβάιιεηαη από ην πκβαιιόκελν εθάπαμ, κέζσ ησλ λόκηκσλ ηξόπσλ πιεξσκήο γηα ηνπο νπνίνπο 
ελεκεξώλεηαη όηαλ ππνβάιεη ηελ αίηεζε αζθάιηζεο.  

Δθαξκνζηέν δίθαην θαη αξκνδηόηεηα δηθαζηεξίσλ  
Σν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ ζα πξνθύςεη ζρεηηθά κε 
ην θύξνο θαη ηνπο όξνπο εθαξκνγήο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, αξκόδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.  

Με πνηεο πξνϋπνζέζεηο απνδεκηώλεηαη ν Αζθαιηζκέλνο από ηελ Δηαηξία;  
Ζ Δηαηξία απνδεκηώλεη ηνλ Αζθαιηζκέλν γηα ηνπο θηλδύλνπο θαη κέρξη ηα όξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθό 
Αζθάιηζεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη:  
● Ο πκβαιιόκελνο, ν Αζθαιηζκέλνο ή θάπνηνο ηξίηνο εηδνπνίεζαλ ην πληνληζηηθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο ηεο 
Δηαηξίαο θαη γλσζηνπνίεζαλ, κεηαμύ άιισλ, ηνλ αξηζκό ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ην όλνκα ηνπ γηαηξνύ πνπ αλέιαβε ην 
πεξηζηαηηθό, θαζώο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο, όπνπ απηό απαηηείηαη.  
● Ζ Δηαηξία δηαπίζησζε όηη επήιζε θίλδπλνο πνπ θαιύπηεηαη κε βάζε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο όξνπο ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ.  
 
ηηο πεξηπηώζεηο αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο πνπ επέθεξαλ λνζειεία ν Αζθαιηζκέλνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη άκεζα ηε 
Δηαηξία ηειεθσληθά ή εγγξάθσο.  
Ο πκβαιιόκελνο ή/θαη Αζθαιηζκέλνο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δώζνπλ ακέζσο ζηελ Δηαηξία νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ή 
παξαζηαηηθό απαηηείηαη γηα λα απνδεηρηεί όηη ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο θάιπςήο ηνπο από ην αζθαιηζηήξην. 
Δπηπιένλ, νθείινπλ λα κελ πξνβνύλ ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζα κεγάισλε ηελ έθηαζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ γεγνλόηνο.  
ε θάζε άιιε απαίηεζε απνδεκίσζεο, ν Αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηελ Δηαηξία ην αξγόηεξν κέζα ζε ηξηάληα 
(30) κέξεο από ηε κέξα πνπ ζπλέβε ην γεγνλόο.  
Ζ Δηαηξία δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε πξηλ ππνβιεζνύλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
είλαη απαξαίηεηα γηα θάζε πεξίπησζε ή πξηλ νινθιεξσζνύλ από ηελ πιεπξά ηεο όιεο νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 
ην πεξηζηαηηθό.  
Αλ ν Αζθαιηζκέλνο παξαιείςεη λα εθπιεξώζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεώζεηο, ζα ηζρύζνπλ νη ζπλέπεηεο πνπ 
πξνβιέπνληαη από ην λόκν. 
Αλ ε Δηαηξία πξνβεί ζε ελέξγεηεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ πεξηζηαηηθνύ ή ησλ ζπλεπεηώλ 
ηνπ, απηέο δελ κπνξνύλ πνηέ λα ζεσξεζνύλ αλαγλώξηζε ηεο ππνρξέσζήο ηεο λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε.  
Ζ Δηαηξία θαηαβάιιεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηελ απνδεκίσζε ζε επξώ, κε όινπο ηνπο λόκηκνπο ηξόπνπο πιεξσκήο. Γηα 
έμνδα πνπ γίλνληαη εθηόο Δπξσδώλεο, νη παξνρέο θαιύπηνληαη κε βάζε ηελ επίζεκε ζπλαιιαγκαηηθή αμία πνπ έρεη ην 
ηνπηθό λόκηζκα πξνο ην επξώ θαηά ηε κέξα ηεο ζπλαιιαγήο.  

Πνηνπο θαλόλεο αθνινπζεί ε Δηαηξία όηαλ επεκβαίλεη γηα παξνρή θάιπςεο;  
Όηαλ ε Δηαηξία επεκβαίλεη γηα λα παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν νπνηαδήπνηε θάιπςε από απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηνπο δηνηθεηηθνύο θαη πγεηνλνκηθνύο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ ζηελ Διιάδα ή 
ζην εμσηεξηθό.  
Ζ Δηαηξία δε θέξεη επζύλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά επαγγεικαηηθήο ή εκπνξηθήο θύζεο κπνξεί λα πξνθιήζεθε είηε ζηνλ 
Αζθαιηζκέλν, είηε ζε θάπνηνλ ηξίην, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ επελέβε γηα παξνρή θάιπςεο πνπ πξνβιέπεηαη από ην 
αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην.  

Πόηε ν Αζθαιηζκέλνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ζηελ Δηαηξία ηελ απνδεκίσζε πνπ 
εηζέπξαμε;  
Ο Αζθαιηζκέλνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ζηελ Δηαηξία ηελ απνδεκίσζε πνπ εηζέπξαμε από απηή αλ, εθ ησλ πζηέξσλ, 
απνδεηρηεί όηη ην πνζό πνπ ηνπ θαηαβιήζεθε ζαλ ζπλέπεηα πεξηζηαηηθνύ δελ θαιύπηνληαλ από ην αζθαιηζηήξην 
ζπκβόιαην. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηζηξνθή ηνπ πνζνύ πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηε κέξα πνπ ν 
Αζθαιηζκέλνο ζα εηδνπνηεζεί γηα απηό από ηελ Δηαηξία. Μεηά ηελ πάξνδν απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ην πνζό πνπ 
πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηελ Δηαηξία ν Αζθαιηζκέλνο επηβαξύλεηαη κε ηόθνπο ππεξεκεξίαο.  

Πόηε κπνξεί λα θαηαγγειζεί ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην;  
Ζ Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ζε νπνηαδήπνηε από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:  
1. Αλ ν πκβαιιόκελνο από απνδεδεηγκέλν δόιν δε δειώζεη, θαηά ηε ζύλαςε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, θάζε 
ζηνηρείν ή γεγνλόο πνπ γλσξίδεη θαη είλαη αληηθεηκεληθά ζεκαληηθό γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ από ηελ 
Δηαηξία.  
 
ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξία έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηόηε 
πνπ ελεκεξώζεθε γηα ηελ παξάβαζε. Ζ θαηαγγειία ζα γίλεη κε γξαπηή ελεκέξσζε ζην ζπκβαιιόκελν, κε ηελ νπνία ζα 
ηνπ γλσζηνπνηείηαη ε αθύξσζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. ην δηάζηεκα κέρξη ηελ θαηαγγειία ε Δηαηξία 
απαιιάζζεηαη από θάζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο.  



2. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο παξαπιαλήζεη ή πξνζπαζήζεη λα παξαπιαλήζεη ηελ Δηαηξία, ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο ή ην εύξνο ηεο.  
 
ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξία έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηόηε 
πνπ ελεκεξώζεθε γηα ηελ παξάβαζε. Ζ θαηαγγειία ζα γίλεη κε γξαπηή ελεκέξσζε ζην πκβαιιόκελν, κε ηελ νπνία ζα 
ηνπ γλσζηνπνηείηαη ε αθύξσζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. ην δηάζηεκα κέρξη ηελ θαηαγγειία ε Δηαηξία 
απαιιάζζεηαη από θάζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο.  
 

Όξνη θαιύςεσλ Σαμηδησηηθήο Αζθάιηζεο  
Τγεηνλνκηθή κεηαθνξά  
15.1 Πόηε γίλεηαη ε πγεηνλνκηθή κεηαθνξά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ;  
Αλ ν Αζθαιηζκέλνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ, αδπλαηεί λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ εμαηηίαο αηπρήκαηνο ή 
μαθληθήο αζζέλεηαο, ε Δηαηξία ζα θέξεη ζε επαθή ην ζπληνληζηή γηαηξό ηεο κε ην γηαηξό ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ πξνζέθεξε 
ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηνλ Αζθαιηζκέλν.  
Αλ από ηε ζπλελλόεζε ησλ δύν γηαηξώλ δηαπηζησζεί όηη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ρξεηάδεηαη λα 
αληηκεησπηζηεί ζε άιιν λνζνθνκείν, πην θαηάιιειν γηα ηελ πεξίπησζε, ε Δηαηξία ζα νξγαλώζεη θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη 
ηε κεηαθνξά ηνπ ζην θνληηλόηεξν θαηάιιειν λνζνθνκείν. Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη ν γηαηξόο πνπ έρεη αλαιάβεη ην 
πεξηζηαηηθό λα θξίλεη όηη ε κεηαθνξά, εθηόο από επηβεβιεκέλε, είλαη θαη επηηξεπόκελε.  
Αθνύ ν Αζθαιηζκέλνο κεηαθεξζεί ζην θνληηλόηεξν θαηάιιειν λνζνθνκείν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ, ζηε 
ζπλέρεηα, θαη εθόζνλ ε λνζειεία ηνπ ή ε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη πνιιέο κέξεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηελ Δηαηξία λα ηνλ 
κεηαθέξεη ζε λνζνθνκείν πνπ είλαη θνληά ζηνλ ηόπν κόληκεο δηακνλήο ηνπ. Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηε κεηαθνξά απηή 
είλαη λα απαηηνύληαη πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηε κεηαθίλεζε θαη λα επηηξέπεηαη από ην γηαηξό ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ 
αλέιαβε ην πεξηζηαηηθό.  
ηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηαθίλεζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ δελ απαηηεί ζπλζήθεο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο, ε Δηαηξία δελ έρεη 
άιιε ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ κέζνπ κεηαθίλεζεο απέλαληη ζηνλ Αζθαιηζκέλν εθηόο αλ εμαηηίαο ηνπ πεξηζηαηηθνύ 
απηόο έραζε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε επηζηξνθή ηνπ.  
Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά όηη ε Δηαηξία δελ έρεη θακία απνιύησο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζηνλ Αζθαιηζκέλν πνπ 
κεηαθέξεηαη, εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ, αθνύ νπνηαδήπνηε κεηα- θνξά ή κεηαθίλεζή ηνπ γίλεηαη πάληα κεηά 
από ζρεηηθή ππόδεημε ησλ γηαηξώλ πνπ αλέιαβαλ ηε ζεξαπεία.  

15.2 Με πνηα κέζα γίλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ;  
Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε κεηαθνξά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κπνξεί λα γίλεη κε νπνηνδήπνηε πξόζθνξν κέζν ηεο Δηαηξίαο 
ή ηξίησλ. Σόζν νη ζπλζήθεο, όζν θαη ην θαηάιιειν κέζν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζα απνθαζηζηνύλ από 
θνηλνύ από ην ζπληνληζηή γηαηξό ηεο Δηαηξίαο θαη ην γηαηξό πνπ αλέιαβε ην πεξηζηαηηθό.  

Ιαηξηθέο ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο  
Ζ Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν, γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, κέζσ ηνπ πληνληζηηθνύ 
Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο, ζε 24σξε βάζε:  
● Ηαηξηθέο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε θάζε απξόβιεπην πεξηζηαηηθό πγείαο, είηε απηό νδεγήζεη ζε πγεηνλνκηθή κεηαθνξά είηε 
όρη.  
● Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη από ηνπο ηαμηδηώηεο, 
ζύκθσλα κε ηνπο πγεηνλνκηθνύο θαλνληζκνύο ηεο Διιάδαο ή ηεο ρώξαο ζηελ νπνία πξόθεηηαη λα ηαμηδέςεη (εκβόιηα, 
πξνιεπηηθά κέηξα θ.ιπ.).  
● Πιεξνθνξίεο γηα εθεκεξεύνληα λνζνθνκεία, γηαηξνύο θ.ιπ.  

 

Δπαλαπαηξηζκόο ζπληαμηδεπόλησλ, κε παζόλησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 
Αζθαιηζκέλνπ  
ε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξία αλαιάβεη ηελ πγεηνλνκηθή κεηαθνξά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη 
παξαπάλσ, ζα θαιύςεη επίζεο θαη ηα έμνδα επηζηξνθήο ησλ ππόινηπσλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ 
δελ είλαη παζόληεο (δειαδή ν/ε ζύδπγνο θαη ηα παηδηά κέρξη 18 εηώλ) ζηνλ ηόπν κόληκεο δηακνλήο ηνπο.  
ηελ πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, δελ κπνξεί λα βξεζεί έγθαηξα κεηαθνξηθό κέζν γηα ηελ επηζηξνθή ησλ κε 
παζόλησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζηνλ ηόπν ηεο κόληκεο δηακνλήο, ε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο 
πεξηνξίδεηαη ζηελ απνδεκίσζε ησλ εμόδσλ επηζηξνθήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη θαζέλα από ηα παξαπάλσ κέιε.  
Σν αλώηαην πνζό θάιπςεο γηα ηελ πεξίπησζε απηή είλαη ην εμήο:  
● 100 επξώ, γηα έμνδα επηζηξνθήο εληόο ηεο ρώξαο κόληκεο δηακνλήο  
● 500 επξώ, γηα έμνδα επηζηξνθήο από ην εμσηεξηθό ζηε ρσξά κόληκεο δηακνλήο  
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηζηξνθή ησλ πξνζώπσλ απηώλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξέλν, πινίν ή αεξνπιάλν ζε νηθνλνκηθή 
ζέζε, ε Δηαηξία ζα θαιύςεη νιόθιεξν ην πνζό πνπ δαπαλήζεθε γηα ηε κεηαθίλεζε απηή.  

Έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο  
Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηα έμνδα πνπ έθαλε ν Αζθαιηζκέλνο γηα λνζνθνκεηαθή θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε εληόο ή 
εθηόο λνζνθνκείνπ εμαηηίαο πεξηζηαηηθνύ από αηύρεκα ή μαθληθή αζζέλεηα πνπ πξώηε θνξά εκθαλίζηεθε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ, ζύκθσλα κε ην αλώηαην όξην πνπ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο. Καιύπηνληαη 
έμνδα λνζειείαο, ακνηβέο γηαηξώλ, ρεηξνπξγώλ, θπζηνζεξαπεπηώλ, θαζώο θαη ηα έμνδα γηα αγνξά θαξκάθσλ ή ζρεηηθνύ 
θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη απνδεκηώλνληαη κόλν ηα έμνδα πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη 



επνκέλσο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο αζθάιηζεο εθηόο εάλ γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ν Αζθαιηζκέλνο ρξεηάδεηαη λα 
επηζηξέςεη ζηνλ ηόπν κόληκεο δηακνλήο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί νξηζηηθά ην πεξηζηαηηθό θαη έρεη ζπκθσλήζεη 
ζε απηό θαη ην πληνληζηηθό Κέληξν ηεο Δηαηξίαο.  
ε θάζε πεξίπησζε λνζειείαο ηνπ ή πξόβιεςεο λνζειείαο ν Αζθαιηζκέλνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη άκεζα ηελ εηαηξία.  
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δύλαηαη λα κελ απνδεκησζεί.  

18.1 Ση ηζρύεη ζε πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηζκέλνο απνδεκησζεί γηα ηελ ίδηα λνζειεία θαη από 
άιιν θνξέα;  
Αλ ν Αζθαιηζκέλνο απνδεκησζεί γηα ηελ ίδηα λνζειεία από νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα (ηδησηηθή ή θνηλσληθή αζθάιηζε, 
ηακείν πγείαο θ.ιπ.) ηόηε ε Δηαηξία θαηαβάιιεη ζε απηόλ ηε δηαθνξά πνπ κπνξεί λα ππάξρεη αλάκεζα ζηελ απνδεκίσζε 
πνπ εηζέπξαμε θαη ζηα πξαγκαηηθά έμνδα πνπ έθαλε. Ωζηόζν, ε δηαθνξά πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε θακηά πεξίπησζε δελ 
κπνξεί λα μεπεξλά ηα αλώηαηα όξηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.  

18.2 Πόηε ε Δηαηξία ρνξεγεί εγγύεζε θάιπςεο εμόδσλ λνζειείαο;  
Ζ Δηαηξία κπνξεί λα ρνξεγήζεη εγγύεζε γηα ηε λνζειεία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη λα θαηαβάιεη ηα αληίζηνηρα έμνδα ζην 
λνζνθνκείν, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν Αζθαιηζκέλνο ην έρεη δειώζεη απηό ζην λνζνθνκείν, ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή 
ηνπ, ελώ ηαπηόρξνλα έρεη εηδνπνηήζεη ηελ Δηαηξία, ώζηε απηή λα κπνξέζεη λα πξνβεί έγθαηξα ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο. ε 
θάζε πεξίπησζε, ην πνζό εγγύεζεο, δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ πνζνύ πνπ νξίδεηαη σο αλώηαην όξην ζην 
πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο. Σπρόλ ππόινηπν πνζό ησλ εμόδσλ εμνθιείηαη ζην λνζνθνκείν από ηνλ ίδην ηνλ 
Αζθαιηζκέλν.Αλ ν Αζθαιηζκέλνο θαηαβάιεη ν ίδηνο ζην λνζνθνκείν πνπ λνζειεύηεθε ηα ζρεηηθά έμνδα, ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ Δηαηξία ηα ζρεηηθά πξσηόηππα παξαζηαηηθά ησλ εμόδσλ πνπ έθαλε, γηα λα απνδεκησζεί κε βάζε ηα 
παξαπάλσ όξηα.  

18.3 Ση δηθαηώκαηα έρεη ε Δηαηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ;  
Ζ Δηαηξία, θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα ηνλ εμεηάζεη κε δηθά ηεο έμνδα θαη κε 
γηαηξό πνπ ε ίδηα νξίδεη. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο αξλεζεί λα εμεηαζηεί από γηαηξό ηεο Δηαηξίαο, ράλεη ην δηθαίσκά ηνπ λα 
ιάβεη απνδεκίσζε κε βάζε όζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ.  

Έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ζηελνύ ζπγγελή ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ 
λνζειεύεηαη  
ε πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηζκέλνο λνζειεύεηαη εθηόο ηνπ ηόπνπ κόληκεο δηακνλήο ηνπ θαη δε ζπλνδεύεηαη από θάπνηνλ 
ελήιηθα ζπγγελή, ηόηε ε Δηαηξία ρνξεγεί έλα εηζηηήξην κε επηζηξνθή ζε ζηελό ζπγγελή πξώηνπ βαζκνύ γηα λα ηνλ 
επηζθεθηεί. Ζ θάιπςε ελεξγνπνηείηαη κε ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:  
● Ζ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ λα κελ ηνπ επηηξέπεη λα κεηαθεξζεί από ην λνζνθνκείν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 
ηόπν κόληκεο δηακνλήο ηνπ.  
● Να επηβάιιεηαη λα λνζειεπηεί γηα παξαπάλσ από ηξείο (3) κέξεο ζην λνζνθνκείν απηό.  
 
Αλ εκθαληζηνύλ παξαπάλσ από έλα ζπγγεληθά πξόζσπα, ε Δηαηξία ζα επηιέμεη πνην πξόζσπν ζα ηνλ επηζθεθηεί. Σν 
εηζηηήξην είλαη γηα κεηάβαζε ζηνλ ηόπν λνζειείαο θαη επηζηξνθή ζηνλ ηόπν κόληκεο δηακνλήο, κε αεξνπιάλν γξακκήο ή 
άιιν πξόζθνξν κέζν.  
Αλ ε Δηαηξία ρνξεγήζεη εηζηηήξην ζε ζηελό ζπγγελή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα λα ηνλ επηζθεθηεί ζηνλ ηόπν λνζειείαο ηνπ, ζα 
θαιύςεη θαη ηα έμνδα δηακνλήο ηνπ πξνζώπνπ απηνύ ζε μελνδνρείν. Καιύπηεηαη ε δηακνλή κέρξη θαη πέληε (5) κέξεο, 
ζύκθσλα κε ηα αλώηαηα όξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο.  
Αλ ν Αζθαιηζκέλνο εμαηηίαο πεξηζηαηηθνύ ρξεηαζηεί λα παξακείλεη ζηνλ ηόπν λνζειείαο ηνπ εθηόο λνζνθνκείνπ γηα 
ιόγνπο αλάξξσζεο, ε Δηαηξία ζα θαιύςεη ηα έμνδα δηακνλήο ηνπ ζε μελνδνρείν κέρξη ην πνζό πνπ νξίδεηαη ζην 
πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο.  

Απνδεκίσζε γηα απώιεηα απνζθεπώλ  
ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο απώιεηαο απνζθεπώλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε αεξνπνξηθό ηαμίδη (νιηθήο θαηαζηξνθήο ή 
θινπήο), ε Δηαηξία ζα ηνλ απνδεκηώζεη κέρξη ην πνζό πνπ νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα θαιύςεσλ, αλεμάξηεηα από ην 
πεξηερόκελό ηνπο εθόζνλ απηόο δελ έρεη πξνεγνπκέλσο απνδεκησζεί από άιιν θνξέα ή δεκόζην κεηαθνξηθό κέζν.  

20.1 Γηα πνηεο δεκηέο δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε;  
Γελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε από ηελ Δηαηξία γηα απώιεηα ή θινπή απνζθεπήο, γηα δεκηέο πνπ:  
● Οθείινληαη ζε θαηάζρεζε ή θαηαθξάηεζε απνζθεπήο από ηεισλεηαθέο ή άιιεο αξρέο.  
● Γίλνληαη ζε απνζθεπέο πνπ απνζηέιινληαη ρσξίο ζπλνδό.  
 

20.2 Ση δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη γηα λα θαηαβιεζεί απνδεκίσζε;  
Γηα λα θαηαβιεζεί απνδεκίσζε, ν Αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Δηαηξία, καδί κε ηελ αίηεζε 
απνδεκίσζεο θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  
● Δπίζεκε έγγξαθε επηβεβαίσζε ηνπ αεξνκεηαθνξέα γηα ηελ νξηζηηθή απώιεηα ηεο απνζθεπήο.  

 

Έμνδα δηακνλήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ιόγσ θινπήο ή 
θαηαζηξνθήο ησλ ηαμηδησηηθώλ ηνπ εγγξάθσλ  
ε πεξίπησζε νιηθήο θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο όισλ ησλ απνζθεπώλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ησλ 
ηαμηδησηηθώλ ηνπ εγγξάθσλ (ηαπηόηεηα, δηαβαηήξην, δίπισκα νδήγεζεο) θαη ρξεκάησλ, ε Δηαηξία ζα θαιύςεη ην θόζηνο 
κίαο (1) δηαλπθηέξεπζήο ηνπ ζε μελνδνρείν. Σα αλώηαηα όξηα θάιπςεο από ηελ Δηαηξία αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθό 
αζθάιηζεο.  



Γηα λα ηνπ θαηαβιεζεί από ηελ Δηαηξία ην πνζό ηεο θάιπςεο απηήο, ν Αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ 
Δηαηξία, καδί κε ην ζρεηηθό ηηκνιόγην, θαη έγγξαθα από ηηο αξκόδηεο αξρέο πνπ ζα απνδεηθλύνπλ όηη ηα ηαμηδησηηθά 
έγγξαθα ηνπ θιάπεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ.  
Δπηπιένλ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηήζεη δσξεάλ κέρξη θαη δέθα (10) ηειεθσληθέο 
ζπλδηαιέμεηο κε ζπγγεληθά ηνπ πξόζσπα ή κε ππεξεζίεο ή αξρέο πνπ απηόο ζα ηεο ππνδείμεη. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηζκέλνο δεηήζεη από ηελ Δηαηξία λα δηαβηβάζεη επείγνληα κελύκαηα ζε πξόζσπν/α πνπ απηόο 
ζα ηεο ππνδείμεη.  

Έμνδα ιόγσ θαζπζηέξεζεο άθημεο απνζθεπώλ  
22.1 Ση θαιύπηεηαη;  
Καιύπηνληαη ηα έθηαθηα έμνδα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαζπζηεξήζεη ε άθημε ησλ απνζθεπώλ ηνπ ζηνλ 
ηόπν πξννξηζκνύ ηνπ. Σα έθηαθηα έμνδα ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη από ηνλ Αζθαιηζκέλν κεηά από ηέζζεξηο (4) ώξεο από 
ηελ άθημή ηνπ, γηα αλώηαην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη θαη ηέζζεξηο (4) κέξεο, ρσξίο ελησκεηαμύ λα έρνπλ θηάζεη νη 
απνζθεπέο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξία απνδεκηώλεη ηνλ Αζθαιηζκέλν γηα έμνδα πνπ έγηλαλ γηα ηελ αγνξά κόλν ησλ 
απαξαίηεησλ αηνκηθώλ εηδώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηδώλ ξνπρηζκνύ. Σν αλώηαην όξην θάιπςεο αλαθέξεηαη ζην 
πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο .  

22.2 Με πνηεο πξνϋπνζέζεηο ηζρύεη ε θάιπςε;  
Ζ θάιπςε ηζρύεη θάησ από ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:  
● Ζ θαζπζηέξεζε ηεο άθημεο ησλ απνζθεπώλ ζα πξέπεη λα έρεη ζπκβεί ζε πηήζε αλαγλσξηζκέλσλ αεξνγξακκώλ( 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηήζεσλ charter), νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηεύζεη ην ρξνλνδηάγξακκα αλαρσξήζεσλ θαη 
αθίμεσλ.  
● Ζ πηζηνπνίεζε ηεο ώξαο πηήζεο θαη ηνπ ηόπνπ πξννξηζκνύ γίλεηαη κόλν από ην επίζεκν πξόγξακκα δξνκνινγίσλ ηεο 
αεξνπνξηθήο εηαηξίαο θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ, ζε ζπλδπαζκό πάληα κε ην εηζηηήξην.  
 

22.3 Ση πξέπεη λα θάλεη ν Αζθαιηζκέλνο γηα λα απνδεκησζεί;  
Γηα λα απνδεκησζεί, ν Αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα έρεη πάξεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθύιαμεο θαη λα έρεη θάλεη ηηο 
ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα βξεζνύλ νη απνζθεπέο ηνπ. Δπίζεο, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ Δηαηξία κέζα ζε 
νθηώ (8) κέξεο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ έγγξαθα:  
● Σν αληίγξαθν ηνπ αεξνπνξηθνύ ηνπ εηζηηεξίνπ  
● Σηο απνδείμεηο ησλ εμόδσλ ηνπ  
● Κάζε επίζεκν έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ην πξνγξακκαηηζκέλν ηαμίδη, ην check in θαη ηελ θαζπζηέξεζε.  
● Έγγξαθε αλαγγειία - θαηαγγειία ηνπ πξνο ηελ αεξνπνξηθή εηαηξία.  
● Σν απόθνκκα παξάδνζεο ησλ απνζθεπώλ ηνπ ζηελ αεξνπνξηθή εηαηξία.  
 
Ζ Δηαηξία κπνξεί λα αλαιάβεη ελέξγεηεο ζην όλνκα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, γηα λα αλαθηήζεη ή λα εμαζθαιίζεη απνδεκίσζε 
από νπνηνλδήπνηε ηξίην, γηα πεξηζηαηηθό πνπ θαιύθζεθε από ηελ αζθάιηζε. Σν πνζό πνπ ζα αλαθηεζεί ή ζα 
δηαζθαιηζηεί, ζα αλήθεη ζηελ Δηαηξία. 

Έμνδα ιόγσ θαζπζηέξεζεο πηήζεο  
23.1 Πνηα έμνδα θαιύπηνληαη;  
Καιύπηνληαη ηα έθηαθηα πξνζσπηθά έμνδα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θάλεη ν Αζθαιηζκέλνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
πξνγξακκαηηζκέλε αλαρώξεζε ηνπ αεξνπιάλνπ ηνπ θαζπζηεξήζεη. Σα έμνδα πνπ θαιύπηνληαη είλαη ηα εμήο:  
● Γηα γεύκαηα, αλαςπθηηθά θαη πνηά  
● Γηα κεηαθνξά από θαη πξνο ην αεξνδξόκην  
● Γηα δηακνλή ζε μελνδνρείν  

 
Σα έμνδα απηά ζα πξέπεη λα νθείινληαη απνδεδεηγκέλα θαη απνθιεηζηηθά ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο πηήζεο θαη θαιύπηνληαη 
κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο απνδείμεηο. Σα αλώηαηα όξηα θάιπςεο αλαθέξνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Αζθάιηζεο.  
Γελ θαιύπηνληαη αεξνπνξηθά εηζηηήξηα γηα πηήζεηο πνπ αθπξώζεθαλ ή θαζπζηέξεζαλ.  

23.2 Με πνηεο πξνϋπνζέζεηο ηζρύεη ε θάιπςε;  
Γηα λα ηζρύεη ε θάιπςε, ε θαζπζηέξεζε ηεο πηήζεο ζα πξέπεη λα νθείιεηαη ζε:  
● Σερληθνύο ιόγνπο  
● Μαηαίσζε πηήζεο  
● Με επηβίβαζε ιόγσ πιεξόηεηαο ηεο πηήζεο (overbooking), κε βαζηθή πξνϋπόζεζε όηη ε αεξνπνξηθή εηαηξία είρε 
πξνεγνπκέλσο πηζηνπνηήζεη ηελ θξάηεζε ηνπ εηζηηεξίνπ (ok status).  
● Απώιεηα αληαπόθξηζεο ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο πξνεγνύκελεο πηήζεο.  
● Καζπζηέξεζε ηνπ δεκόζηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ πνπ κεηέθεξε ηνλ Αζθαιηζκέλν ζην αεξνδξόκην γηα πάλσ από κία (1) 
ώξα, κε απνηέιεζκα λα ράζεη ηελ πηήζε.  

 
23.3 Με πνηεο πξνϋπνζέζεηο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε;  
Ζ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη κόλν αλ έρεη γίλεη έγθαηξα ε θξάηεζε ζέζεο ζηελ πηήζε, έρεη επηβεβαησζεί ε αλαρώξεζε θαη 
έρεη γίλεη έιεγρνο ησλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ απνζθεπώλ (check- in), ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ησλ αεξνπνξηθώλ 
εηαηξηώλ.  
Απνδεκηώλνληαη κόλν νη θαζπζηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε αλαγλσξηζκέλεο αεξνγξακκέο θαη έρνπλ δεκνζηεύζεη ην 
ρξνλνδηάγξακκα αλαρσξήζεσλ θαη αθίμεσλ ησλ δξνκνινγίσλ ηνπο.  

Άξζξν 24 Απνδεκίσζε γηα απώιεηα δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ από αηύρεκα  



ε πεξίπησζε απώιεηαο δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εμαηηίαο αηπρήκαηνο, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη αζθάιηζκα ζηνπο 
λόκηκνπο θιεξνλόκνπο, όπσο θαινύληαη ζηελ θιεξνλνκηθή δηαδνρή. Σν αλώηαην όξην απνδεκίσζεο αλά άηνκν πνπ 
θαηαβάιιεηαη από ηελ Δηαηξία αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο. Ζ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ζηνπο 
δηθαηνύρνπο γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θιεξνλνκηθνύ δηθαίνπ.  
Γηα λα θαηαβιεζεί ην πνζό απηό, ζα πξέπεη ην πεξηζηαηηθό πνπ πξνθάιεζε ηελ απώιεηα δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ λα 
ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη λα επήιζε άκεζα, απηνηειώο θαη αλεμάξηεηα από θάζε άιιε αηηία.  
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζπκβεί αηύρεκα ζε κέζν κεηαθνξάο, κε απνηέιεζκα ηελ απώιεηα δσήο γηα κία νκάδα 
αζθαιηζκέλσλ ζην ίδην ζπκβάλ, ην όξην θάιπςεο ηεο Δηαηξίαο δηακνξθώλεηαη ζπλνιηθά ζύκθσλα κε ην αλώηαην όξην 
πνπ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην πνζό δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ 
αζθαιηζκέλσλ πνπ ππέζηεζαλ ην πεξηζηαηηθό θαη θαηαβάιιεηαη, κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ζηνπο 
δηθαηνύρνπο ηνπ θάζε ελόο από απηνύο ρσξίο λα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ην αλώηαην όξην αλά άηνκν όπσο απηό 
αλαγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο.  
Αλ απνδεηρηεί όηη ν Γηθαηνύρνο ηνπ αζθαιίζκαηνο ζπλέβαιε κε νπνηνδήπνηε άκεζν ή έκκεζν ηξόπν, ζηελ απώιεηα δσήο 
ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ηόηε δελ θαηαβάιιεηαη ζε απηόλ αζθάιηζκα.  

24.1 Πνηα δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη γηα λα θαηαβιεζεί ε απνδεκίσζε;  
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα ππνβάινπλ νη λόκηκνη θιεξνλόκνη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζηελ Δηαηξία, γηα λα 
εηζπξάμνπλ αζθάιηζκα γηα ηελ θάιπςε απηή είλαη ηα παξαθάησ:  
1) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ  
2) Πηζηνπνηεηηθό «εγγπηέξσλ ζπγγελώλ» ηνπ Αζθαιηζκέλνπ  
3) Πηζηνπνηεηηθό λνζνθνκείνπ ή γηαηξνύ γηα ηα αίηηα ζαλάηνπ  
4) Πηζηνπνηεηηθό πξσηνδηθείνπ «πεξί κε δεκνζηεύζεσο δηαζήθεο»  
5) Πηζηνπνηεηηθό πξσηνδηθείνπ «πεξί κε πξνζβνιήο ηνπ θιεξνλνκηθνύ δηθαηώκαηνο εθάζησλ θιεξνλόκσλ»  
6) Πηζηνπνηεηηθό «πεξί κε απνπνηήζεσο ηεο θιεξνλνκηάο»  
7) Πηζηνπνηεηηθό ηεο Δθνξίαο γηα ηε δήισζε ηνπ αζθαιίζκαηνο  
8) Κιεξνλνκεηήξην (απαηηείηαη ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο αζθαιίζκαηνο πάλσ από 15.000 επξώ).  
9) Αλ γηα ην ζάλαην ηνπ Αζθαιηζκέλνπ έρεη ζρεκαηηζηεί πνηληθή δηθνγξαθία, πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ θαη απηά ηα 
ζρεηηθά έγγξαθα.  
 
Δθηόο από ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, ε Δηαηξία κπνξεί λα δεηήζεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθό ρξεηάδεηαη γηα 
λα ζεκειησζεί ε αμίσζε ησλ Γηθαηνύρσλ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη είηε πξσηόηππα, είηε ζε λόκηκα 
επηθπξσκέλα αληίγξαθα.  

24.2 Πνηεο πεξηπηώζεηο απώιεηαο δσήο δελ θαιύπηνληαη;  
Ζ Δηαηξία δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη αζθάιηζκα, γηα ηηο πεξηπηώζεηο απώιεηαο δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ 
αλαθέξνληαη παξαθάησ:  
1. Απηνθηνλία, αλεμάξηεηα από ηε κόληκε ή πξνζσξηλή δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ.  
2. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο έπαζρε από παξαιπζία, επηιεςία, λεπξαζζέλεηα ή βξηζθόηαλ ζε θαηάζηαζε κέζεο ζαλ νδεγόο 
απηνθηλήηνπ, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 42 ηνπ Κ.Ο.Κ.  
3. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο ήηαλ αιθννιηθόο, ηνμηθνκαλήο ή αλάπεξνο.  
4. Αλ ε απώιεηα δσήο νθεηιόηαλ ζε αζζέλεηεο ή παζήζεηο θάζε κνξθήο, έζησ θαη αλ ηύρεη λα ραξαθηεξηζηνύλ από 
δηθαζηήξην σο αηπρήκαηα.  
5. Αλ ε απώιεηα δσήο νθεηιόηαλ ζε αεξνπνξηθό αηύρεκα, θαηά ηε δηάξθεηα εθπαηδεπηηθήο ή κε λόκηκεο πηήζεο.  
6. Αλ ε απώιεηα δσήο νθεηιόηαλ ζε αηπρήκαηα από ζπκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε αγώλεο, ή επαγγεικαηηθό 
αζιεηηζκό, δηαγσληζκνύο, ζπλαγσληζκνύο, ζηνηρήκαηα, αθξνβαζίεο, δνθηκέο νρεκάησλ, κεραλεκάησλ ή ζπζθεπώλ, 
επηθίλδπλεο αζθήζεηο, ππγκαρία, ππνβξύρηεο θαηαδύζεηο, νξεηβαζίεο, αλαξξηρήζεηο, κνλνκαρία, δηαπιεθηηζκνύο. Αλ 
όκσο ε απώιεηα δσήο νθεηιόηαλ ζε αηύρεκα εμαηηίαο λόκηκεο άκπλαο, θαιύπηεηαη.  
 
εκεηώλεηαη όηη νη εμαηξέζεηο απηέο ηζρύνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 3 ησλ όξσλ 
ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.  

Έμνδα λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ  
Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηα έμνδα ην δηθεγνξηθήο ακνηβήο θαη δηθαζηηθήο δαπάλεο ζηα νπνία ζα απαηηεζεί λα ππνβιεζεί ν 
Αζθαιηζκέλνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ, γηα ηε λνκηθή ππνζηήξημή ηνπ είηε ελώπηνλ Πνιηηηθνύ Γηθαζηεξίνπ, είηε 
ελώπηνλ Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ νπνηνπδήπνηε βαζκνύ δηθαηνδνζίαο. Σν αλώηαην όξην ηεο θάιπςεο απηήο είλαη απηό πνπ 
αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο.  
Ζ θάιπςε απηή παξέρεηαη κόλν γηα δηαθνξέο πνπ αθνξνύλ ην ηαμίδη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη δελ ηζρύεη γηα δηαθνξέο πνπ 
είηε πξνϋπήξραλ ηνπ ηαμηδηνύ, είηε είλαη αλεμάξηεηεο από απηό. Ζ πξάμε γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ απηά 
ηα έμνδα, ζα πξέπεη λα αθνξά παξάβαζε δηάηαμεο εθ κέξνπο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ από ακέιεηα θαη όρη από δόιν.  

Απνδεκίσζε γηα αθύξσζε ηαμηδηνύ  
Καιύπηνληαη ηα έμνδα πνπ έρνπλ πιεξσζεί σο πξνθαηαβνιή ή εμόθιεζε γηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, έμνδα δηακνλήο θαη 
ινηπά έμνδα ηνπ ηαμηδηνύ. Σν αλώηαην όξην απνδεκίσζεο αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο.  

27.1 Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο;  
Γηα λα θαηαβάιεη ε Δηαηξία ηελ απνδεκίσζε απηή, ζα πξέπεη αθελόο λα εηδνπνηεζεί ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, αθεηέξνπ ην 
ηαμίδη ζα πξέπεη λα έρεη αθπξσζεί εμαηηίαο θάπνηνπ από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο:  
1. Γηα ηνλ ίδην ηνλ Αζθαιηζκέλν ζε πεξίπησζε:  
• Ννζειείαο ηνπ ζε λνζνθνκείν δεκόζην ή ηδησηηθό κε ηνπιάρηζηνλ κηα δηαλπθηέξεπζε.  
• One Day Clinic –One Day Surgery πνπ δελ απαηηείηαη δηαλπθηέξεπζε κε πξνζθόκηζε εηζηηεξίνπ-εμηηεξίνπ.  



• Παξνρήο Α Βνεζεηώλ ζε εμσηεξηθά ηαηξεία γηα ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο θαη θαηάγκαηα  
Καη ζηηο ηξείο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ν Αζθαιηζκέλνο πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκίζεη θαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ 
δε ζα επηηξέπεη ην ηαμίδη γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο θαη λα αηηηνινγεί ην ρξνληθό δηάζηεκα απνζεξαπείαο.  
2. Δηζαγσγή ζπγγελή πξώηνπ βαζκνύ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαζώο θαη αδειθώλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε λνζνθνκείν δεκόζην 
ή ηδησηηθό, πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ γηα ηαμίδη, θαη ελώ ε λνζειεία ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ εκεξνκελία αλαρώξεζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη γηα ην ηαμίδη.  
3. Απώιεηα δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ζπγγελνύο ηνπ πξώηνπ βαζκνύ θαζώο θαη αδειθώλ θαη παππνύδσλ ηνπ.  
4. Καηαζηξνθή ηνπ ζπηηηνύ ή ηεο επηρείξεζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ από ζεηζκό, ππξθαγηά ε πιεκκύξα  
5. Φπζηθή θαηαζηξνθή ηεο πεξηνρήο ηνπ πξννξηζκνύ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη αδύλαην λα κεηαθηλεζνύλ ηα κέζα 
κεηαθνξάο κε ηα νπνία ζα ηαμίδεπε ν Αζθαιηζκέλνο. Δπίζεο, θαηαζηξνθή ηνπ μελνδνρείνπ πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε 
δηακνλή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ από ζεηζκό, ππξθαγηά ή πιεκκύξα.  
Δηδηθέο ζεκεηώζεηο  
α) Ζ Ννζειεία ή One Day Clinic ζεξαπεία, ή παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ 30ε 
κέξα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο αλαρώξεζεο έσο ηελ εκέξα αλαρώξεζεο. (Γειαδή, αλ έρεη ζπκβεί λνζειεία 35 εκέξεο 
πξηλ ην ηαμίδη, δελ ζα ηζρύεη ε θάιπςε)  
β) Δμαηξνύληαη ηεο δπλαηόηεηαο απνδεκηώζεσο, απαηηήζεηο κε γλσκαηεύζεηο – βεβαηώζεηο από ηδηώηε ηαηξό.  
γ) Δηδηθά γηα ηνλ Covid ηζρύεη ε θάιπςε αθπξσηηθώλ σο Α΄ βαζκνύ ζπγγελείο. ε) Ζ θάιπςε αθπξσηηθώλ ηζρύεη σο 
75 εηώλ.  
Καιύπηνληαη αθπξσηηθά άλσ ησλ 75 εηώλ, κόλν ιόγσ ζαλάηνπ από αηύρεκα θαη ιόγσ αηπρήκαηνο πνπ δελ επηηξέπεη ην 
ηαμίδη αλ απηό ζπκβεί ζηνλ ηαμηδηώηε ή έσο Β΄ βαζκνύ ζπγγελή.  
27.2 Πνηεο πεξηπηώζεηο αθύξσζεο ηαμηδηνύ δελ θαιύπηνληαη;  
Γελ θαιύπηνληαη νη παξαθάησ πεξηπηώζεηο αθύξσζεο ηαμηδηνύ:  
1. Αλ πξνθιεζεί από ζεξαπεία, αληέλδεημε ηαμηδηνύ ή παξάιεηςε εκβνιηαζκνύ.  
2. Αλ πξνθιεζεί από αζζέλεηα ηνπ ηδίνπ ή ζηελνύ ζπγγελή ηνπ πνπ ππήξρε θαηά ηελ αζθάιηζε θαη ην γλώξηδαλ ή όθεηιαλ 
λα ην γλσξίδνπλ  
3. Αλ πξνθιεζεί από επηδεκίεο (αθπξώζεηο εμαηηίαο ηνπ Covid -19 θαιύπηνληαη).  
4. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο δελ ππνβάιεη ηα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα λα επηηξαπεί ην ηαμίδη, όπσο π.ρ. δηαβαηήξην, visa, 
εηζηηήξηα, δειηίν ηαπηόηεηαο.  
5. Αλ πξνθιεζεί από δηαλνεηηθή λεπξνινγηθή αζζέλεηα ή άγρνο.  
6. Αλ πξνθιεζεί από ηξαπκαηηζκό ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζε πεξίπησζε πνπ:  
• θόπεπε λα ηαμηδέςεη παξά ηηο αληίζεηεο ζπζηάζεηο γηαηξνύ  
• Ννζειεύεηαη ή είλαη ζε ιίζηα αλακνλήο γηα λα λνζειεπηεί ζε λνζνθνκείν  
7. ε πεξίπησζε ηνθεηνύ ή ησλ επηπινθώλ ηνπ, κεηά από ηνλ 5ν κήλα ηεο εγθπκνζύλεο  
8. Αλ ην πνζό κπνξεί λα επηζηξαθεί ζηνλ Αζθαιηζκέλν από ηαμηδησηηθό πξάθηνξα, ηαμηδησηηθό γξαθείν, αεξνπνξηθή 
εηαηξία ή άιιε πεγή.  
 
Να ζεκεησζεί όηη νη εμαηξέζεηο απηέο ηζρύνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 3 ησλ 
όξσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 
27.3 Πνηα δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη γηα λα θαηαβιεζεί ε απνδεκίσζε;  
Γηα λα θαηαβιεζνύλ ηα έμνδα πνπ πξνθαηέβαιε ν Αζθαιηζκέλνο ζην ηαμηδησηηθό γξαθείν, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη όια ηα 
επίζεκα έγγξαθα αξρώλ ή/θαη θνξέσλ πνπ απνδεηθλύνπλ ην ιόγν ηεο αθύξσζεο ηνπ ηαμηδηνύ. Σέηνηα έγγξαθα 
ζεσξνύληαη:  
● Ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο από λνζνθνκείν δεκόζην ή ηδησηηθό θαζώο θαη εηζηηήξην-εμηηήξην ζε πεξίπησζε λνζειείαο. ηελ 
πεξίπησζε πεξηζηαηηθνύ εμαηηίαο ηνπ Covid -19 o Αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζεηηθό δηαγλσζηηθό test PCR 
από δεκόζην ή ηδησηηθό λνζνθνκείν ή από αλαγλσξηζκέλν δηαγλσζηηθό θέληξν.  
● Πηζηνπνηεηηθό ζαλάηνπ  
● Δθζέζεηο ππξνζβεζηηθήο ή αζηπλνκίαο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο νηθίαο ή επαγγεικαηηθήο ζηέγεο  
● Αληίγξαθν ηνπ εηζηηεξίνπ αλαρώξεζεο  
● Πξσηόηππν ηηκνιόγην ή απόδεημε θαηαβνιήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνύ γηα ην ηαμίδη πνπ αθπξώζεθε ζην όλνκα ηνπ 
Αζθαιηζκέλνπ  
● Δπίζεκε βεβαίσζε ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ζε πεξίπησζε πνπ ιόγσ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ 
αθπξώζεθε ε πηήζε  
 

Έμνδα ηνπ αζθαιηζκέλνπ εμαηηίαο μαθληθήο δηαθνπήο ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ  
Ζ Δηαηξία απνδεκηώλεη ηπρόλ νηθνλνκηθέο απώιεηεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κέρξη ην όξην πνπ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό 
αζθάιηζεο ή ηα έμνδα ηεο επηζηξνθήο ηνπ, αλ ρξεηαζηεί λα δηαθόςεη ην ηαμίδη ηνπ πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 
εκεξνκελία επηζηξνθήο εμαηηίαο:  
● μαθληθήο αζζέλεηαο, αηπρήκαηνο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ  
● ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ  
● εηζαγσγήο ζε λνζνθνκείν ζπγγελή πξώηνπ βαζκνύ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ.  
● Θαλάηνπ ζπγγελή πξώηνπ βαζκνύ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ  
● Φπζηθήο θαηαζηξνθήο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ή ηεο επηρείξεζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ.  
 
Ζ θάιπςε δελ ηζρύεη αλ ε αζζέλεηα ή ν ηξαπκαηηζκόο πξνϋπήξραλ ηεο αζθάιηζεο θαη ν Αζθαιηζκέλνο ή ν ζπγγελήο ην 
γλώξηδαλ ή όθεηιαλ λα ην γλσξίδνπλ.  
Ωο νηθνλνκηθέο απώιεηεο νξίδνληαη πιεξσκέλα πνζά, κε ρξεζηκνπνηεκέλα θαη κε επηζηξεθόκελα.  



28.1 Πνηα δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη γηα λα θαηαβιεζεί ε απνδεκίσζε;  
Γηα λα θαηαβιεζεί απνδεκίσζε, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ Δηαηξία όια ηα επίζεκα έγγξαθα αξρώλ ή/θαη θνξέσλ 
πνπ απνδεηθλύνπλ ην ιόγν ηεο δηαθνπήο ηνπ ηαμηδηνύ. Σέηνηα έγγξαθα ζεσξνύληαη:  
● Ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο από λνζνθνκείν θαζώο θαη εηζηηήξην-εμηηήξην ζε πεξίπησζε λνζειείαο  
● Πηζηνπνηεηηθό ζαλάηνπ  
● Αληίγξαθν ηνπ εηζηηεξίνπ αλαρώξεζεο  
● Πξσηόηππν ηηκνιόγην ή απόδεημε θαηαβνιήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνύ ζην όλνκα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ  
● Απνδεηθηηθό πιεξσκήο κε επηζηξεθόκελσλ πνζώλ  
 
ηελ πεξίπησζε απνδεκίσζεο γηα έμνδα επηζηξνθήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε Δηαηξία θαιύπηεη ηα έμνδα γηα έλα εηζηηήξην 
πξνο ηνλ ηόπν ηεο κόληκεο δηακνλήο ηνπ.  
Ζ θάιπςε από ηελ Δηαηξία παξέρεηαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 
● Δίηε κέζσ ηνπ πληνληζηηθνύ ηεο Κέληξνπ, νπόηε αλαιακβάλεη ε ίδηα ηελ έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ απηώλ.  
● Δίηε θαηαβάιεη ηα ζρεηηθά έμνδα ζηνλ Αζθαιηζκέλν, αθνύ απηόο πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά.  
 

Έμνδα μελνδνρείνπ ιόγσ θαξαληίλαο γηα πεξηζηαηηθά Covid 19  
ε πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηζκέλνο δηαγλσζηεί κε Covid 19 θαη νη ηαηξηθέο νδεγίεο επηβάιινπλ πεξηνξηζκό απνκόλσζεο 
ζε μελνδνρείν, ε Δηαηξία ζα θαιύςεη ην θόζηνο δηακνλήο κέρξη ην πνζό πνπ νξίδεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο.  
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα απνδεκησζεί ν Αζθαιηζκέλνο είλαη ε πξνζθόκηζε ζηελ Δηαηξία ηνπ κνξηαθνύ test Covid 
19 από δεκόζην ή ηδησηηθό λνζνθνκείν ή από αλαγλσξηζκέλν δηαγλσζηηθό θέληξν θαη ε ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη ζύζηαζε 
γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ζε εηδηθό θαζεζηώο δηακνλήο.  

Έμνδα κεηάθξαζεο  
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα παξαζηαηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζεη ν Αζθαιηζκέλνο ζηελ Δηαηξία πξνθεηκέλνπ λα 
απνδεκησζεί έρνπλ εθδνζεί ζε γιώζζα πιελ ηεο Διιεληθήο ή ηεο Αγγιηθήο, ν Αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα ηα κεηαθξάζεη 
ζηελ Διιεληθή. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηα έμνδα κεηάθξαζεο κέρξη ηνπ πνζνύ πνπ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο.  

Γηεπθξηληζηηθόο όξνο  
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηα πιαίζηα ηεο ππεύζπλεο αληηκεηώπηζεο θάζε πεξηζηαηηθνύ, όιεο νη ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κε ην 
πληνληζηηθό Κέληξν ηεο Γξακκήο Τγείαο 1010 ηεο Δηαηξίαο, θαηαγξάθνληαη.  

Δπηθνηλσλία κε ηελ Δηαηξία  
1. ε θάζε πεξίπησζε πεξηζηαηηθνύ ή γηα θάπνηα άιιε επείγνπζα αλάγθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ζαο, 
επηθνηλσλήζηε κε ηελ Δηαηξία όιν ην 24σξν:  
 
Σειεθσληθά: 1010 από ζηαζεξό ή θηλεηό εληόο Διιάδαο  
+30 210 9461999 εθηόο Διιάδαο  
693 223 7000, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζηαζεξνύ δηθηύνπ  
Μέζσ fax: +30 210 946 1110  
Μέζσ e-mail: Health_assist@interamerican.gr  
2. Γηα θάζε απνξία, αίηεκα ή παξάπνλν πνπ έρεηε ζρεηηθά κε ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαηό ζαο, παξαθαινύκε 
επηθνηλσλήζηε κε ηελ Δμππεξέηεζε Πειαηώλ INTERAMERICAN ζην ηειέθσλν 210 946 2000. Δπίζεο κπνξείηε:  
● Να ζηέιλεηε fax ζην 210 946 1008  
● Να ζηέιλεηε e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε custserv@interamerican.gr  
● Να καο επηζθεθηείηε ζην www.interamerican.gr  
 
Ζ επίδνζε ή ε απνζηνιή εγγξάθσλ από ηελ Δηαηξία ζηε δηεύζπλζε πνπ αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην ή ζηελ ηειεπηαία 
δήισζε αιιαγήο θαηνηθίαο, απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην όηη ηα έγγξαθα απηά πεξηήιζαλ ζην πκβαιιόκελν.  
 

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ  
ύκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Νόκνπ 2251/1994 & ην Άξζξν 150 
Ν.4364/2016  
1. Γεληθά ζηνηρεία  
ρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή ζύκβαζε «Σαμηδησηηθή Αζθάιηζε ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ» πνπ πξόθεηηαη λα ζπλαθζεί, ζαο 
παξέρνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε:  
● ην Άξζξν 4 ηνπ Νόκνπ 2251/1994, όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  
● Σν Άξζξν 150 ηνπ Νόκνπ 4364/2016  
 
Ζ Δηαηξία «ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Α.Δ. ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΔΗΩΝ»:  
● έρεη Αξηζκό Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ (ΑΡ.Μ.Α.Δ.) 27557/05/β/92/13.  
● έρεη Α.Φ.Μ. 094355007 θαη αλήθεη ζηε Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΑΘΖΝΩΝ.  
● έρεη Έδξα ζηελ Αζήλα, επί ηεο Λεσθόξνο πγγξνύ αξ. 124-126, 17680, Αζήλα.  
● επνπηεύεηαη από ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ θαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ.  
 
Ζ δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξίαο «ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Α.Δ. ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΔΗΩΝ» 
επηθεληξώλεηαη ζηελ άζθεζε ηνπ Κιάδνπ Βνήζεηαο (18) ηνπ άξζξνπ 4 εδ. 1 παξ. (ηε) ηνπ Νόκνπ 4364/2016.  



2. Πξόγξακκα αζθάιηζεο  
To Πξόγξακκα Σαμηδησηηθήο Αζθάιηζεο θαιύπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν γηα έμνδα λνζειείαο, γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθέο 
δαπάλεο, γηα πγεηνλνκηθή κεηαθνξά ηνπ, γηα απώιεηα ησλ απνζθεπώλ ηνπ θαηά ην ηαμίδη θαζώο θαη απνδεκίσζε ζε 
πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ από αηύρεκα. Δπίζεο, παξέρεη ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ βνήζεηαο ζε πεξηζηαηηθό θαηά ηε 
δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζε όιν ηνλ θόζκν.  
Σα όξηα ησλ θαιύςεσλ αλαγξάθνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο  

3. Αζθάιηζηξν  
Σν αζθάιηζηξν ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ θαη ηνλ πξννξηζκό ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη πξέπεη λα 
πξνθαηαβιεζεί γηα λα μεθηλήζεη ε θάιπςε.  

4. Έλαξμε θαη δηάξθεηα θάιπςεο  
Ζ θάιπςε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ηζρύεη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζήο ηνπ.  

5. Γηθαίσκα Τπαλαρώξεζεο  
ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ Άξζξνπ 4ζ΄ παξ. 5 εδ. β΄ (ββ΄), παξά ην όηη ην Πξόγξακκα ζπλάθζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα 
εθηόο εκπνξηθνύ θαηαζηήκαηνο, ιόγσ ηνπ είδνπο ηεο αζθάιηζεο (ηαμηδησηηθή) δελ πξνβιέπεηαη ε άζθεζε δηθαηώκαηνο 
Τπαλαρώξεζεο κε βάζε ην Νόκν 2251/1994 γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή.  
ην ίδην πιαίζην, επεηδή ε αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη άκεζα θαη ηαπηίδεηαη απόιπηα κε ην ρξόλν δηάξθεηαο ηνπ 
ηαμηδηνύ, δελ πξνβιέπεηαη νύηε ε άζθεζε δηθαηώκαηνο Τπαλαρώξεζεο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 Άξζξνπ 8 Νόκνπ 
2496/1997.  

6. Γηθαίσκα Δλαληίσζεο  
Γηθαίσκα Δλαληίσζεο κπνξεί λα αζθεζεί κόλν όηαλ κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα ίζν ή κεγαιύηεξν ησλ 14 εκεξώλ από 
ηελ εκέξα πνπ εθδόζεθε ην Πηζηνπνηεηηθό Αζθάιηζεο ρσξίο όκσο λα έρεη μεθηλήζεη ε θάιπςε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, 
ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη Πηζηνπνηεηηθό Αζθάιηζεο.  
ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, όπσο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε θάιπςε παξέρεηαη άκεζα, δελ κπνξεί λα αζθεζεί δηθαίσκα 
Δλαληίσζεο.  
Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην ζρεηηθό δηθαίσκα κπνξεί λα αζθεζεί, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απηό αζθείηαη από ηνλ 
πκβαιιόκελν κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή, κε ειεθηξνληθό ηξόπν, ηεο ζρεηηθήο δήισζεο Δλαληίσζεο, ε νπνία ζα 
απνζηέιεηαη ζηελ Δηαηξία εληόο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξώλ ζηελ εμήο ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
assistance@interamerican.gr κε ηε ζεκείσζε «Γήισζε Δλαληίσζεο».  
ε πεξίπησζε πνπ ν πκβαιιόκελνο αζθήζεη ην παξαπάλσ δηθαίσκα έγθαηξα θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη 
παξαπάλσ, ε έληαμή ηνπ ζην Πξόγξακκα Αζθάιηζεο αθπξώλεηαη θαη ζεσξείηαη ζαλ λα κελ έγηλε πνηέ.  
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην δηθαίσκα Δλαληίσζεο δελ κπνξεί λα αζθεζεί αλ κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαηαβιήζεθε 
απνδεκίσζε από ηελ Δηαηξία, κε βάζε ην Πξόγξακκα Αζθάιηζεο.  

7. Δθαξκνζηέν Γίθαην θαη αξκνδηόηεηα Γηθαζηεξίσλ  
Σν Γίθαην πνπ δηέπεη ην Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην είλαη ην Διιεληθό. Γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πξνθύςεη 
ζρεηηθά κε ην θύξνο θαη ηνπο όξνπο εθαξκνγήο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, απνθιεηζηηθά αξκόδηα είλαη ηα 
Γηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ.  
Γηα ζέκαηα πνπ δε ξπζκίδνληαη από ηνπο όξνπο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ 
ξπζκίδνπλ ην Γίθαην ηεο Αζθαιηζηηθήο ύκβαζεο (Νόκνο 2496/1997, όπσο ηζρύεη ζήκεξα), θαζώο θαη νη δηαηάμεηο ηεο 
ινηπήο λνκνζεζίαο.  

8. Γιώζζα  
Ζ γιώζζα ζηελ νπνία, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, παξέρεηαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηνλ θαηαλαισηή είλαη ε 
Διιεληθή. ε απηήλ, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ε Δηαηξία λα επηθνηλσλεί κε ηνλ θαηαλαισηή θαη ζε απηήλ 
δηαηππώλνληαη νη όξνη ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.  
Γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο ηεο επηθνηλσλίαο, ηόζν νη όξνη, όζν θαη ην παξόλ Δλεκεξσηηθό Έληππν έρεη κεηαθξαζηεί ζηελ 
Αγγιηθή γιώζζα. Ωζηόζν, ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο, ππεξηζρύεη ην πξσηόηππν θείκελν πνπ έρεη ζπληαρζεί ζηελ 
ειιεληθή γιώζζα.  

9. Γηεπζέηεζε παξαπόλσλ  
H Δηαηξία δηαζέηεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο γξαπηώλ παξαπόλσλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 3/08.1.2013 Πξάμε ηεο 
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο. Παξάπνλν ζεσξείηαη ε εθδήισζε δπζαξέζθεηαο από θπζηθό ή 
λνκηθό πξόζσπν πνπ ζρεηίδεηαη κε Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ή κε ππεξεζίεο αζθάιηζεο πνπ παξέρεη ε Δηαηξία. 
Παξάπνλα, σζηόζν, δε ζεσξνύληαη, νη αλαγγειίεο αζθαιηζηηθώλ απαηηήζεσλ, νη αηηήζεηο απνδεκίσζεο, θαζώο θαη απιά 
αηηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπκβόιαην θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ή δηεπθξηλίζεσλ γηα απηό.  
Τπνβνιή παξαπόλνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:  
● κε e-mail ζην complaints@interamerican.gr  ● κε fax ζην 210 94 61 008 ● ηαρπδξνκηθά, ζηε δηεύζπλζε 
ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΒOΖΘΔΗΑ, Λεσθόξνο πγγξνύ 124-126  
Ζ Δηαηξία έρεη δηνξίζεη ππεύζπλν πξόζσπν πνπ ζπληνλίδεη ηελ νξζή θαη έγθαηξε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ γξαπηώλ 
παξαπόλσλ πνπ ππνβάιινληαη. Ζ ππνβνιή γξαπηνύ παξαπόλνπ ζηελ Δηαηξία, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, δε 
δηαθόπηεη ηελ παξαγξαθή ηεο αμίσζεο.  
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο γξαπηνύ παξαπόλνπ, θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ δηαρείξηζήο ηνπ από 
ηελ Δηαηξία ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα www.interamerican.gr  
 
 

10. Δμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ  
Ό πκβαιιόκελνο ή/θαη ν Αζθαιηζκέλνο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθύγνπλ:  

mailto:complaints@interamerican.gr


● ζηελ Δπηηξνπή Φηιηθνύ Γηαθαλνληζκνύ ηεο Ννκαξρίαο Αζελώλ, κε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, ε νπνία νξίδεηαη σο 
απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ εμσδηθαζηηθώλ δηαθνξώλ κεηαμύ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο Δηαηξίαο, ζύκθσλα 
κε ηελ Παξάγξαθν 5 ηνπ Άξζξνπ 11 ηνπ Νόκνπ 2251/1994.  
● ζην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή, κε ππνγεγξακκέλε αλαθνξά, ε νπνία ππνβάιιεηαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο από ηόηε 
πνπ ν πκβαιιόκελνο έιαβε γλώζε ηεο θαηαλαισηηθήο δηαθνξάο.  
 

11. Φνξνινγηθό θαζεζηώο  
ύκθσλα κε ηνλ θνξνινγηθό λόκν πνπ ηζρύεη ζήκεξα, ε θάιπςε ηνπ Κιάδνπ Βνεζείαο ππόθεηηαη ζε θόξν αζθαιίζηξνπ 
15%.  

12. Πξνζσπηθά δεδνκέλα Δηζαγσγή  
1. ηνηρεία Τπεπζύλνπ Δπεμεξγαζίαο  
Γηα ηα Οκαδηθά ζπκβόιαηα αζθάιεηαο Οδηθήο Βνήζεηαο, άκεζεο Ηαηξηθήο Βνήζεηαο θαη Σαμηδησηηθήο Αζθάιηζεο, 
Τπεύζπλε Δπεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζαο είλαη ε Δηαηξία «ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ 
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΔΗΩΝ»  
(εθεμήο ε Δηαηξία), ε νπνία έρεη έδξα ζηε Λεσθόξν Αλδξέα πγγξνύ αξ. 124-126 Σ.Κ. 11782 ζηελ Αζήλα, έρεη ΑΡΜΑΔ 
27557/05/Β/92/13 θαη έρεη ιάβεη αξηζκό θαηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ 1026501000, ηει. 210-9462000, e-mail: 
custserv@interamerican.gr. Δάλ έρεηε απνξία αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ Πξνζσπηθώλ ζαο Γεδνκέλσλ, εάλ 
ζέιεηε λα αζθήζεηε νπνηνδήπνηε δηθαίσκά ζαο ή λα ππνβάιεηε θάπνην παξάπνλν αλαθνξηθά κε ηα Πξνζσπηθά 
Γεδνκέλα ζαο, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ Τπεύζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηεο Δηαηξίαο καο, απνζηέιινληαο 
επηζηνιή ζηε δηεύζπλζε Λεσθόξν Αλδξέα πγγξνύ, αξ. 124-126, 117 82 Αζήλα ή ειεθηξνληθό κήλπκα ζην e-mail: 
dpo@interamerican.gr.  
Δπίζεο, εθόζνλ δελ κείλεηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ απάληεζή καο ζην αίηεκά ζαο, δηαηεξείηε πάληα ην δηθαίσκα λα 
απεπζπλζείηε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, ε νπνία κπνξεί λα δερζεί θαη ηελ ππνβνιή 
ζρεηηθώλ παξαπόλσλ, είηε επηθνηλσλώληαο ζην Σειεθσληθό Κέληξν: +30-210 6475600, είηε θαηαζέηνληαο ην αίηεκά ζαο 
ζε γξαπηή κνξθή ζην πξσηόθνιιό ηεο (Λεσθ. Κεθηζίαο 1-3, Σ.Κ. 115 23, Αζήλα), είηε απνζηέιινληαο ειεθηξνληθά ζην 
e-mail: contact@dpa.gr.  

2. Πνηεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζπιιέγνπκε θαη επεμεξγαδόκαζηε  
Σα δεδνκέλα πνπ επεμεξγαδόκαζηε γηα ηελ παξνρή ησλ αζθαιηζηηθώλ ππεξεζηώλ είλαη:  
● Γεδνκέλα Σαπηνπνίεζήο ζαο, όπσο π.ρ. όλνκα, επώλπκν, εκεξνκελία γέλλεζεο, αξηζκό αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο/ 
δηαβαηεξίνπ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ.  
● Γεδνκέλα Δπηθνηλσλίαο πνπ ζπιιέγνπκε θαηά ηε ζύλαςε αζθάιηζεο αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζηάδην ηεο 
ζπλεξγαζίαο καο, όπσο π.ρ. δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ/ αιιεινγξαθίαο, αξηζκνί ηειεθώλνπ/θαμ.  
● Γεδνκέλα Πιεξσκήο, όπσο π.ρ. ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί, ρξεσζηηθέο/ πηζησηηθέο θαη ινηπέο ηξαπεδηθέο θάξηεο.  
● Γεδνκέλα Αζθάιηζεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηίκεζε, ηνλ έιεγρν, ηε ζύλαςε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο αζθαιηζηηθήο 
ζύκβαζεο, όπσο π.ρ. δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ πεξίπησζε αζθάιηζεο απηνθηλήηνπ.  
● Γεδνκέλα εηδηθώλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ («επαίζζεηα»), όπσο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία 
(ζηελ πεξίπησζε απηνθηλεηηζηηθώλ αηπρεκάησλ ή ζηελ πεξίπησζε αζθάιηζεο άκεζεο βνήζεηαο).  
● Γεδνκέλα Γηαθαλνληζκνύ, όπσο π.ρ. δεδνκέλα απαξαίηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ από αζθάιηζε πνπ 
εκπεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο/ εμαγνξάο/ θαηαβνιήο αζθαιίζκαηνο ή ζε ζπλνδεπηηθά απηήο 
έγγξαθα/ δηθαηνινγεηηθά ή ζρεηίδνληαη κε απηήλ.  
● Γεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη ππνβνιή θόξκαο παξαπόλνπ, όπσο νλνκαηεπώλπκν, 
ηειέθσλν, δηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε.  
● Γεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε όηαλ καο θαιείηε ζην ηειεθσληθό καο θέληξν. ηελ πεξίπησζε απηή ε θιήζε ζαο 
ερνγξαθείηαη, όπσο επίζεο θαηαγξάθεηαη θαη ν αξηζκόο ηειεθώλνπ από ηνλ νπνίν καο θαιείηε.  
 

3. Από πνηεο πεγέο ζπιιέγνπκε πξνζσπηθά δεδνκέλα;  
● Από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο έληαμεο/ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθή αζθάιηζε, αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο/ κεηαηξνπήο, αίηεζεο 
ιήςεο αζθαιηζηηθήο παξνρήο, αλαγγειία δεκηάο.  
● Μέζσ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ, ησλ αζθαιηζηηθώλ δηακεζνιαβεηώλ πνπ αλήθνπλ ζηα δηάθνξα 
ζπλεξγαδόκελα θαλάιηα δηθηύσλ πσιήζεσλ ηεο Δηαηξίαο καο θαζώο θαη ηξίησλ ζπλεξγαηώλ καο (π.ρ. ηερληθνί 
ζύκβνπινη, πξαγκαηνγλώκνλεο, εθηηκεηέο δεκηώλ).  
● Γεδνκέλα Δηδηθώλ Καηεγνξηώλ , πνπ είλαη θπξίσο ηα δεδνκέλα πγείαο, ηα νπνία ζπιιέγεη είηε ιόγσ απηνθηλεηηζηηθνύ 
αηπρήκαηνο είηε θαηά ηε ρξήζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ άκεζεο βνήζεηαο.  
● Από ηελ ίδηα ηελ Δηαηξία όηαλ παξάγεη δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνύλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ, ηελ 
έληαμή ζαο ζε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, ηελ αλάιεςε, ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ αζθάιηζεο, ηνπ αζθαιίζηξνπ θαη ελ ηέιεη 
ηε ζύλαςε ηεο αηηνύκελεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο, ηε δηαρείξηζε ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ 
δηαθαλνληζκό ηεο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζηνπο 
όξνπο πνζνύ (αζθαιίζκαηνο), ηα νπνία θαη δηακνξθώλνληαη θαηόπηλ εθηίκεζεο ησλ δειώζεώλ ζαο.  
 

Γηα πνηνπο ζθνπνύο επεμεξγαδόκαζηε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα;  
Με ηελ αίηεζε έληαμεο/ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιιεηε ζηελ Δηαηξία καο πξνθεηκέλνπ λα αζθαιηζηείηε ζε Οκαδηθό 
Αζθαιηζηήξην Πξόγξακκα καο δειώλεηε ζπγθεθξηκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ θαη είλαη 
αληηθεηκεληθά νπζηώδε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο. Δίλαη πηζαλό αλαθξηβήο ή ειιηπήο πιεξνθόξεζε γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζαο 
έρνπκε δεηήζεη, λα ζεκειηώζεη δηθαίσκά καο λα δεηήζνπκε αθόκα θαη ηελ αθύξσζε ή θαηαγγειία ηνπ αζθαιηζηεξίνπ 



ζαο, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Με βάζε ηα αλσηέξσ επεμεξγαδόκαζηε ηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ζαο γηα ηνπο 
παξαθάησ ζθνπνύο:  

 
Ννκηθή Βάζε 

α. Ζ επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ή/θαη βαζίδεηαη ζηελ ζπγθαηάζεζή ζαο κεηά από εηδηθή 
ελεκέξσζε (απιά δεδνκέλα).  
β. Ζ επεμεξγαζία γίλεηαη κε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο κεηά από εηδηθή ελεκέξσζε (εηδηθέο θαηεγνξίεο πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ).  

 


