ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ INTERAMERICAN TRAVEL ASSISTANCE
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ BOΗΘΕΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α.»
Αρ. ασφαλιστηρίου συμβολαίου/αίτησης:
Συμβαλλόμενος:
Ασφαλισμένος:
Πρόγραμμα:
Διάρκεια ασφάλισης:
Χώρα προορισμού:

Travel Assistance
/ /
- / /

Καλύψεις προγράμματος
Η Ασφαλιστική Εταιρία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ BOΗΘΕΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α.», για το χρόνο που διαρκεί η ασφάλιση, παρέχει
στον Ασφαλισμένο τις καλύψεις που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που περιλαμβάνονται στο Βιβλίο Όρων Ασφάλισης που
έχετε παραλάβει.
ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Υγειονομική μεταφορά του ασφαλισμένου σε κατάλληλο νοσοκομείο καθώς και
επαναπατρισμός του στον τόπο κατοικίας, εφόσον απαιτούνται υγειονομικές
συνθήκες για τη μετακίνηση.

Χωρίς όριο κόστους

Ιατρικές συμβουλές όλο το 24ωρο από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων

Χωρίς όριο κόστους

Επιστροφή των εξόδων που καταβληθήκαν για προγραμματισμένο ταξίδι, εξαιτίας
ακύρωσής του για λόγους υγείας του Ασφαλισμένου ή στενού συγγενή του.

10.000 ευρώ

Αποζημίωση για απώλεια ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα

30.000 ευρώ

Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα που συνέβη σε όλη την ομάδα των
Ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια του ίδιου συμβάντος.
Κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης για περιστατικό εκτός της χώρας μόνιμης
διαμονής
Έξοδα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εκτός νοσοκομείου
Κάλυψη Προσωπικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων για υλικές ζημιές

300.000 ευρώ
6.000 ευρώ
500 ευρώ
10.000 ευρώ

Κάλυψη Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας λόγω ατυχήματος

6.000 ευρώ

Κάλυψη εξόδων νομικής υποστήριξης για αμοιβές δικηγόρων και δικαστικές δαπάνες

3.000 ευρώ

Κάλυψη εξόδων για μεταφορά σορού

3.500 ευρώ

Επαναπατρισμός συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του παθόντα Ασφαλισμένου
Εισιτήριο σε στενό συγγενή του Ασφαλισμένου, για να μεταβεί στο σημείο του
συμβάντος και να αναλάβει τη φροντίδα ανήλικων παιδιών.
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε στενό συγγενή του Ασφαλισμένου, σε
περίπτωση νοσηλείας του
Εισιτήριο για πρόωρη επιστροφή του Ασφαλισμένου στον τόπο διαμονής του και
επαναμετάβασής του στον τόπο ταξιδιού
Κάλυψη μίας διανυκτέρευσης, σε περίπτωση κλοπής των προσωπικών εγγράφων ή
χρημάτων του Ασφαλισμένου

Χωρίς όριο κόστους
Χωρίς όριο κόστους
Διαμονή για 5 μέρες
Χωρίς όριο κόστους
100 ευρώ

Αποζημίωση για την απώλεια ή κλοπή αποσκευών

300 ευρώ

Κάλυψη εξόδων για καθυστέρηση αναχώρησης της πτήσης πάνω από 4 ώρες

100 ευρώ

Κάλυψη εξόδων για καθυστέρηση αναχώρησης της πτήσης πάνω από 24 ώρες

450 ευρώ

Κάλυψη εξόδων, εφόσον οι αποσκευές του Ασφαλισμένου καθυστερήσουν να
παραδοθούν, για περισσότερο από 4 ώρες μετά την άφιξή του.

100 ευρώ

Τηλέφωνα επικοινωνίας για έκτακτο περιστατικό
Εντός Ελλάδας: 1010 και 210 94 61 999, Fax: 210 94 61 110
Από το εξωτερικό: +30 210 94 61 999 και 6932 237 000
Για την Εταιρία,

Μαίρη Βούλγαρη
Προϊσταμένη Εκδόσεων Τυποποιημένων Συμβολαίων
Ζημιών & Βοηθείας

