
Medical Cover Ιατρική κάλυψη USD EUR CHF GBP

maximum cover per person per trip ανώτατη κάλυψη ανά άτομο ανά ταξίδι χωρίς όριο χωρίς όριο χωρίς όριο χωρίς όριο

hospitalisation νοσηλεία (δίκλινο) 100% 100% 100% 100%

outpatient treatment by a doctor/specialist θεραπεία εκτός νοσοκομείου από γιατρό ή ειδικό 100% 100% 100% 100%

prescribed medicines συνταγογραφημένα φάρμακα 100% 100% 100% 100%

Prescribed treatment by a physiotherapist/

chiropractor

Συνταγογραφημένη θεραπεία από φυσιοθεραπευτή 

/χειροπράκτορα

5.000 4.000 4.700 3.200

Provisional pain relieving dental treatment

Προσωρινή ανακούφιση του πόνου-οδοντιατρική 

θεραπεία 500 400 475 325

Ambulance transportation μεταφορά με ασθενοφόρο 100% 100% 100% 100%

Medical evacuation/repatriation (must be pre-

approved and co-ordinated by the Company)

Ιατρική διακομιδή / επαναπατρισμός(Πρέπει να προ-

εγκριθεί και συντονιστεί από την Εταιρεία)

100% 100% 100% 100%

Mugging and assault — crisis psychologist Ληστεία και επίθεση - ψυχολόγος για διαχείριση κρίσης

250 ανά 

περιστατικό

200 ανά 

περιστατικό

250 ανά 

περιστατικό

150 ανά 

περιστατικό

Evacuation διακομιδή 100% 100% 100% 100%

Return trip ταξίδι επιστροφής 100% 100% 100% 100%

Compassionate emergency repatriation Συμπαράσταση για επαναπατρισμό έκτακτης ανάγκης 100% 100% 100% 100%

Accompaniment συνοδεία 100% 100% 100% 100%

Compassionate emergency visit Επίσκεψη συμπαράστασης έκτακτης ανάγκης 100% 100% 100% 100%

Accommodation (overnight stay), meals 

and local transportation for an insured 

unable to continue their travel itinerary 

due to acute illness or injury, or persons 

summoned or accompanying an insured, 

per person

Διαμονή (διανυκτέρευση), τα γεύματα

και τοπική συγκοινωνία για ασφαλισμένους που

δεν μπορούν να συνεχίσουν το δρομολόγιο του 

ταξιδιού τους λόγω οξείας ασθένειας ή τραυματισμού, 

ή πρόσωπα που έχουν κλητευθεί ή συνοδεύουν ένα 

ασφαλισμένο,  ανά άτομο

6.000                

ανά ημέρα 300

5.000              

ανά ημέρα 250

8.000               

ανά ημέρα 400

3.300                           

ανά ημέρα 165

Statutory arrangements in case of death Τακτικές ρυθμίσεις σε περίπτωση θανάτου 100% 100% 100% 100%

Home transportation of the deceased μεταφορά σoρού 100% 100% 100% 100%

Continuation of trip post treatment 

(must be pre-approved by the Company)

Συνέχιση του ταξιδιού μετά τη θεραπεία

(Πρέπει να προ-εγκριθεί από την Εταιρεία) 100% 100% 100% 100%

Non-medical option Παροχές εκτός ιατροφαρμακευτικών USD EUR CHF GBP

Personal accident — death and disability Προσωπικό ατύχημα--θάνατος και ανικανότητα 120.000 90.000 120.000 72.000

Maximum baggage cover per person per trip ανώτατη κάλυψη αποσκευών ανά άτομο ανά ταξίδι 7.500 5.600 7.500 4.500

 —Theft, robbery and fire κλοπή ληστεία και φωτιά

 —Loss of or damage to registered baggage απώλεια ή ζημιά στις δηλωθείσες αποσκευές

 —Theft of passport and/or cash κλοπή του διαβατηρίου/ή μετρητών

Baggage delay καθυστέρηση αποσκευών 1.000 750 1.000 600

Deductible for Car insurance

Κάλυψη απαλλαγής για ασφάλιση ενοικιαζόμενου 

αυτοκινήτου

2.000                  

ανά γεγονός

1.500                   

ανά γεγονός

2.000                   

ανά γεγονός

1.200                       

ανά γεγονός

Personal liability — property damage Προσωπική αστική ευθύνη - υλικές ζημιές 500.000 360.000 550.000 280.000

Personal liability — bodily injury Προσωπική αστική ευθύνη - σωματική βλάβη 1.000.000 715.000 1.100.000 550.000

Travel delay — documented expenses for 

accomodation (overnight stay) and meals

Καθυστέρηση ταξιδιού - τεκμηριωμένες δαπάνες για 

διαμονή (διανυκτέρευση) και γεύματα

750                     

ανά ημέρα 150

600                        

ανά ημέρα 120

720                    

ανά ημέρα 145

480                   

ανά ημέρα 100

Missed flight connection Απώλεια ενδιάμεσης πτήσης 1.000 800 950 650

Hospital daily benefit ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα

2.000                 

ανά ημέρα 50

1.400                  

ανά ημέρα 35

2.400                    

ανά ημέρα 60

1.200                

ανά ημέρα 30

Security and legal assistance Ασφάλεια και νομική βοήθεια 10.000 7.200 11.100 5.500

Replacement employee αντικατάσταση εργαζομένου

10.000               

ανά ημέρα 500

8.000              

ανά ημέρα 400

9.500               

ανά ημέρα 475

6.400               

ανά ημέρα 325

Hijacking αεροπειρατεία

1.500                         

ανά  ημέρα 150

1.200                    

ανά ημέρα 120

1.440                      

ανά ημέρα 145

960                    

ανά ημέρα 100

Trip cancellation option Ακύρωση ταξιδιού USD EUR CHF GBP

Per person per trip ανά άτομο ανά ταξίδι 9.000 6.800 9.000 5.400
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100%  της μέγιστης κάλυψης των αποσκευών

100%  της μέγιστης κάλυψης των αποσκευών

10%  της μέγιστης κάλυψης των αποσκευών

Ανεπίσημη μετάφραση παροχών business travel με έναρξη 1/1/2021


