Ασφάλιση Ταξιδίου
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Atlantic Insurance Co Public Ltd

Προϊόν: Περιεκτική Ασφάλιση Ταξιδίου

Εγγεγραμμένη στην Κύπρο αρ. ΗΕ20008. Εγγεγραμμένο γραφείο: 15, Εσπερίδων, 2001 Στρόβολος. Αδειοδοτημένη από την
υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υπουργείο Οικονομικών) με αρ. άδειας 76. Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου (ΧΑΚ). Ρυθμίζεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη βασικών πληροφοριών σε σχέση με το ασφαλιστήριο. Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές
πληροφορίες για το εν λόγω ασφαλιστικό προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Η Ασφάλιση Ταξιδίου αποζημιώνει τους ασφαλισμένους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έναντι κατονομαζόμενων απωλειών που καλύπτονται
από το ασφαλιστήριο και σύμφωνα με το σχέδιο κάλυψης που επιλέχθηκε, τα οποία συμβαίνουν εντός της περιόδου ασφάλισης.

Τι ασφαλίζεται;
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με
τα ακόλουθα Μέρη:
Μέρος 1 - Προσωπικά ατυχήματα
• Θάνατος
• Απώλεια ενός ή και των δύο ματιών ή ενός ή περισσοτέρων
άκρων
• Μόνιμη ολική ανικανότητα που σας εμποδίζει να
απασχολείστε σε οποιαδήποτε εργασία σας.
Μέρος 2 - Ασφάλιση κατά την πτήση
• Θάνατος
• Απώλεια ενός ή και των δύο ματιών ή ενός ή περισσοτέρων
άκρων που προκύπτει άμεσα από τυχαία σωματική βλάβη
που υφίσταται το ασφαλισμένο πρόσωπο όταν ταξιδεύει
ως επιβάτης σε πλήρως αδειοδοτημένο αεροσκάφος
κανονικού τύπου που λειτουργεί σε καθιερωμένη
αεροπορική διαδρομή από μια πλήρως αδειοδοτημένη
αεροπορική εταιρεία.
Μέρος 3 – Έξοδα Νοσοκομείου, Ιατρικής περίθαλψης και
άλλων Εξόδων ως αποτέλεσμα ατυχήματος.
• Έξοδα Νοσοκομειακής περίθαλψης, πρόσθετα καταλύματα,
έξοδα ταξιδιού και επαναπατρισμού που είναι αναγκαία να
αναληφθούν εκτός Κύπρου ως άμεσο αποτέλεσμα τυχαίας
σωματικής βλάβης.
• Χρεώσεις για τη μεταφορά σορού ή στάχτης στην Κύπρο ή
έξοδα κηδείας στο εξωτερικό σε περίπτωση θανάτου
• Πρόσθετα έξοδα ταξιδιού και διαμονής μετά από
αεροπειρατεία αεροσκάφους στο οποίο το ασφαλισμένο
πρόσωπο ταξιδεύει.
Μέρος 4 - Έξοδα Νοσοκομείου, Ιατρικής περίθαλψης και
άλλων Εξόδων ως αποτέλεσμα ασθένειας.
• Έξοδα Νοσοκομειακής περίθαλψης, πρόσθετα καταλύματα,
έξοδα ταξιδιού και επαναπατρισμού που είναι αναγκαία να
αναληφθούν εκτός Κύπρου ως άμεσο αποτέλεσμα σοβαρής
ασθένειας.
• Χρεώσεις για τη μεταφορά σορού ή στάχτης στην Κύπρο ή
έξοδα κηδείας στο εξωτερικό σε περίπτωση θανάτου
Μέρος 5 - Προσωπική αστική ευθύνη
• Τυχαίο τραυματισμό σε οποιοδήποτε άτομο
• Τυχαία απώλεια ή ζημιά σε περιουσία
Μέρος 6 - Απώλεια προκαταβολής ή ακύρωση / διακοπή
ταξιδιού
Απώλεια μη επιστρεπτέας προκαταβολής ή προπληρωμένων
χρεώσεων για ταξίδια και διαμονή που περιλαμβάνονται
στη σύμβαση διακοπών του ασφαλισμένου προσώπου σε
περίπτωση ακύρωσης που οφείλεται σε θάνατο, σωματική
βλάβη ή ξαφνική ασθένεια του ασφαλισμένου προσώπου,
του / της συζύγου του / της, των πεθερικών, του παιδιού, του
αδελφού, της αδελφής, του παππού και της γιαγιάς ή συγγενή
με το οποίο το ασφαλισμένο πρόσωπο ταξιδεύει.
Μέρος 7 - Προσωπικές αποσκευές
Απώλεια ή ζημιά στις αποσκευές και προσωπικών
αντικειμένων του ασφαλισμένου προσώπου συν, έως και
€100 για την επείγουσα αγορά βασικών ειδών ρουχισμού και
χρειωδών, εάν οι αποσκευές του ασφαλισμένου προσώπου

Τι ασφαλίζεται; (Συνέχεια...)
δεν έχουν παραδοθεί από τον μεταφορέα 12 ώρες μετά την
άφιξη τους στον προορισμό τους από το εξωτερικό.
Μέρος 8 - Προσωπικά Χρήματα ή έγγραφα
Απώλεια χρημάτων, μετρητά (μέχρι € 200 ανά ασφαλισμένο
πρόσωπο), τραπεζογραμμάτια ή χαρτονομίσματα, επιταγές,
ταχυδρομικές ή χρηματικές εντολές, ταξιδιωτικά εισιτήρια,
διαβατήρια ή πιστωτικά κουπόνια

Τι δεν ασφαλίζεται;
Απώλεια ή Ζημία που προκαλείται από σωματική βλάβη
κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με χειμερινά αθλήματα,
εκτός εάν καταβληθεί το ισχύον πρόσθετο ασφάλιστρο ή
από τη χρήση μοτοσυκλέτας.
Απώλεια ή Ζημιά που προκαλείται από σωματική βλάβη,
κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε αγώνες ταχυτήτων, αγώνες
αυτοκινήτων και διαγωνισμούς, επαγγελματικά αθλήματα,
ορειβασία, εξερεύνηση σπηλαίων, ελεύθερες καταδύσεις,
υποβρύχιες καταδύσεις ή οποιαδήποτε μορφή αεροπορικής
πτήσης, εκτός ως επιβάτης σε πλήρως αδειοδοτημένο
αεροσκάφος κανονικού τύπου αεροσκάφος που ανήκει
και λειτουργεί από αναγνωρισμένη αεροπορική εταιρεία σε
καθιερωμένη αεροπορική διαδρομή.
Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, πρόκληση σκόπιμου
αυτοτραυματισμού ή ασθένειας, αλκοολισμό ή χρήση
ναρκωτικών.
Σωματική βλάβη που υφίσταται οποιοδήποτε ασφαλισμένο
πρόσωπο κατά την ενασχόλησή του με χειρωνακτική
εργασία εκτός Κύπρου σε σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση
ή επάγγελμα.
Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ή οποιαδήποτε ευθύνη του
ασφαλισμένου προσώπου που προκύπτει από εγκυμοσύνη
ή λοχεία ή προϋπάρχουσα αναπηρία ή ασθένεια.
Έξοδα που ανακτήθηκαν βάσει Εθνικού Συστήματος Υγείας
στο εξωτερικό (εφαρμόζεται στα Μέρη 3, 4 και 6).
Ιατρικά έξοδα που προκύπτουν στην Κύπρο (εφαρμόζεται
στα Μέρη 3, 4 και 6).
Απώλεια ή νοσηλεία λόγω ιατρικής κατάστασης
για την οποία το ασφαλισμένο πρόσωπο λαμβάνει
ιατρική περίθαλψη ή βρίσκεται σε λίστα αναμονής για
ενδονοσοκομειακή ιατρική περίθαλψη ή έχει λάβει τελική
διάγνωση (εφαρμόζονται στα Μέρη 3, 4 και 6).
Ταξίδι στο εξωτερικό για λήψη ιατρικής περίθαλψης
(εφαρμόζεται στα Μέρη 3, 4 και 6).
Έξοδα που καταβάλλονται από τον ταξιδιωτικό πράκτορα,
το ξενοδοχείο ή τον μεταφορέα (εφαρμόζεται στα Μέρη 3, 4
και 6).
Ζώα που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο
ασφαλισμένου προσώπου (εφαρμόζεται στο Μέρος 5).
Οποιαδήποτε εσκεμμένη, κακόβουλη ή παράνομη πράξη
(εφαρμόζεται στο Μέρος 5).
Επιδίωξη εμπορικής δραστηριότητας, επιχείρησης ή
επαγγέλματος (εφαρμόζεται στο Μέρος 5).
Ιδιοκτησία ή χρήση οχημάτων, αεροσκαφών ή σκαφών
(εφαρμόζεται στο Μέρος 5).

Τι δεν ασφαλίζεται; (Συνέχεια...)
Απώλεια ή ζημία που προκύπτει από καθυστέρηση ή δήμευση από τελωνεία ή άλλους αξιωματούχους (εφαρμόζεται στα Μέρη 7 και 8).
Απώλεια ή ζημιά σε τρόφιμα, ενοικιαζόμενα είδη, φακούς επαφής ή φακούς του κερατοειδούς, τεχνητά δόντια, ακουστικά βοηθήματα, κάμερες,
φωτογραφικός εξοπλισμός, ραδιόφωνα, βίντεο, τηλεσκόπια και κιάλια, αντίκες, κοσμήματα, ρολόγια, γούνες, πολύτιμους λίθους και αντικείμενα
που περιέχουν χρυσό, ασήμι ή άλλα πολύτιμα μέταλλα ή ζημιά σε εύθραυστα αντικείμενα, γυαλιά, κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, προσωπικούς
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ψηφιακούς δίσκους βίντεο ή άλλες συσκευές αποθήκευσης μέσων, αθλητικό εξοπλισμό (εφαρμόζεται στα
Μέρη 7 και 8).
Φυσική φθορά μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης (εφαρμόζεται στα Μέρη 7 και 8).
Απώλεια ή ζημιά σε αποσκευές ενώ βρίσκονται υπό τη φύλαξη αεροπορικής εταιρείας ή άλλου μεταφορέα, εκτός εάν αναφερθεί γραπτώς σε
αυτήν την αεροπορική εταιρεία εντός τριών ημερών από την ανακάλυψη της απώλειας ή ζημιάς, και στην περίπτωση αεροπορικής εταιρείας, να
έχει εξασφαλιστεί η Δήλωση Απώλειας / Φθοράς Αποσκευών (εφαρμόζεται στα Μέρη 7 και 8).
Κλοπή αποσκευών ή προσωπικών αντικειμένων που δεν έχουν αναφερθεί στην αστυνομία ή τη διεύθυνση του ξενοδοχείου (εφαρμόζεται στα
Μέρη 7 και 8).
Απώλειες χρημάτων που δεν έχουν αναφερθεί στην Αστυνομία εντός 24 ωρών (πρέπει να εξασφαλιστεί η σχετική αναφορά) (εφαρμόζεται στα
Μέρη 7 και 8).
Απώλεια μετρητών που δε μεταφέρονται από το ασφαλισμένο πρόσωπο (εφαρμόζεται στα Μέρη 7 και 8).

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Το Αφαιρετέο Ποσό (το ποσό που θα πρέπει να καταβάλετε για κάθε απαίτηση)
Η αποζημίωση σύμφωνα με το Μέρος 1 δεν καταβάλλεται για ασφαλισμένο πρόσωπο κάτω των 5 ετών.
Η αποζημίωση σύμφωνα με το Μέρος 1 για ασφαλισμένο πρόσωπο ηλικίας μεταξύ 5 και 16 ετών, περιορίζεται στο ασφαλισμένο ποσό των
€2.000.
Η αποζημίωση σύμφωνα με το Μέρος 1 για ασφαλισμένο πρόσωπο ηλικίας πέραν των 70 ετών, περιορίζεται στο ασφαλισμένο ποσό των
€10.000.
Η αποζημίωση σύμφωνα με το Μέρος 2 δεν καταβάλλεται για ασφαλισμένο πρόσωπο κάτω των 16 ετών ή άνω των 70 ετών.
Η αποζημίωση βάσει των Μερών 3 και 4 δεν καταβάλλεται για οδοντιατρική θεραπεία.

Πού είμαι καλυμμένος;
Σε όλο τον κόσμο ενώ βρίσκεστε σε ταξίδι.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Θα πρέπει να απαντάτε τις ερωτήσεις της Πρότασης Ασφάλισης με απόλυτη ακρίβεια και γενικώς όποια πληροφορία μας αποκαλύπτετε για
σκοπούς προσφοράς, σύναψης συμβολαίου και υποβολής απαίτησης θα πρέπει να είναι απόλυτα αληθής χωρίς να έχετε αποκρύψει, παραποιήσει ή
παραστήσει με ανακρίβεια οποιοδήποτε γεγονός (π.χ. ιστορικό απαιτήσεων, περιγραφή ατυχημάτων κλπ.).
• Θα πρέπει να λάβετε εύλογα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος, τραυματισμού, ασθένειας, απώλειας ή ζημιάς.
• Θα πρέπει να μην αποδεχτείτε οποιαδήποτε προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας.
• Θα πρέπει αμέσως να μας γνωστοποιείτε γραπτώς την επέλευση οποιουδήποτε περιστατικού εξαιτίας του οποίου μπορεί να εγερθεί απαίτηση,
παρέχοντας, με δικά σας έξοδα ή του νόμιμου εκπροσώπου σας, όλα τα πιστοποιητικά, τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται
από εμάς.
• Θα πρέπει να μας παρέχετε όλη τη βοήθεια που μπορεί να χρειαστούμε και να μας επιτρέπετε να διεξάγουμε εκ μέρους σας κάθε υπεράσπιση,
διακανονισμό ή ανάκτησης οποιασδήποτε απαίτησης, εφόσον σας το ζητήσουμε.
• Να μας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εμπρόθεσμα.
• Θα πρέπει να διαβάζετε το συμβόλαιο άμεσα με την παράδοσή του και να τηρείτε πιστά τους όρους και τις προϋποθέσεις του αλλιώς μπορεί να
επηρεαστεί η κάλυψή σας. Ενδέχεται να έχετε μη επαρκή ασφαλιστική κάλυψη εάν δεν μας έχετε δώσει πλήρη στοιχεία και σωστή πληροφόρηση.

Πότε και πώς πληρώνω;
Θα πρέπει να πληρώνετε το ασφάλιστρο με εφ ’άπαξ ποσό με την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά, πιστωτικές ή
χρεωστικές κάρτες, επιταγές και τραπεζικές εντολές.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το Μέρος 6, τίθεται σε ισχύ αμέσως με την έκδοση του ασφαλιστηρίου και λήγει κατά την έναρξη των
προγραμματισμένων διακοπών ή ταξιδιού. Για όλα τα άλλα Μέρη, η ασφαλιστική κάλυψη τίθεται σε ισχύ όταν ο ασφαλισμένος / νη εισέρχεται
στον τόπο αναχώρησης κατά την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού του / της ή κατά την έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (όποιο από
τα δύο συμβεί αργότερα) και λήγει όταν ο ασφαλισμένος / νη αποχωρήσει από τον τόπο άφιξής του / της στη χώρα που ξεκινά το ταξίδι του /
της ή μετά την ολοκλήρωση του αριθμού των ημερών που καθορίζεται στον Πίνακα του ασφαλιστηρίου (όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα).
Η περίοδος ασφάλισης αναφέρεται πάντα στον Πίνακα του ασφαλιστηρίου.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Έχετε το δικαίωμα ακύρωσης του ασφαλιστηρίου με γραπτές οδηγίες που θα στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Εάν οι οδηγίες ακύρωσης
σταλούν μετά από την έναρξη οποιασδήποτε κάλυψης, δε θα σας επιστραφεί οποιοδήποτε ασφάλιστρο.

