Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η FLYTRIP.GR σε συνεργασία με την INTERAMERICAN, έχουν σχεδιάσει ειδικό
πρόγραμμα ασφάλισης των ταξιδιωτών προκρίνοντας 19 παροχές προσαρμοσμένες να
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν από
απρόσμενες περιπτώσεις, από τις πιο απλές και συνήθης (πχ καθυστέρηση πτήσης,
καθυστέρηση-απώλεια αποσκευών κλπ) έως και τα πιο αναπάντεχα γεγονότα κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού σας. Η ταξιδιωτική ασφάλιση έχει διαφανείς, ξεκάθαρους όρους και
απλές διαδικασίες μεγιστοποιώντας τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει τον Ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια μετάβασης ή
μετακίνησής του από/προς τον τόπο της μόνιμης διαμονής του, στην Ελλάδα ή σε
οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, με μέγιστη διάρκεια κάλυψης τις 30 ημέρες και τον
όρο ότι βρίσκεται μακριά από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του σε απόσταση
μεγαλύτερητων εκατό (100) χιλιομέτρων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 3 -15 EURO
ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Παροχές / Κάλυψη

Όρια κάλυψης κατ’άτομο

Ιατρική μεταφορά σε κατάλληλο νοσοκομείο καθώς επίσης
και επιστροφή στον τόπο διαμονής με την προϋπόθεση ότι
η κατάσταση του ασθενή χρήζει μετακίνησης.

Απεριόριστο

24ωρη υποστήριξη από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

Απεριόριστο

Αποζημίωση των χρημάτων που καταβλήθηκαν εξαιτίας
ακύρωσης προγραμματισμένου ταξιδίου λόγω ασθένειας
του ασφαλισμένου ή κοντινού συγγενή.

10.000€

Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου
λόγω ατυχήματος.

30.000€

Αποζημίωση σε περίπτωση ομαδικού θανάτου
ασφαλισμένων οι οποίοι ενεπλάκησαν στο ίδιο ατύχημα.

300.000€

Κάλυψη εξόδων νοσηλείας που αφορά περιστατικό το
οποίο δε συνέβη στον μόνιμο τόπο κατοικίας.
Ιατρικές δαπάνες άνευ παραμονής σε νοσοκομείο.

6.000€
500€

Χρέη σε τρίτους που αφορούν υλικές ζημιές.

10.000€

Μόνιμη ή παροδική ανικανότητα λόγω ατυχήματος.

6.000€

Νομικά έξοδα που αφορούν αμοιβή δικηγόρου και
δικαστικά έξοδα.

3.000€

Μεταφορά της σωρού του θανόντα.

3.500€

Επαναπατρισμός των ανασφάλιστων μελών της
οικογένειας του ασφαλισμένου.

Απεριόριστο

Παροχή εισιτηρίου σε κοντινό συγγενή του ασφαλισμένου
ώστε να φτάσει στον τόπο του συμβάντος και να αναλάβει
την επιμέλεια ανήλικων τέκνων.

Απεριόριστο

Έξοδα μεταφοράς και διαμονής στενού συγγενικού
προσώπου του ασφαλισμένου, εάν αυτός χρήζει
περίθαλψης.

5ημερη διαμονή

Εισιτήριο πρώιμης επιστροφής καθώς και εισιτήριο
επιστροφής, στον ταξιδιωτικό προορισμό.

Απεριόριστο

Διανυκτέρευση σε περίπτωση κλοπής μετρητών ή
προσωπικών εγγράφων.

100€

Απώλεια ή κλοπή αποσκευών.

750€

Καθυστέρηση αναχώρησης της πτήσης σε διάστημα
μεγαλύτερο των τεσσάρων ωρών.

200€

Καθυστέρηση αναχώρησης της πτήσης σε διάστημα
μεγαλύτερο των εικοσιτεσσάρων ωρών.

600€

Καθυστέρηση της άφιξης αποσκευών σε διάστημα
μεγαλύτερο των τεσσάρων ωρών από την άφιξη του
ασφαλισμένου.

600€

