
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στα σεμινάρια της AIG

Τα μικρόφωνά σας είναι απενεργοποιημένα για την αποφυγή θορύβου. 

Εάν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση σε έναν από εμάς, μπορείτε να το κάνετε μέσω της 

λειτουργίας συνομιλίας (chat).

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο chat στο κάτω μέρος της οθόνης σας. 

Θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και στην ενότητα  Q&A στο τέλος αυτού του διαδικτυακού 

σεμιναρίου θα σας απαντήσουμε. 



Ταξιδιωτική Ασφάλιση
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 Η Παρουσίαση αυτή ετοιμάστηκε από την AIG και προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης των Συνεργατών της Εταιρίας. Σε

καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή συμβουλή για σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής ή άλλης σύμβασης.

 Η Παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξαντλεί πλήρως τα θέματα στα οποία αναφέρεται και ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες που

ο αποδέκτης δύναται να ζητήσει.

 Καμία απόφαση σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται στην Παρουσίαση αυτή.

 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή του συνόλου ή μέρους αυτής της Παρουσίασης και της πληροφόρησης που περιέχει, για

οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AIG.

© AIG – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 2021

Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης 
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Βασικά Προγράμματα
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Business

Short term ταξίδια one-off

Αναψυχής

Value Silver

Gold Vip

Ετήσια επιχειρηματικά ταξίδια
Corporate travel 



Απευθύνεται σε:
 Σε αυτούς που ταξιδεύουν για αναψυχή ή για επαγγελματικούς λόγους
 Σε φορείς που οργανώνουν ταξίδια (σύλλογοι, σωματεία, σχολεία κλπ)
 Σε ταξιδιωτικά γραφεία

Καλύπτονται:
 Aτομα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για ταξίδια με αφετηρία την Ελλάδα
 Ηλικίες ασφαλισμένων : 6 μηνών – 75 ετών (έως 69 ετών για επαγγελματικά ταξίδια)
 Διάρκεια κάλυψης : από 1 ημέρα – 6 μήνες

Δεν καλύπτονται Ταξίδια σε: Αφγανιστάν, Κούβα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ιράν, Ιράκ, Λιβερία, Σουδάν, Συρία, Βόρεια Κορέα, Περιοχή της Κριμαίας

Ειδικοί όροι
 Κάλυψη επαγγελματικών ταξιδιών (επασφάλιστρο 25 % για σεμινάρια, εκθέσεις, εκπαιδεύσεις) και σε συνεννόηση με κλάδο σε άλλες περιπτώσεις 
 Οι ταξιδιωτικές ασφαλίσεις προπληρώνονται και δεν ακυρώνονται 

Ταξιδιωτική ασφάλιση

5



Ταξιδιωτική ασφάλιση - Καλύψεις
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Πίνακας Καλύψεων Value Silver Gold VIP

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα Ατυχήματος, εντός /εκτός νοσοκομείου
Η κάλυψη ΔΕΝ ισχύει στον τόπο  μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου ________________________
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα Ασθενείας, εντός νοσοκομείου                               

Απαλλαγή
Η κάλυψη ΔΕΝ ισχύει στη χώρα μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου                                

€15.000

-----------
€ 15.000 

€ 100

€30.000

------------
€ 30.000

€ 100

€75.000

------------
€ 75.000

€ 200

€ 300.000

--------------
€ 300.000

€ 300

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
Για παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών, το  ποσό κάλυψης περιορίζεται σε €15.000

€ 20.000 € 30.000 € 50.000 € 100.000

Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
Για παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών, το  ποσό κάλυψης περιορίζεται σε €15.00.

€ 20.000 € 30.000 € 50.000 € 100.000

Δαπάνες Έκτακτης Διακομιδής από όλες τις χώρες από Ατύχημα ή Ασθένεια, μέχρι € 7.500 € 10.000 € 15.000 € 25.000

Δαπάνες Μεταφοράς Σορού από όλες τις χώρες, από Ατύχημα ή Ασθένεια, μέχρι € 5.000 € 5.000 € 7.500 € 15.000

Επείγον οικογενειακό ταξίδι, μετά από Ατύχημα ή Ασθένεια μέχρι € 1.000 € 3.000 € 5.000 € 5.000

Δαπάνες λόγω διακοπής ταξιδίου από Ατύχημα ή Ασθένεια, μέχρι € 200 € 300 € 500 € 1.000

Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης άνω των 8 ωρών,  μέχρι € 200 € 300 € 400 € 600

Ολική Απώλεια Αποσκευών 
- για κάθε αποσκευή μέχρι
- συνολικά κατ’ άτομο μέχρι

-
€ 200
€ 500

€ 300
€ 1.000

€ 500
€ 1.500

Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών άνω των 8 ωρών, μέχρι € 150 € 200 € 300 € 500

Προσωπική Αστική Ευθύνη μέχρι - € 20.000 € 30.000 € 50.000

Πειρατεία                 Την ημέρα
Μέχρι 30 ημέρες, συνολικά

- € 300    
€ 9.000

€ 500    
€ 15.000

€ 1.000
€ 30.000

AIG TRAVEL - 24h Assistance Service
Δεν ισχύει για ταξίδια εντός Ελλάδος

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ



Υπολογισμός Ασφαλίστρων 
(Δεν περιλαμβάνεται το πακέτο παροχών Winter Sports)
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Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των παραπάνω ασφαλίστρων.



 Άμεση ανταπόκριση για βοήθεια σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε 24ωρη βάση.
 Τηλεφωνική σύνδεση για όλους τους ασφαλισμένους. 
 Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου. Αναλυτικά προσφέρει:

 Γενικές, τεχνικές πληροφορίες 
 Ιατρικές πληροφορίες 
 Ιατρική βοήθεια

 Εγγυάται ή/και πληρώνει – κατά περίπτωση – για λογαριασμό του Ασφαλισμένου: 
 Νοσοκομεία 
 Νοσηλευτικά ιδρύματα
 Ιατρούς 
 Έξοδα διακομιδής κλπ

24ωρη υπηρεσία βοήθειας - AIG travel assistance
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Winter Sports
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ΙΣΧΥΕΙ: Για ταξίδια στο Εξωτερικό (Β. Ημισφαίριο), από 15 Δεκεμβρίου ως 15 Απριλίου
και μόνο για τα προγράμματα GOLD & VIP με διπλασιασμό ασφαλίστρου



 Είναι ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα με πληθώρα καλύψεων

 Διαθέτει ιδιαίτερα υψηλά όρια σε Ιατροφαρμακευτικές Παροχές

 Προσφέρει και κάλυψη αιφνίδιας ασθένειας 

 Οι καλύψεις του ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο 

 Διαθέτει 4 προτιμολογημένα προγράμματα που βοηθούν στην εύκολη και άμεση πώληση 

 Προσφέρει παγκόσμια ιατρική βοήθεια μέσω της AIG TRAVEL ASSISTANCE

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
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Ετήσια 
επιχειρηματικά 
ταξίδια

Corporate travel
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Γενικές Πληροφορίες 

 Το Ταξιδιωτικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Στελεχών Επιχειρήσεων της AIG προστατεύει τον ασφαλισμένο σε όλη τη διάρκεια 

του ταξιδιού του, από τη στιγμή της αναχώρησης μέχρι και την επιστροφή του, με τις καλύψεις, παροχές και τα αντίστοιχα 

ποσά που επιλέγονται από τον πίνακα που ακολουθεί.

 Η κάλυψη ισχύει σε 24ωρη βάση για επαγγελματικά ταξίδια που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της επιχείρησης, 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διάρκειας μέχρι και 180 ημέρες σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 100χλμ από την έδρα του 

ασφαλισμένου.

Ταξιδιωτική ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων
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Ταξιδιωτική ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων
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Πίνακας Καλύψεων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Στελεχών 
Επιχειρήσεων

Ποσά:   Από  -
Έως

24ώρη, Παγκόσμια Βοήθεια από την  AIG TRAVEL ΝΑΙ

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα € 10.000 – € 300.000

Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα & Ολική Απώλεια Χρήσης Μέλους από Ατύχημα € 10.000 – € 300.000

Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες για Ατύχημα εντός/εκτός Νοσοκομείου, μέχρι 
(Η κάλυψη ισχύει ΜΟΝΟΝ εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας)
Απαλλαγή για κάθε απαίτηση

€ 10.000 - € 300.000

OXI

Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες για αιφνίδια Ασθένεια εντός Νοσοκομείου, μέχρι 
(Η κάλυψη ισχύει ΜΟΝΟΝ εκτός χώρας μόνιμης κατοικίας)                                                                        
Απαλλαγή για κάθε απαίτηση 

€ 10.000 - € 300.000

ΝΑΙ

Δαπάνες Έκτακτης Διακομιδής από όλες τις χώρες, μέχρι € 10.000 – € 100.000

Δαπάνες Μεταφοράς Σορού από όλες τις χώρες, μέχρι € 10.000 – € 100.000

Έκτακτες Δαπάνες Επείγοντος Οικογενειακού Ταξιδιού & Ανάρρωσης, μέχρι € 2.000 - € 20.000

Απώλεια Προκαταβολών λόγω Ακύρωσης του Ταξιδιού, μέχρι € 1.000 - € 10.000

Αποζημίωση λόγω  Διακοπής του Ταξιδιού, μέχρι € 1.000 - € 10.000

Δαπάνες λόγω καθυστέρησης Αναχώρησης (πάνω από 4 ώρες), συνολικά, μέχρι 
Για κάθε 4 ώρες καθυστέρησης, μέχρι  

€ 400 - € 5.000
€ 400

Απώλεια πτήσης ανταπόκρισης, μέχρι € 500 - € 5.000

Ολική Απώλεια Αποσκευών, συνολικά, μέχρι
- Ανά αποσκευή, μέχρι

€ 1.000 – € 5.000
€ 1.000

Δαπάνες λόγω Καθυστέρησης Άφιξης Αποσκευών (πάνω από 4 ώρες), μέχρι 
Για κάθε 4 ώρες καθυστέρησης, μέχρι

€ 500 - € 2.500
€500

Νομικά Έξοδα/Χρηματική Εγγύηση € 5.000 – € 10.000



 Προϋπάρχουσες καταστάσεις, ανικανότητες και ασθένειες

 Απώλειες από πόλεμο, ραδιενέργεια και ακτινοβολία

 Απώλειες από χημική, βιολογική & πυρηνική τρομοκρατική ενέργεια (οποιαδήποτε άλλη τρομοκρατική ενέργεια καλύπτεται) 

 Επιδημίες ή/και πανδημίες

 Επαγγελματικός, ημι-επαγγελματικός ή και οργανωμένος αθλητισμός ή συμμετοχή σε  επικίνδυνες δραστηριότητες (αγώνες ταχύτητας, πτώση 
με αλεξίπτωτο, κυνήγι κλπ)

 Ταξίδι σε χώρα ή περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί απαγόρευση ταξιδιού ή ταξιδιωτική οδηγία από επίσημα αναγνωρισμένη κυβερνητική αρχή

 Σε οποιοδήποτε ταξίδι, διέλευση ή παραμονή σε Αφγανιστάν, Κούβα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (πρώην Ζαΐρ), Συρία, Ιράν, Ιράκ, Λιβερία, 
Σουδάν,  Περιοχή της Κριμαίας, Βόρεια Κορέα

 Απαγόρευση παράνομων οικονομικών συναλλαγών

Το σύνολο των εξαιρέσεων περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου.

Βασικές εξαιρέσεις
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 Άμεση ανταπόκριση / βοήθεια σε όλα τα μέρη του κόσμου μέσω ειδικής τηλεφωνικής σύνδεσης, 365 ημέρες το χρόνο σε 24ωρη βάση για 

όλους τους ασφαλισμένους

 Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου, τα κατά τόπους στελέχη της AIG TRAVEL θα εξυπηρετούν με παροχή πληροφοριών και

υπηρεσιών που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο, δηλαδή Γενικές, Τεχνικές, Ιατρικές Πληροφορίες, Ιατρική Βοήθεια και Μεταφορές

 Η AIG TRAVEL  θα εγγυάται ή θα πληρώνει – κατά περίπτωση – τα ζητούμενα ποσά σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Ιατρούς, 

Μεταφορικές Εταιρείες για λογαριασμό του Ασφαλισμένου

 Σε περίπτωση επέλευσης ενός από τους ασφαλισμένους κινδύνους, ο ασφαλισμένος να πρέπει να επικοινωνεί με την AIG TRAVEL : Tηλ.:

+ 44 1273 565 190, Fax: +44 1273 565 190, email address uk.assistance@AIG.com ή - σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με την AIG

TRAVEL, με το Τμήμα Αποζημιώσεων Προσωπικών Ατυχημάτων στην AIG Europe S.A. Δευτέρα – Παρασκευή, 08:30 – 16:30, τηλ.:(+30)

210 8127600, fax : (+30) 210 6141382, e-mail : CustomerService-Gr@AIG.com

24ωρη υπηρεσία βοήθειας - AIG travel assistance
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Η Ταξιδιωτική ασφάλιση της AIG σε σύγκριση με ένα πλήρες ομαδικό συμβόλαιο υγείας  που πιθανώς να διαθέτει μια επιχείρηση για το προσωπικό 

της, προσφέρει επιπλέον:

 Υψηλότερα όρια Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών που μπορεί να φτάσουν μέχρι το επίπεδο των € 300.000

 Αμιγώς ταξιδιωτικές καλύψεις όπως π.χ. Απώλεια αποσκευών, Απώλεια προκαταβολών, Καθυστέρηση αναχώρησης πτήσης, Καθυστέρηση άφιξης αποσκευών 

κ.α.

 Άμεση και απ’ ευθείας πληρωμή Νοσοκομείων, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Ιατρών & Μεταφορικών Εταιριών στο Εξωτερικό απαλλάσσοντας τον ασφαλισμένο από 

εκταμίευση χρημάτων, συγκέντρωση παραστατικών, θεωρήσεις σε προξενεία κλπ.

 Παγκόσμια Βοήθεια μέσω ειδικής τηλεφωνικής σύνδεσης σε 24ωρη βάση 

Ταξιδιωτική Ασφάλιση AIG vs Ομαδική Ασφάλιση Υγείας
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Πλεονεκτήματα για τον 
εργοδότη/ λήπτη της 

ασφάλισης 

• Έμπρακτο ενδιαφέρον προς το ανθρώπινο δυναμικό με εμπλουτισμό παροχών 

• Επιπλέον προστασία με μοναδικές καλύψεις του προσωπικού που ταξιδεύει

• Συνεργασία με έμπειρο, διεθνή ασφαλιστικό φορέα 

Πλεονεκτήματα για τον 
εργαζόμενο 

• Κάλυψη με πλούσιες παροχές & υψηλά όρια

• Κάλυψη και άμεση πληρωμή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 

• Συμπληρωματικές καλύψεις σε ήδη υπάρχοντα ατομικά ή ομαδικά συμβόλαια 

υγείας

• Μοναδική υπηρεσία Παγκόσμιας Βοηθείας AIG Travel 

Πλεονεκτήματα 
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Απαιτούμενα στοιχεία για έκδοση προσφοράς 
 Όνομα και αντικείμενο Επιχείρησης

 Αριθμός ατόμων που ταξιδεύουν

 Ειδικότητες ατόμων που ταξιδεύουν

 Αριθμός ταξιδιών κατ’άτομο και συνολικά ως επιχείρηση το χρόνο

 Διάρκεια κάθε ταξιδιού (μέσος όρος ή από/μέχρι)

 Συνήθεις προορισμοί 

Ταξιδιωτική ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων
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Travel Guard &  αποζημιώσεις

Η Μαρία 
Στη Βαρκελώνη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ:
Πρόγραμμα Value
Ταξίδι 5 Ημερών

Κόστος Σ/λ : € 16,73 

Η ΖΗΜΙΑ:
Συντριπτικό Κάταγμα Κάτω 

άκρου – Νοσηλεία
Απώλεια πτήσης

Η αποζημίωση:

Συνολική Αποζημίωση : € 13.628 
(Πληρωμή απευθείας από την 

Travel Guard!)

Ο Χειρισμός έγινε εξ’ ολοκλήρου από την TRAVEL 
GUARD:
- Νοσοκομείο
- Ξενοδοχείο (μέχρι να ταξιδέψει)
- Επιστροφή στην Ελλάδα με νοσοκόμα συνοδό 

Παραδείγματα αποζημίωσης



Ταξιδιωτική ασφάλιση

Ο Κώστας
Σε ταξίδι στην Ιαπωνία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ:
Πρόγραμμα Silver
Ταξίδι 8 Ημερών

Κόστος Σ/λ : € 114,35

Η ΖΗΜΙΑ:
Διακοπή ταξιδίου συνεπεία 

τραυματισμού κατά τη διάρκεια 
της πτήσης

Η αποζημίωση:

Συνολική Αποζημίωση : € 750
- Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες για πρώτες 

βοήθειες μετά την προσγείωση στο Τόκυο: € 450  
- Διακοπή ταξιδίου-ακύρωση ξενοδοχείου: € 300 

Παραδείγματα αποζημίωσης



Ταξιδιωτική ασφάλιση

Ο Κώστας
Σε ταξίδι αναψυχής στη 

Σουηδία ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ:
Πρόγραμμα Silver
Ταξίδι 4 Ημερών

Κόστος Σ/λ : € 26,14 

Η ΖΗΜΙΑ:
Δαπάνες λόγω καθυστέρησης 

αναχώρησης > 8ωρών

Η αποζημίωση:

Συνολική Αποζημίωση : € 230
- Διατροφή : € 150 
- Διαμονή 1 νύχτα στο ξενοδοχείο του αεροδρομίου: 80 €
*Καλύπτονται διατροφή, διαμονή σε ξενοδοχείο και 
μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο έως 300 €

Παραδείγματα αποζημίωσης



Q&As

22


	Slide Number 1
	Ταξιδιωτική Ασφάλιση
	Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης �
	Βασικά Προγράμματα
	Ταξιδιωτική ασφάλιση
	Ταξιδιωτική ασφάλιση - Καλύψεις
	Υπολογισμός Ασφαλίστρων �(Δεν περιλαμβάνεται το πακέτο παροχών Winter Sports)
	24ωρη υπηρεσία βοήθειας - AIG travel assistance
	Winter Sports
	Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
	Ετήσια επιχειρηματικά ταξίδια��Corporate travel
	Ταξιδιωτική ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων
	Ταξιδιωτική ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων
	Βασικές εξαιρέσεις
	24ωρη υπηρεσία βοήθειας - AIG travel assistance
	Ταξιδιωτική Ασφάλιση AIG vs Ομαδική Ασφάλιση Υγείας
	Πλεονεκτήματα 
	Ταξιδιωτική ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων
	Παραδείγματα αποζημίωσης
	Παραδείγματα αποζημίωσης
	Παραδείγματα αποζημίωσης
	Q&As

