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Το τµήµα ταξιδιωτικής ασφάλισης της AIG σας παρέχει µία µοναδική σειρά επιλεγµένων και ουσιαστικών 
καλύψεων και σας επιτρέπει να διαλέξετε το πρόγραµµα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας οικογενειακές 
και οικονοµικές προτεραιότητες. 

AIG ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Παροχές VALUE SILVER GOLD VIP Τι καλύπτουµε

ΙΙατροφαρµακευτικά Έξοδα 
Ατυχήµατος, εντός / εκτός 
νοσοκοµείου, µέχρι (Η κάλυψη 
∆ΕΝ ισχύει στον τόπο µόνιµης 
κατοικίας του ασφαλισµένου) 
_____________________

Ιατροφαρµακευτικά Έξοδα 
Ασθενείας, εντός νοσοκοµείου, 
µέχρι
Απαλλαγή
(Η κάλυψη ∆ΕΝ 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

Τα έξοδα που θα προκύψουν 
για Ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη του Ασφαλισµένου 
µόνον κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού.

Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα €20.000 €30.000 €50.000 €100.000

Καταβάλλεται το κεφάλαιο 
στους ∆ικαιούχους. Για παιδιά 
ηλικίας µέχρι 18 ετών, το 
ποσό κάλυψης περιορίζεται σε 
€15.000
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Μόνιµη Ολική ή Μερική 
Ανικανότητα από Ατύχηµα

€20.000 €30.000 €50.000 €100.000

Καταβάλλεται στον 
Ασφαλισµένο µέρος ή 
ολόκληρο το ασφαλισµένο 
κεφάλαιο, σε περίπτωση 
µόνιµης ολικής ή µερικής 
ανικανότητας αντίστοιχα, βάσει 
πίνακα. Για παιδιά ηλικίας µέχρι 
18 ετών, το ποσό κάλυψης 
περιορίζεται σε €15.000.

∆απάνες Έκτακτης ∆ιακοµιδής 
από όλες τις χώρες από 
Ατύχηµα ή Ασθένεια, µέχρι

€7.500 €10.000 €15.000 €25.000

Τα έξοδα που θα προκύψουν 
για τη διακοµιδή του 
Ασφαλισµένου λόγω Ασθένειας 
ή Σοβαρού Τραυµατισµού.

∆απάνες Μεταφοράς Σορού 
από όλες τις χώρες, από 
Ατύχηµα ή Ασθένεια, µέχρι

€5.000 €5.000 €7.500 €15.000
Τα έξοδα για τον επαναπατρισµό 
της σορού του Ασφαλισµένου, 
σε περίπτωση θανάτου.

Επείγον οικογενειακό ταξίδι, 
µετά από Ατύχηµα ή Ασθένεια 
µέχρι

€1.000 €3.000 €5.000 €5.000

Τα έξοδα µεταφοράς και 
διαµονής συγγενούς
προκειµένου να συµπαρασταθεί 
στον Ασφαλισµένο, σε 
περίπτωση που αυτός 
παραµείνει νοσηλευόµενος
σε νοσοκοµείο πάνω από 5 
ηµέρες.

∆απάνες λόγω διακοπής 
ταξιδίου από Ατύχηµα ή 
Ασθένεια, µέχρι

€200 €300 €500 €1.000

Τα έξοδα που θα προκύψουν 
(διαµονή σε ξενοδοχείο, 
προπληρωµένες εκδροµές 
κ.α.), αν λόγω Ασθένειας, 
Τραυµατισµού ή Θανάτου του 
Ασφαλισµένου, του
συνταξιδιώτη ή συγγενούς του, 
διακοπεί πρόωρα το ταξίδι του.

∆απάνες λόγω καθυστέρησης 
αναχώρησης άνω των 8 ωρών, 
µέχρι

€200 €300 €400 €600

Τα έξοδα που θα προκύψουν 
(διατροφή, διαµονή σε 
ξενοδοχείο κ.α.) αν λόγω 
κακοκαιρίας βλάβης του 
µεταφορικού µέσου ή απεργίας, 
ακυρωθεί ή καθυστερήσει η 
αναχώρησή του.

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

-
€200
€500

€300
€1.000

€500
€1.500

Αποζηµίωση µέχρι του 
ανώτατου ποσού που 
αναφέρεται για κάθε αποσκευή 
και κατ’ άτοµο, σε περίπτωση 
ολικής απώλειας αποσκευών 
που συνέβη κατά τη διάρκεια 
εναέριου, θαλάσσιου ή/και 
χερσαίου ταξιδιού µε δηµόσιο 
µεταφορικό µέσο.

∆απάνες λόγω καθυστέρησης 
άφιξης αποσκευών άνω των 8 
ωρών, µέχρι

€150 €200 €300 €500

Τα έξοδα που θα προκύψουν 
(αγορά ρούχων, προσωπικών 
ειδών κ.α.) αν καθυστερήσουν 
να φτάσουν οι αποσκευές
του Ασφαλισµένου στον τόπο 
προορισµού.
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Προσωπική Αστική Ευθύνη 
µέχρι - €20.000 €30.000 €50.000

Αποζηµίωση για Αστική Ευθύνη 
του Ασφαλισµένου αν κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού 
προκαλέσει σε τρίτους, χωρίς 
πρόθεση, σωµατικές βλάβες ή 
υλικές ζηµίες.

Πειρατεία Την ηµέρα Μέχρι
30 ηµέρες, Συνολικά

-
€300

€9.000
€500

€15.000
€1.000 
€30.000

Την ψυχική οδύνη του 
Ασφαλισµένου για κάθε µέρα 
που κρατείται παράνοµα λόγω 
πειρατείας.

24h Assistance services by AIG 
Travel ∆εν ισχύει για ταξίδια 
εντός Ελλάδος

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Παγκόσµια υπηρεσία 24ωρης 
βοήθειας

TRAVEL GUARD
Καλύπτονται άτοµα ηλικίας από 6 µηνών µέχρι 75 ετών, από τη στιγµή της αναχώρησής τους από τη µόνιµη 
κατοικία τους, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στον προορισµό ταξιδιού τους και µέχρι τη στιγµή 
επιστροφής τους στην κατοικία τους, για ταξίδια αναψυχής στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο.

Παρέχεται κάλυψη για περιπτώσεις που σχετίζονται µε τη νόσο COVID-19 όπως αναλυτικά αναγράφεται στο 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο, µε Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο για Ιατροφαρµακευτικές ∆απάνες Ασθένειας µέχρι 
€15.000 (VALUΕ), €30.000 (SILVER), €75.000 (GOLD), €200.000 (VIP), µε τις αντίστοιχες απαλλαγές ανά 
πακέτο.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 24ΩΡΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «AIG TRAVEL» παρέχει: 

Άµεση ανταπόκριση / βοήθεια σε όλα τα µέρη του κόσµου µέσω ειδικής τηλεφωνικής σύνδεσης, 365 
µέρες το χρόνο σε 24ωρη βάση για όλους τους Ασφαλισµένους.
Εγγυάται ή πληρώνει - κατά περίπτωση - τα ζητούµενα ποσά σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Νοσοκοµεία, 
Ιατρούς, Μεταφορικές Εταιρίες, για λογαριασµό του Ασφαλισµένου.

Τι πρέπει να κάνετε
σε περίπτωση ανάγκης:  Καλέστε στο τηλέφωνο: + 44 1273 565 190



4

AIG Europe S.A.
Υποκατάστηµα Ελλάδας
Έδρα: Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, Τηλ.: 210 8127600, Fax:210 8063585
Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Tηλ.: 2310 474999, Fax: 2310 474980-990, E-mail: Info.Gr@aig.com, www.aig.com.gr

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΠΟΡ
Επιπλέον, προαιρετικά προσφέρεται ασφάλιση για χειµερινά σπορ στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ µε τα πακέτα καλύψεων 
“WINTER SPORTS”. Ισχύουν για την περίοδο 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ κάθε έτους, µόνον για 
το Βόρειο Ηµισφαίριο και πάντοτε σε συνδυασµό µε τα προγράµµατα Gold ή VIP

Παροχές GOLD VIP Τι καλύπτουµε

Κλείσιµο πίστας, µέχρι €300 €500
Καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης προς/από το πλησιέστερο 
ανοιχτό χειµερινό θέρετρο, σε περίπτωση µη λειτουργίας του 
αρχικά επιλεγµένου θέρετρου για πάνω από 24 ώρες.

Καθυστέρηση άφιξης ή 
αναχώρησης λόγω
χιονοστιβάδας, µέχρι
Απαλλαγή

€300

€50

€500

€100

Καλύπτονται οι συνήθεις δαπάνες για επιπλέον µετακινήσεις ή 
διαµονή, λόγω καθυστέρησης άφιξης ή/και αναχώρησης στο/από 
προεπιλεγµένο θέρετρο, άνω των 12 ωρών, από χιονοστιβάδα.

Απώλεια, Κλοπή,
Καθυστερηµένη Άφιξη ή
Ζηµιά στον Ιδιόκτητο 
Εξοπλισµό Σκι σας,
µέχρι

€500 €700

Καλύπτεται
    • Απώλεια, κλοπή, καθυστέρηση άφιξης του εξοπλισµού κατά 
τη διάρκεια µεταφοράς από εναέριο χερσαίο ή θαλάσσιο δηµόσιο 
µεταφορικό µέσο πάνω από 24 ώρες.
    • Ζηµιά στον εξοπλισµό κατά τπ διάρκεια µεταφοράς από 
εναέριο χερσαίο ή θαλάσσιο δηµόσιο µεταφορικό µέσο.

Πακέτο παροχών σκι, µέχρι 
Απαλλαγή

€200

€50

€400

€100

Καλύπτεται το µη επιστρεφόµενο ποσό του ski pack, που δεν 
χρησιµοποιήθηκε, λόγω ατυχήµατος ή αιφνίδιας ασθένειας κατά τη 
διάρκεια διακοπών του Ασφαλισµένου, που τον καθιστά ανίκανο 
να κάνει χρήση του προπληρωµένου πακέτου παραοχών.

Αδυναµία για σκι λόγω 
ατυχήµατος µέχρι
Απαλλαγή

€300

€50

€600

€100

Προσφέρει επίδοµα µέχρι €100 την ηµέρα σε περίπτωση που 
ο Ασφαλισµένος κατά τη διάρκεια σκι ή snowboard λόγω 
ατυχήµατος καταστεί προσωρινά ανίκανος, χωρίς να απαιτείται η 
νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική.
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VALUE µέχρι 
7ηµέρες

8-15 
ηµέρες

16-31
ηµέρες

ΕΥΡΩΠΗ €19,24 € 33,66 € 60,11

ΗΠΑ & ΚΑΝΑ∆ΑΣ € 36,06 € 60,11 € 96,19

ΒΟΡ. ΑΦΡΙΚΗ & 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

€ 30,06 € 48,09 € 84,16

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ

€ 42,08 € 72,14 € 114,22

      

GOLD µέχρι 
7ηµέρες

8-15 
ηµέρες

16-31
ηµέρες

ΕΥΡΩΠΗ € 54,11 € 84,16 € 120,23

ΗΠΑ & ΚΑΝΑ∆ΑΣ € 108,20 € 168,31 € 240,45

ΒΟΡ. ΑΦΡΙΚΗ & 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

€ 84,16 € 126,24 € 180,34

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ

€ 96,16 € 144,27 € 210,39

SILVER µέχρι 
7ηµέρες

8-15 
ηµέρες

16-31
ηµέρες

ΕΥΡΩΠΗ € 30,06 € 48,09 € 72,14

ΗΠΑ & ΚΑΝΑ∆ΑΣ € 60,11 € 96,19 € 144,27

ΒΟΡ. ΑΦΡΙΚΗ & 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

€ 48,09 € 72,14 € 108,20

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ

€ 54,11 € 84,16 € 126,14

      

VIP µέχρι 
7ηµέρες

8-15 
ηµέρες

16-31
ηµέρες

ΕΥΡΩΠΗ € 84,16 € 126,24 € 192,36

ΗΠΑ & ΚΑΝΑ∆ΑΣ € 168,31 € 252,48 € 384,73

ΒΟΡ. ΑΦΡΙΚΗ & 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

€ 126,24 € 186,36 € 288,55

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ

€ 144,27 € 216,41 € 336,64

      

TRAVEL GUARD
ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
(∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΠΟΡ)

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των παραπάνω ασφαλίστρων.
Τα ασφάλιστρα περιλαµβάνουν όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις (Φ.Α. 15%, ∆ικαίωµα Συµβολαίου 15%).
Για ταξίδια Εσωτερικού (εντός Ελλάδας) ισχύει έκπτωση 25%.

Με την προσθήκη του πακέτου παροχών των χειµερινών σπορ (WINTER SPORTS) τα παραπάνω ασφάλιστρα (GOLD & VIP) 
διπλασιάζονται.
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ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ

• προϋπάρχουσες ασθένειες και ανικανότητες
• απώλειες από πόλεµο, χηµική, βιολογική, πυρηνική τροµοκρατία, από ραδιενέργεια και ακτινοβολία
• επαγγελµατικό αθλητισµό
• επικίνδυνες δραστηριότητες (ορειβασία, αγώνες ταχύτητας, πτώση µε αλεξίπτωτο, κυνήγι και άλλες

επικίνδυνες δραστηριότητες)
• ταξίδια, διέλευση ή παραµονή σε Αφγανιστάν, Κούβα, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Σουδάν, Λιβερία, ∆ηµοκρατία

του Κονγκό, Βόρεια Κορέα ή περιοχή της Κριµαίας.

Το Τµήµα Ταξιδιωτικών Ασφαλίσεων προσφέρει επιπλέον ασφαλιστικά προγράµµατα για:

• µεµονωµένα επαγγελµατικά ταξίδια
• οµαδικά ταξίδια εργαζοµένων σε επιχειρήσεις
• οµαδικά ταξίδια ταξιδιωτικών γραφείων
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• απώλειες από πόλεµο, χηµική, βιολογική, πυρηνική τροµοκρατία, από ραδιενέργεια και ακτινοβολία

• επικίνδυνες δραστηριότητες (ορειβασία, αγώνες ταχύτητας, πτώση µε αλεξίπτωτο, κυνήγι και άλλες 

• ταξίδια, διέλευση ή παραµονή σε Αφγανιστάν, Κούβα, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Σουδάν, Λιβερία, ∆ηµοκρατία 

Το Τµήµα Ταξιδιωτικών Ασφαλίσεων προσφέρει επιπλέον ασφαλιστικά προγράµµατα για:

Σηµαντική Σηµείωση: Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση µε αριθµό µητρώου εταιρείας B 218806 του Εµπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών 
(R.C.S.) Λουξεµβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. Η AIG 
Europe S.A. είναι εγκεκριµένη από το Υπουργείο Οικονοµικών του Λουξεµβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 11 rue Robert Stumper, L-2557 
Luxembourg, GD de Luxembourg, Τηλ.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. H AIG Europe S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδος) είναι εγκατεστηµένη 
επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.

Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη.
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύµβασης. 01
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