
Πρόγραμμα Ομαδικής ταξιδιωτικής ασφάλισης Οργανωμένων Εκδρομών 
Συμβόλαιο αρ. GRT210001982 

Εταιρία: AWP P&C S.A. Προϊόν: (6695) – Globy Gruppi Collective Plus κωδ. 6595 
Η AWP P&C S.A. εδρεύει επί της οδού Πρεμετής 10 στον Άγιο Δημήτριο του Ν. Αττικής, Τ.Κ. 17342 Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με τη μορφή του 

νόμιμα εγκατεστημένου Υποκαταστήματος 

 

 

 

Κάλυψη 1. Βοήθεια, Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Δαπάνες Νοσηλείας. Συνολικό όριο € 5.000 ανά άτομο 
Καλυπτόμενα Συμβάντα είναι: Η αιφνίδια ασθένεια (έως 70 ετών) και το ατύχημα (κάθε ηλικία) του Ασφαλιζόμενου ταξιδεύοντα ή μέλους της Οικογένειάς του. 

 

- Μεταφορά του Ασφαλιζόμενου στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι και εφόσον 
δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σημείο του Συμβάντος. Έως € 500. 
- Μεταφορά από το κέντρο πρώτων βοηθειών στο πλησιέστερο νοσοκομείο, εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία  του Ασφαλιζόμενου, 
κατόπιν Συμβάντος στο Ταξίδι. Έως € 500 
- Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και δαπάνες νοσηλείας (συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με μία επιδημική ή πανδημική νόσο όπως η 
COVID 19) του Ασφαλιζόμενου, έως 30 ημέρες από την ημέρα του καλυπτόμενου Συμβάντος ή έως τη στιγμή που του δοθεί άδεια από τ ους 
θεράποντες ιατρούς να ταξιδέψει. 
- Διακοπή του Ταξιδιού και επαναπατρισμός του Ασφαλιζόμενου 

1) εφ’ όσον επιβάλλεται κατόπιν νοσηλείας του (συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με μία επιδημική ή πανδημική νόσο όπως η COVID 
19) στο Ταξίδι ή 
2) εφ’ όσον ο Ασφαλιζόμενος ή συνταξιδιώτης τίθενται σε καραντίνα κατά την διάρκεια του Ταξιδιού με εντολή ή άλλη απαίτηση μιας 
κυβέρνησης ή δημόσιας αρχής, βάσει της υποψίας ότι ο Ασφαλιζόμενος ή ένας συνταξιδιώτης έχει εκτεθεί σε μεταδοτική ασθένεια 
(συμπεριλαμβανομένης επιδημίας ή πανδημίας όπως η COVID-19), με ημερομηνία και μέσο διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά 
προβλεφθεί. 
2.1) Σε περίπτωση, στην οποία ο Ασφαλισμένος ή ο Συνταξιδιώτης διαγνωστεί θετικός σε μεταδοτική ασθένεια (συμπεριλαμβανομένης 
επιδημίας ή πανδημίας (όπως η COVID-19), ενόσω βρίσκεται στο ταξίδι του, και δεν χρήζει νοσηλείας σε νοσοκομείο, καλύπτεται το τυχόν 
κόστος διαμονής του σε τουριστικό κατάλυμα που έχει προβλεφθεί ως χώρος καραντίνας με μέγιστη διάρκεια κάλυψης τις 14 ημέρες και με 
ανώτατο ποσό τα 50€ ανά άτομο ανά ημέρα. Στη περίπτωση που η ατομική καραντίνα του Ασφαλισμένου ή Συνταξιδιώτη υλοποιηθεί στο 
τουριστικό κατάλυμα που διέμενε ήδη προ της θετικής διάγνωσης, θα καλυφθούν μόνο τα κόστη διαμονής που τυχόν προκύψουν μετά την 
αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησής του από αυτό. Ως πρώτη ημέρα κάλυψης θεωρείται η ημέρα των αποτελεσμάτων του 
διαγνωστικού τεστ στο οποίο υπεβλήθη ο Ασφαλισμένος ή ο Συνταξιδιώτης. 
- Ένα εισιτήριο με επιστροφή σε συνοδό για να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος ώστε να τον συνοδεύσει στον 
επαναπατρισμό του, όταν υπάρχει πρόγνωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου πλέον των 7 ημερών ή των 48 ωρών εάν πρόκειται για 
ανήλικο ή άτομο με ειδικές ανάγκες. 
- Έξοδα επιστροφής της οικογένειας του Ασφαλιζόμενου, συνεπεία επαναπατρισμού του Ασφαλιζόμενου ή της σορού του εφόσον είναι 
επίσης Ασφαλιζόμενοι. 
- Έξοδα συνοδού για να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος, ώστε να συνοδεύσει τα ανήλικα μέλη της Οικογένειάς του 
που ταξιδεύουν μαζί του και δεν δύναται ο Ασφαλιζόμενος λόγω Συμβάντος να τα φροντίσει, συμπεριλαμβανόμενων των εξόδων αλλαγής 
του εισιτηρίου των ανηλίκων. 
- Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του Ασφαλιζόμενου και ενός / μιας συνταξιδιώτη του, επίσης Ασφαλιζόμενου, από το Ταξίδι, λόγω 
θανάτου (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου συνεπεία μίας επιδημικής ή πανδημικής νόσου όπως η COVID 19) ή εισαγωγής σε 
νοσοκομείο (συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με μία επιδημική ή πανδημική νόσο όπως η COVID 19) με πρόγνωση νοσηλείας πλέον 
των 7 ημερών, μέλους της Οικογένειας του Ασφαλιζόμενου. 
- Καταβολή εξόδων για ιατρικές θεραπείες και εντός 30 ημερών μετά τον επαναπατρισμό, συνεπεία νοσηλείας από Συμβάν στο Ταξίδι και 
κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε ο Ασφαλιζόμενος. 
- Έξοδα αποστολής φαρμάκων χρόνιας πάθησης στον Ασφαλιζόμενο, στο Ταξίδι, σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί 
τοπικά. Η αποστολή θα γίνει μόνο σε πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία εισαγωγής φαρμάκων στο κράτος που βρίσκεται ο 
Ασφαλιζόμενος και εφόσον δεν διατίθενται αντίστοιχα φάρμακα στην τοπική αγορά. Δεν καλύπτεται το κόστος αγοράς των φαρμάκων. 
- Μεταβίβαση μετρητών για εξυπηρέτηση του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής χρημάτων 
ή νομικής εμπλοκής συνεπεία Συμβάντος στο Ταξίδι, κατόπιν εγγύησης αποπληρωμής εντός 30 ημερών 
από την ημέρα της μεταβίβασης. Όριο € 1.000 

- Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στον Ασφαλιζόμενο, για Συμβάν κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού. Απεριόριστη Υπηρεσία 
- Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στην οικογένεια στο σπίτι του Ασφαλιζόμενου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Ασφαλιζόμενου 

Απεριόριστη Υπηρεσία 
- Διερεύνηση, ενημέρωση και όταν είναι απαραίτητο επικοινωνία με τους πλησιέστερους ιατρούς, ειδικευμένους ιατρούς, κέντρα πρώτων 
βοηθειών και νοσοκομεία σε περίπτωση συμβάντος του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι. Απεριόριστη Υπηρεσία 
- Επικοινωνία με την οικογένεια του Ασφαλιζόμενου σε περίπτωση Συμβάντος κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού. Απεριόριστη Υπηρεσία 
- Παροχή πληροφοριών, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής πιστωτικών καρτών ή ταξιδιωτικών επιταγών του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι, 
ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ακύρωσης ή αναπλήρωσής τους.                             Απεριόριστη Υπηρεσία 
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου από Συμβάν στο Ταξίδι (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου συνεπεία μίας επιδημικής ή 
πανδημικής νόσου όπως η COVID 19), καλύπτονται τα έξοδα επαναπατρισμού (μεταφοράς μόνο) της σορού του.       Απεριόριστο 
Κάλυψη των εξόδων κλήσεων του Ασφαλιζόμενου από σταθερό τηλέφωνο, για την επικοινωνία του με την ασφαλιστική εταιρεία σε 
περίπτωση οποιουδήποτε Συμβάντος στο Ταξίδι. ......................................................................................................................................... Έως € 300 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

1. Τιμαλφή, χρήματα και σημαντικά έγγραφα δεν πρέπει να περιέχονται στις παραδομένες (checked-in) Αποσκευές. 
2. Τιμαλφή, χρήματα, έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα δεν πρέπει να αφήνονται αφύλακτα ή με πρόσωπα άγνωστα προς τον Ασφαλιζόμενο. 
3. Εάν ο Ασφαλιζόμενος φέρει ιδιαίτερα πολύτιμα αντικείμενα κατά το Ταξίδι, αυτά θα πρέπει να ασφαλιστούν με ξεχωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
καθώς ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις του Globy δεν τα καλύπτουν. 
4. Ο Ασφαλιζόμενος δεν πρέπει να πάρει περισσότερα μετρητά από όσα είναι αναγκαία και θα πρέπει να χρησιμοποιεί Travelers Checks και να κάνει 
χρήση φυλασσόμενων χρηματοκιβωτίων, όπου είναι διαθέσιμα. 
5. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, ζημιάς ή λανθασμένης κατεύθυνσης Αποσκευών του, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να απαιτήσει άμεσα ένα Property 
Irregularity Report και γραπτή επιβεβαίωση αποζημίωσης ή άλλης παροχής από τον επίσημο μεταφορέα (αεροπορική εταιρεία, κλπ) ή  τουςεπίσημους 
εκπροσώπους τους. Στις περισσότερες πτήσεις, οι αεροπορικές εταιρίες είναι υπεύθυνες για απώλεια, κλοπή ή ζημιά αποσκευών και καλύπτουν έως 
US$20,00 ανά κιλό των παραδομένων 
αποσκευών (checked baggage) και έως US$400,00 για τις χειραποσκευές (unchecked handbags). 

 

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες, ζητήστε μας τους Ειδικούς Όρους του προγράμματος 

Κάλυψη 2. Προσωπικό Ατύχημα 

(Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού) 

- Καταβολή στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου από ατύχημα στο Ταξίδι, ή Καταβολή στον Ασφαλιζόμενο σε 

περίπτωση μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα στο Ταξίδι σε ποσοστό ανάλογο με το βαθμό αναπηρίας, υπολογίζοντας το αναγραφόμενο 

Συνολικό όριο € 21.000 ανά άτομο 

όριο κάλυψης ως 100%. Το μέγιστο όριο είναι € 240.000 ανά Ταξίδι και ανά έτος. 

Κάλυψη 3. Αποσκευές 

- Αποζημίωση υλικών ζημιών των παραδομένων (checked-in) Αποσκευών του Ασφαλιζόμενου, συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, θραύσης ή 

ληστείας τους ή απώλειάς τους από τον επίσημο μεταφορέα. Μέγιστο όριο κάλυψης ανά αντικείμενο εντός των αποσκευών είναι € 150. 

Κάθε αντικείμενο θα αποζημιώνεται βάσει της αντικειμενικής του αξίας κατά τη στιγμή του Συμβάντος και παλαιότητας όπως προκύπτει 

από πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς ή από κοστολόγηση αντίστοιχων ή παρόμοιων αντικειμένων εάν δεν διατίθενται πρωτότυπες 

αποδείξεις αγοράς. 

- Αποζημίωση για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, συνεπεία καθυστέρησης των παραδομένων (checked-in) Αποσκευών του 

Ασφαλιζόμενου, πλέον των 6 ωρών από την ώρα άφιξης του Ασφαλιζόμενου στον πρώτο τελικό προορισμό του Ταξιδιού. 

Έως € 300 

Έως € 100 

Κάλυψη 4. Ακύρωση Αναχώρησης Έως 500€ & απαλλαγή 10% 

Το ασφαλιζόμενο ποσό είναι εκείνο που έχει δηλωθεί ως ‘κόστος ταξιδιού’. 
Καλυπτόμενα Συμβάντα είναι η αιφνίδια ασθένεια (άτομα έως 70 ετών) και το ατύχημα (κάθε ηλικία) του Ασφαλιζόμενου ή μέλους της 
Οικογένειάς του που συνταξιδεύει, σε περίπτωση: 
 

1. Έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο συνεπεία μη προϋπάρχουσας ασθένειας συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με μία επιδημική ή 
πανδημική νόσο όπως η COVID 19) ή μη προϋπάρχοντος ατυχήματος, με την προϋπόθεση η νοσηλεία (όπως επιβάλλεται από το 
θεράποντα ιατρό) να υπερβαίνει την ημερομηνία αναχώρησης για το Ταξίδι. 
2. Θανάτου συνεπεία Συμβάντος (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου συνεπεία μίας επιδημικής ή πανδημικής νόσου όπως η COVID 19). 
3. Ο Ασφαλιζόμενος ή ένας συνταξιδιώτης τίθενται σε καραντίνα πριν από το Ταξίδι με εντολή ή άλλη απαίτηση μιας κυβέρνησης ή 
δημόσιας αρχής, βάσει της υποψίας ότι ο Ασφαλιζόμενος ή ένας συνταξιδιώτης έχει εκτεθεί σε μεταδοτική ασθένεια συμπεριλαμβανομένης 
επιδημίας ή πανδημίας όπως η COVID-19). 
Καλύπτει τις ακυρωτικές ρήτρες έως το αναγραφόμενο όριο, για: 
1. Τα ατομικά ασφαλισμένα έξοδα Ταξιδιού σε περίπτωση ακύρωσης της αναχώρησης για το Ταξίδι συνεπεία καλυπτόμενου Συμβάντος 
του Ασφαλιζόμενου. 
2. Τα ατομικά ασφαλισμένα έξοδα Ταξιδιού σε περίπτωση ακύρωσης συνεπεία καλυπτόμενου Συμβάντος σε μέλος της Οικογένειας του 
Ασφαλιζόμενου που συνταξιδεύει. 
Ειδική Εξαίρεση: 

Δεν καλύπτονται τα παρακάτω: ίλιγγος, ζάλη, κεφαλαλγία, ισχιαλγία, οσφυαλγία, γαστρεντερικές ή παρεμφερείς διαταραχές 


