
 

GOLD TRAVEL INSURANCE 
 

SCHEDULE OF BENEFITS 
 

Please see below for the full list of Benefits, Limits and Excesses that apply to the level cover you have selected. 
This table of benefits should be read together with your Policy Wording as they all form part of your insurance contract 
with us. 
 

Section Cover Description Sums Insured / Level of Benefit 
Per Insured Person 

Excess 
Each & Every 

Claim 

A 
Cancellation or Curtailment Charges 
Course Fees (Study Abroad Only) 

Up to €7,000 in total 
Not Insured 

€65 
N/A 

B 
Emergency Medical, Repatriation 
and Other Expenses 
Including Dental Treatment 

Up to €10,000,000 in total 
 

€250 
€65 

B1 Hospital Confinement Benefit €25 per full 24 hours up to €2,500 in total Nil 

C 

Personal Accident 
Item 1 – accidental death 
Item 2 – loss of limb(s) or loss of sight 
Item 3 – permanent total disablement 
 
Item 1 – Travel Accident – Whilst on 
public transport only 

 
€64,000 
€64,000 
€64,000 

 
 

€100,000 

Nil 

D 

Delayed Departure 
 
 
Abandonment after full 24 hours delay 

€50 for first full 12 hours delay then €25 
for each additional full 12-hour period up 

to €600 in total 
Up to €7,000 in total 

 
 

Nil 
€65 

D1 Missed Departure Up to €1,800 in total €65 

E 

Baggage 
Single Article/Pair/Set Limit 
Total Valuables Limit 
Spectacles/Sunglasses Limit 
Delayed Baggage (Minimum Delay of 
12 hours) 

Up to €3,000 in total 
€500 
€500 
€300 

 
€250 

€65 

F 
Personal Money, Passport & 
Documents 
Passport & Documents Limit 

 
Up to €900 in total 

€300 
€65 

G 
Extended Kennel and/or Cattery 
Fees 

€35 per day up to €350 in total Nil 

H 
Personal Liability 
Rented Accommodation Limit 

Up to €2,000,000 in total 
Up to €120,000 in total 

€400 

I Legal Expenses & Assistance Up to €19,000 in total €400 

J 
Mugging Benefit €60 for each full 24 hours spent in 

hospital up to €1,200 in total 
Nil 

K 
Hijack Cover €60 for each full 24 hours up to €600 in 

total 
Nil 

L 
Withdrawal of Services €25 after full 24 hours then €25 for each 

additional full 24 hours up to €250 in 
total 

N/A 

M Catastrophe Up to €650 in total N/A 

 
 
 
 
 
 
 



EXTENSIONS AVAILABLE OR INCLUDED 
These covers are added to your policy in addition to the above. Some of these extensions require you to pay an 
additional premium and will then only be covered if you have paid the additional premium where required and this is 
confirmed on your Travel Insurance Policy Schedule. 
 

SECTION N – BUSINESS TRAVEL (Non-Manual Work Only) 
UP TO 17 DAYS INCLUDED IN ANNUAL MULTI-TRIP INSURANCE 
ADDITIONAL PREMIUM PAYABLE FOR SINGLE TRIP INSURANCE 

N 

Replacement Business Colleague Up to €6,000 in total €65 

Business Equipment 
Single Article/Pair/Set Limit 

Up to €3,500 in total 
€2,000 

€65 

 

Section N – BUSINESS TRAVEL 

Please Note: For the purpose of this Section N only, “trip” means a trip carried out to conduct business only. 
 
This extension to the insurance provides the following amendments to the insurance specifically for any trip made by you. 
 
What is Covered 

1. In additional to the cover provided under Section E – Baggage we will pay you up to the amount shown in the Validation 
Certificate for the accidental loss of, theft of or damage to business equipment. The amount payable will be the current 
market value, which takes into account a deduction for wear and tear and depreciation (loss of value). 

 
The maximum we will pay for any one article, pair or set of articles is the amount shown in the Validation Certificate. 
 

2. We will pay you up to the amount shown in the Validation Certificate for additional accommodation and travelling 
expenses incurred in arranging for a colleague or business associate to take your place on a pre-arranged business trip 
in the event that: 

a) you die. 
b) you are unable to make the business trip due to being hospitalised or temporarily or permanently incapacitated as 

confirmed in writing be a medical practitioner. 
c) your close relative or close business associate in your home area dies, is seriously injured or falls seriously ill. 

 
Special Conditions Relating to Claims  

1. You must report to the local police in the country where the incident occurred within 24 hours of discovery or as soon as 
practicable after that and get (at your own expense) a written report of the loss, theft or attempted theft of all business 
equipment. 

2. If business equipment is lost, stolen or damaged while in the care of a public transport provider, authority, hotel or your 
accommodation provider you must report details of the loss, theft or damage to them in writing and get (at your own 
expense) written confirmation. 

3. If business equipment is lost, stolen or damaged whilst in the care of an airline you must: 
a) get a Property Irregularity Report from the airline. 
b) give formal written notice of the claim to the airline within the time limit contained in their conditions of carriage (please 

keep a copy). 
c) keep all travel tickets and tags for submission if you are going to make a claim under this insurance. 

 
4. You must provide (at your own expense) an original receipt or proof of ownership for items lost, stolen or damaged to 

help you to provide evidence to support your claim. 
 
What is Not Covered 
The General Exclusions and the exclusions below both apply to Section N – Business Travel 
 
For subsection 1. of What is Covered above: 

1. Loss, theft of or damage to business equipment left unattended at any time unless left in the custody of a public 
transport provider, deposited in a hotel safe or safety deposit box, or left in your locked accommodation. 

2. Loss, theft of or damage to business equipment contained in an unattended vehicle unless: 
a) it is locked out of sight in a secure baggage area 

and 
b) forcible and violent means have been used by an unauthorised person to gain entry into the vehicle and evidence 

of this entry is available. 
 

3. Loss or damage due to delay, confiscation or detention by customs or any other authority. 
4. Loss or damage caused by wear and tear, depreciation (loss of value), atmospheric or climatic conditions, moth, vermin, 

any process of cleaning, repairing or restoring, mechanical or electrical breakdown. 
5. Loss of, theft of or damage to films, tapes, cassettes, cartridges or discs other than for their value as unused materials 

unless purchased pre-recorded, when we will pay up to the manufacturer’s latest list price. 
 
For subsection 2. of What is Covered above: 

1. Additional costs under subsection 2. b) of What is Covered if you were temporarily or permanently incapacitated, 
hospitalised or you were on a waiting list to go into hospital at the time of arranging the business trip. 

2. Additional costs under subsections 2. b) and c) of   What is Covered if you were aware of circumstances at the time of 
arranging the business trip which could reasonably have been expected to lead to cancellation of the business trip. 



 
For subsections 1. and 2. of What is Covered above: 

1. Any loss or damage arising out of you engaging in manual work. 
2. Any financial loss, costs or expenses incurred arising from the interruption of your business. 
3. The excess shown in the Validation Certificate. 

 
 

SECTION O – WINTER SPORTS EXTENSION 
UP TO 17 DAYS INCLUDED IN ANNUAL MULTI-TRIP INSURANCE 
ADDITIONAL PREMIUM PAYABLE FOR SINGLE TRIP INSURANCE 

O1 
Ski Equipment 
Single Article/Pair/Set Limit 

Up to €600 in total 
€300 

€65 

O2 Ski Equipment Hire €60 per full 24 hours up to €300 in total Nil 

O3 Ski Pack €60 per full 24 hours up to €600 in total Nil 

O4 Piste Closure €30 per full 24 hours up to €600 in total Nil 

O5 Avalanche or Landslide Cover €60 per full 24 hours up to €600 in total Nil 

 
 

SECTION P – GOLF COVER 
UP TO 17 DAYS INCLUDED IN ANNUAL MULTI-TRIP INSURANCE 
ADDITIONAL PREMIUM PAYABLE FOR SINGLE TRIP INSURANCE 

P1 Loss of Green Fees €60 per full 24 hours up to €600 in total Nil 

P2 
Golf Equipment 
Single Article/Pair/Set Limit 
Golf Equipment Hire 

Up to €1,200 in total 
€300 

€60 per full 24 hours up to €300 in total 

€65 
€65 
Nil 

P3 
Liability for Golf Buggies Whilst in 
Use 

Up to €600,000 in total €400 

P4 Hole-in-One Cover €200 Nil 

 

SECTION P – GOLF COVER 
This extension to the insurance provides the following amendments to the insurance, specifically for any golfing trips taken by 
you.  
 

Please Note: There are Special Conditions relating to claims and exclusions which apply to Sections P1-P4.  

 

Section P1 – Loss of Green Fees 

 
What is Covered 
In addition to the cover provided under Section A – Cancellation or Curtailment Charges, we will pay you up to the amount shown 
in the Validation Certificate for any irrecoverable unused green fees which you have paid or are contracted to pay if cancellation 
of the trip is unavoidable or the trip is curtailed before completion as a result of any of the events detailed under Section A – 
Cancellation or Curtailment Charges, “What is Covered” - Specified Events No. 1. 

 

Section P2 – Golf Equipment Cover 
 
What is Covered 
In addition to the cover provided under Section E – Baggage, we will pay you up to the amounts shown below: 
 

1. The amount shown in the Validation Certificate for the accidental loss of, theft of or damage to golf equipment. The 
amount payable will be the value at today’s prices, less a deduction for wear tear and depreciation (loss of value). 

2. The amount shown in the Validation Certificate for the emergency replacement of, or for the cost of hiring replacement, 
golf equipment if your golf equipment is temporarily lost in transit during the outward journey and not returned to you 
within 12 hours, as long as we receive written confirmation from the public transport provider, confirming the number of 
hours the golf equipment was delayed. If the loss is permanent, we will deduct the amount already paid from the final 
amount to be paid under this section. 

3. The amount shown in the Validation Certificate for the cost of hiring replacement golf equipment as a result of the 
accidental loss of, theft of, or damage to your own golf equipment. 

 

Section P3 – Liability for Golf Buggies Whilst In Use 

 
What is Covered 
In addition to the cover provided under Section H - Personal Liability, we will provide you with cover up to the amount shown in 
the Validation Certificate (including legal costs and expenses) against any amount, arising from your ownership, possession or 
use of a golf buggy, which you become legally liable to pay as compensation for any claim or series of claims arising from any 
one event for accidental: 
 

1. Bodily injury, death, illness or disease to any person who is not in your employment or who is not a close relative or 
member of your household. 



2.     Loss of or damage to property that does not belong to and is neither in the charge of or under the control of you, your close 
relative, anyone in your employment or any member of your household. 

 

Section P4 – Hole In One cover 
 
What is Covered 
We will pay you up to the amount shown in the Validation Certificate for bar bills that you incur as a result of getting a hole in one. 
 

You can only claim for one hole in one under this insurance in each period of insurance. 
 
Special Conditions Relating to Claims Under Sections P1-P4 Inclusive 

1. You must get (at your own expense) a medical certificate from a medical practitioner and the prior approval of the 24 
hour emergency medical service to confirm the necessity to return home prior to curtailment of the trip due to death, 
bodily injury, illness or disease. 

2. If you fail to notify the travel agent, tour operator or golf club as soon as you find out it is necessary to cancel the trip, the 
amount we will pay will be limited to the cancellation charges that would have been payable had such notification taken 
place. 

3. If you cancel the trip due to: 
a) stress, anxiety, depression or any other mental or nervous disorder that you are suffering from, you must provide 

(at your own expense) a medical certificate from a consultant specialising in the relevant field or 
b) any other bodily injury, illness or disease you must provide (at your own expense) a medical certificate from a 

medical practitioner stating that this necessarily and reasonably prevented you from travelling. 
 

4. You must report to the local police in the country where the incident occurred within 24 hours of discovery or as soon as 
practicable after that and get (at your own expense) a written report of the loss, theft or attempted theft of all golf 
equipment. 

5. If golf equipment is lost, stolen or damaged while in the care of a public transport provider, authority, hotel or your 
accommodation provider you must report details of the loss, theft or damage to them in writing and get (at your own 
expense) written confirmation. 

6. If golf equipment is lost, stolen or damaged whilst in the care of an airline you must: 
a) get a Property Irregularity Report from the airline. 
b) give formal written notice of the claim to the airline within the time limit contained in their conditions of carriage (please 

retain a copy). 
c) keep all travel tickets and tags for submission to us if you are going to make a claim under this insurance. 

 
7. You must provide (at your own expense) an original receipt or proof of ownership for items lost, stolen or damaged to 

help you to provide evidence to support your claim. 
8. You must give us written notice of any incident which may result in a claim as soon as practicable. 
9. You must send us every writ, summons, letter of claim or other document as soon as you receive it. 
10. You must not admit any liability or pay, offer to pay, promise to pay or negotiate any claim without our permission in 

writing. 
We will be entitled to take over and carry out in your name the defence of any claims for compensation or damages or 
otherwise against any third party. We shall have full discretion in the conduct of any negotiation or proceedings or in the 
settlement of any claim and you must give us all information and assistance which we may require. 

11. If you die, your legal representative(s) will have the protection of this cover as long as they comply with the terms and 
conditions outlined in this policy. 

12. You must obtain written confirmation from the appropriate golf course authority confirming your hole in one. 
 
What is Not Covered under Sections P1-P4 inclusive 
The General Exclusions and the exclusions below both apply to Section P1-P4 Inclusive 

1. The excess shown in the Validation Certificate under Sections P2 and P3 above. 
2. Any claims arising directly or indirectly from: 

a) Redundancy caused by or resulting from misconduct leading to dismissal, or from resignation or voluntary 
redundancy or where you received a warning or notification of redundancy before the policyholder purchased this 
insurance or at the time of booking any trip. 

b) Circumstances known to you before the policyholder purchased this insurance or at the time of booking any trip 
which could reasonably have been expected to lead to cancellation or curtailment of the trip. 

 
3. Loss, theft of or damage to golf equipment contained in an unattended vehicle unless: 

a) it is locked out of sight in a secure baggage area 
and 

b) forcible and violent means have been used by an unauthorised person to gain entry into the vehicle and evidence 
of such entry is available. 

 
4. Loss or damage due to delay, confiscation or detention by customs or any other authority. 
5. Loss or damage caused by wear and tear, depreciation (loss in value), atmospheric or climatic conditions, moth, vermin, 

any process of cleaning repairing or restoring, mechanical or electrical breakdown. 
 
 
 
 



 
 

SECTION Q – WEDDING / CIVIL PARTNERSHIP COVER 
ADDITIONAL PREMIUM PAYABLE 

Q 

Wedding Bands & Gifts 
Single Article/Pair/Set Limit 

Up to €1,200 in total 
€600 

€65 

Wedding Attire 
Single Article/Pair/Set Limit 

Up to €1,200 in total 
€600 

€65 

Wedding Photography/Video Up to €600 in total €65 

 

SECTION R – SPECIAL EVENTS CANCELLATION OR CURTAILMENT CHARGES COVER 
ADDITIONAL PREMIUM PAYABLE 

R 
Cancellation or Curtailment Limits Shown in Section A 

Maximum Single Ticket Cost Limit €500 
€65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 
 

Σύμφωνα με τους Όρους & Προϋποθέσεις  Ασφαλιστηρίου 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ GOLD 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

 
Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος Καλύψεων, Ορίων και Απαλλαγών που ισχύουν για το επίπεδο κάλυψης που έχετε 
επιλέξει.  
 
Ο παρών πίνακας καλύψεων πρέπει να διαβάζεται μαζί με τους Όρους & Προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου σας καθώς αμφότερα αποτελούν μέρος της ασφαλιστικής σας σύμβασης με εμάς. 
 

Ενότητα Περιγραφή Κάλυψης  Ασφαλισμένα Ποσά/ Επίπεδο 
Παροχής 

Ανά Ασφαλισμένο Άτομο 

Απαλλαγή για 
Κάθε Απαίτηση 

Α Χρεώσεις Ακύρωσης ή Διακοπής  
Δίδακτρα Προγράμματος Σπουδών (Μόνο για 
Σπουδές στο Εξωτερικό) 

Μέχρι €7,000 στο σύνολο 
 

Δεν καλύπτεται 

€65 
 

Δ/Υ 

Β Επείγοντα Ιατρικά Έξοδα, Έξοδα 
Επαναπατρισμού και Άλλα Έξοδα  
Συμπεριλαμβανομένης Οδοντιατρικής Αγωγής 

Μέχρι €10,000,000 στο σύνολο 
 

€250 
€65 

Β1 Κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης €25 ανά πλήρες 24ωρο έως €2,500 
συνολικά 

Μηδέν 

Γ Προσωπικό Ατύχημα 
Στοιχείο 1 – θάνατος από ατύχημα 
Στοιχείο 2 – απώλεια άκρου/ων ή απώλεια 
όρασης 
Στοιχείο 3 – μόνιμη ολική ανικανότητα  
 
Στοιχείο 1 – Ταξιδιωτικό Ατύχημα –
Επιβαίνοντας σε δημόσια συγκοινωνία μόνο 

 
€64,000 

 
€64,000 
€64,000 

 
 

€100,000 

Μηδέν 

Δ Καθυστέρηση Αναχώρησης  
 
 
 
 
Εγκατάλειψη μετά από ένα πλήρες 24ωρο 
καθυστέρησης 

€50 για το πρώτο πλήρες 12ωρο 
καθυστέρησης 

και μετά €25 για κάθε επιπλέον 
πλήρες 12ωρο  

έως €600 συνολικά 
€7,000 

Μηδέν 
€65 

Δ1 Απώλεια Αναχώρησης €1,800 €65 

Ε Αποσκευές 
Όριο για Μονό Αντικείμενο/Ζεύγος/Σετ  
Συνολικό Όριο για Τιμαλφή 
Όριο για Γυαλιά οράσεως/Ηλίου  
Καθυστέρηση Αποσκευών (ελάχιστη 
καθυστέρηση 12 ώρες) 

Μέχρι €3,000 στο σύνολο 
€500 
€500 
€300 

 
€250 

€65 

ΣΤ Προσωπικά χρήματα, διαβατήριο & 
έγγραφα 
Όριο για Διαβατήριο & Έγγραφα  

€900 
 

€300 
€65 

Ζ Χρεώσεις Παράτασης Φύλαξης Κατοικίδιων €35 ανά ημέρα έως €350 συνολικά Μηδέν 

Η Προσωπική Αστική Ευθύνη 
Όριο για Ενοικιαζόμενο Κατάλυμα 

Μέχρι €2,000.000 στο σύνολο 
Μέχρι €120,000 στο σύνολο 

€400 

Θ Νομικές Δαπάνες και  Συνδρομή  €19,000 €400 

Ι Κάλυψη Ληστείας €60 για κάθε πλήρες 24ωρο 
νοσηλείας έως €1,200 συνολικά 

Μηδέν 

ΙΑ Κάλυψη Πειρατείας/Αεροπειρατείας  €60 για κάθε πλήρες 24ωρο έως 
€600 συνολικά 

Μηδέν 

ΙΒ Διακοπή Παροχής Υπηρεσιών €25 μετά από ένα πλήρες 24ωρο και 
μετά €25 για κάθε επιπλέον πλήρες 

24ωρο έως €250 συνολικά  
Δ/Υ 

ΙΓ Καταστροφή   Μέχρι €650 στο σύνολο Δ/Υ 

 
 
 
 



ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
Οι καλύψεις αυτές προστίθενται στο ασφαλιστήριό σας επιπλέον των ανωτέρω. Κάποιες από αυτές τις επεκτάσεις 
απαιτούν να καταβάλετε επασφάλιστρο και συνεπώς θα καλύπτονται μόνον εφόσον έχετε καταβάλει το 
επασφάλιστρο, εφόσον απαιτείται, και αυτό επιβεβαιώνεται στον Πίνακα του Συμβολαίου Ταξιδιωτικής Ασφάλισής 
σας.  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (Μόνο Μη Χειρωνακτική Εργασία) 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ 17 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

ΙΔ 

Αντικατάσταση Συναδέρφου/Συνεργάτη Μέχρι €6,000 στο σύνολο €65 

Επαγγελματικός Εξοπλισμός 
Όριο για Μονό Αντικείμενο/Ζεύγος/Σετ 

Μέχρι €3,500 στο σύνολο 
€2,000 

€65 

 
Ενότητα ΙΔ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Σημείωση: Για το σκοπό της παρούσας Ενότητας ΙΔ μόνο, ως «ταξίδι» νοείται ένα ταξίδι που πραγματοποιείται αποκλειστικά για 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 
Η παρούσα επέκταση της ασφάλισης παρέχει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην ασφάλιση συγκεκριμένα για οποιοδήποτε ταξίδι 
πραγματοποιείται από εσάς. 
 
Τι καλύπτεται 

1. Πέρα από την κάλυψη που παρέχεται δυνάμει της Ενότητας Ε – Αποσκευές, θα σας καταβάλουμε μέχρι το ποσό που 
αναγράφεται στον Πιστοποιητικό Ασφάλισης για την τυχαία απώλεια, κλοπή ή ζημία σε επαγγελματικό εξοπλισμό. Το 
πληρωτέο ποσό θα είναι η αξία σε τρέχουσες τιμές πλην μιας μείωσης για φυσική φθορά και απόσβεση (μείωση αξίας). 

 
Το μέγιστο ποσό που θα καταβάλουμε για κάθε μονό αντικείμενο, ζεύγος ή σετ αντικειμένων είναι το ποσό που 
αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. 
 

2. Θα σας καταβάλουμε μέχρι το ποσό που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης για πρόσθετα έξοδα διαμονής και 
ταξιδιού που πραγματοποιούνται για την αντικατάστασή σας από έναν συνάδελφο ή συνεργάτη σε ένα προκαθορισμένο 
επαγγελματικό ταξίδι σε περίπτωση: 

 

α)  θανάτου σας. 
β)  αδυναμίας σας να πραγματοποιήσετε το επαγγελματικό ταξίδι εξαιτίας νοσηλείας ή προσωρινής ή μόνιμης ανικανότητας  
 με γραπτή επιβεβαίωση από ιατρό. 
γ)  θανάτου, σοβαρής σωματικής βλάβης ή σοβαρής ασθένειας στενού συγγενή ή στενού συνεργάτη σας στη χώρα  
 κατοικίας σας. 

 
Ειδικοί όροι σχετικά με απαιτήσεις  

1. Πρέπει να ενημερώσετε την τοπική αστυνομία στη χώρα όπου συνέβη το περιστατικό εντός 24 ωρών από την ανακάλυψή 
του ή το συντομότερο πρακτικά δυνατόν και να προμηθευτείτε (με δικά σας έξοδα) μια έγγραφη έκθεση της απώλειας, 
κλοπής ή απόπειρας κλοπής κάθε επαγγελματικού εξοπλισμού. 

2. Εάν ο επαγγελματικός εξοπλισμός χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ενώ βρίσκεται υπό την ευθύνη του παρόχου  μέσου 
μαζικής μεταφοράς, αρχής, ξενοδοχείου ή του παρόχου καταλύματος σας, θα πρέπει να αναφέρετε την απώλεια, 
κλοπή ή ζημία σε αυτούς εγγράφως και να προμηθευτείτε (με δικά σας έξοδα) έγγραφη επιβεβαίωση. 

3. Εάν ο επαγγελματικός εξοπλισμός χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ενώ βρίσκεται υπό την ευθύνη αεροπορικής εταιρείας, 
θα πρέπει: 
α)  να προμηθευτείτε μια Δήλωση Μη Παράδοσης Αποσκευής (Property Irregularity Report) από την αεροπορική εταιρεία, 
β)  να ενημερώσετε εγγράφως την αεροπορική εταιρεία για την απαίτηση εντός της προθεσμίας που περιλαμβάνεται στους 

όρους μεταφοράς (παρακαλούμε κρατήστε αντίγραφο), 
γ)  να διατηρήσετε όλα τα εισιτήρια ταξιδιού και τις ετικέτες αποσκευών για υποβολή εάν πρόκειται να υποβάλετε απαίτηση 

υπό την παρούσα ασφάλιση. 
4. Πρέπει να προσκομίσετε (με δικά σας έξοδα) μια πρωτότυπη απόδειξη ή αποδεικτικά κυριότητας για αντικείμενα που 

έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί που θα σας βοηθήσει να παρέχετε αποδείξεις προς υποστήριξη της απαίτησής σας. 
  

Τι δεν καλύπτεται 
Οι Γενικές Εξαιρέσεις και οι εξαιρέσεις παρακάτω ισχύουν αμφότερες για την Ενότητα ΙΔ – Επαγγελματικά Ταξίδια 
 
Όσον αφορά το σημείο 1 της παραπάνω παραγράφου «Τι καλύπτεται»: 

1. Απώλεια, κλοπή ή καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού που έμεινε αφύλαχτος οποιαδήποτε στιγμή εκτός εάν 
δόθηκε για φύλαξη στον πάροχο μέσου μαζικής μεταφοράς, τοποθετήθηκε σε χρηματοκιβώτιο ξενοδοχείου ή σε θυρίδα 
ασφαλείας, ή έμεινε στο κλειδωμένο σας κατάλυμα. 

2. Απώλεια, κλοπή ή καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού που βρίσκεται μέσα σε αφύλαχτο όχημα, εκτός εάν: 
α) είναι κλειδωμένος εκτός κοινής θέας σε ασφαλή χώρο αποσκευών,  
 και 
β) χρησιμοποιήθηκαν μέσα κλοπής και βίαια μέσα από μη εξουσιοδοτημένο άτομο προκειμένου να διαρρήξει το όχημα  
 και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αυτής της διάρρηξης. 

3. Απώλεια ή ζημία λόγω καθυστέρησης, κατάσχεσης ή κράτησης από τελωνειακές ή άλλες αρχές. 
4. Απώλεια ή ζημία που προκαλείται από φυσική φθορά, απόσβεση (μείωση αξίας), ατμοσφαιρικές ή κλιματικές συνθήκες, 



σκόρο, παράσιτα, οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, επισκευής ή αποκατάστασης, ή μηχανική ή ηλεκτρονική βλάβη. 
5. Απώλεια, κλοπή ή ζημία σε φιλμ, μαγνητοταινίες, κασέτες, μελάνια ή δίσκους πέρα από την αξία τους ως αχρησιμοποίητα 

υλικά εκτός εάν έχουν αγοραστεί προεγγεγραμμένα, στην οποία περίπτωση θα πληρώσουμε μέχρι την πιο πρόσφατη 
τιμή του τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή. 

 
Όσον αφορά το σημείο 2 της παραπάνω παραγράφου «Τι καλύπτεται»: 

1. Πρόσθετα έξοδα δυνάμει του σημείου 2.β της παραγράφου «Τι καλύπτεται», σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης 
ανικανότητας ή νοσηλείας σας ή σε περίπτωση που ήσασταν σε λίστα αναμονής για εισαγωγή σε νοσοκομείο όταν 
οργανώνατε το επαγγελματικό ταξίδι. 

2. Πρόσθετα έξοδα δυνάμει των σημείων 2.β και 2.γ της παραγράφου «Τι καλύπτεται», σε περίπτωση που γνωρίζατε 
περιστάσεις κατά την οργάνωση του επαγγελματικού ταξιδιού οι οποίες θα αναμένονταν εύλογα να οδηγήσουν σε 
ακύρωση του επαγγελματικού ταξιδιού. 

 
Όσον αφορά τα σημεία 1. και 2. της παραπάνω παραγράφου «Τι καλύπτεται»: 

1. Τυχόν απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη συμμετοχή σας σε χειρωνακτική εργασία. 
2. Τυχόν οικονομική ζημία, έξοδα ή δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας της διακοπής της επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς σας. 
3. Η απαλλαγή που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ 17 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

ΙΕ1 
Εξοπλισμός Χιονοδρομίας  
Όριο για Μονό Αντικείμενο/Ζεύγος/Σετ 

Μέχρι €600 στο σύνολο 
€300 

€65 

ΙΕ2 
Ενοικίαση Εξοπλισμού Χιονοδρομίας €60 ανά πλήρες 24ωρο έως €300 

συνολικά 
Μηδέν 

ΙΕ3 
Πακέτο Χιονοδρομίας €60 ανά πλήρες 24ωρο έως €600 

συνολικά 
Μηδέν 

ΙΕ4 
Κλείσιμο Χιονοδρομικών Διαδρομών €30 ανά πλήρες 24ωρο έως €600 

συνολικά 
Μηδέν 

ΙΕ5 
Κάλυψη Χιονοστιβάδας ή Κατολίσθησης €60 ανά πλήρες 24ωρο έως €600 

συνολικά 
Μηδέν 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤ – ΚΑΛΥΨΗ ΓΚΟΛΦ 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ 17 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 
ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

ΙΣΤ1 
Απώλεια Green Fees (χρεώσεις χρήσης 
γηπέδου Γκολφ) 

€60 ανά πλήρες 24ωρο έως €600 
συνολικά 

Μηδέν 

ΙΣΤ2 

Εξοπλισμός Γκολφ 
Όριο για Μονό Αντικείμενο/Ζεύγος/Σετ  
Ενοικίαση Εξοπλισμού Γκολφ 

Με σύνολο €1,200 στο σύνολο 
€300 

€60 ανά πλήρες 24ωρο έως €300 
συνολικά 

€65 
€65 

Μηδέν 

ΙΣΤ3 
Αστική Ευθύνη για Αμαξίδια Γκολφ 
(Βuggies) κατά τη  Χρήση 

Μέχρι €600,000 στο σύνολο 
€400 

ΙΣΤ4 
Κάλυψη Hole-in-One (Επίτευξη Στόχου με 
Μία Βολή)  

€200 
Μηδέν 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤ – ΚΑΛΥΨΗ ΓΚΟΛΦ 

Η παρούσα επέκταση της ασφάλισης παρέχει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην ασφάλιση συγκεκριμένα για οποιοδήποτε 
ταξίδι για γκολφ πραγματοποιείται από εσάς. 
 

Σημείωση: Υπάρχουν Ειδικοί όροι σχετικά με απαιτήσεις και εξαιρέσεις που ισχύουν για τις Ενότητας ΙΣΤ1-ΙΣΤ4. 

 

Ενότητα ΙΣΤ1 – Απώλεια Green Fees (χρεώσεις χρήσης γηπέδου Γκολφ) 

 
Τι καλύπτεται 
Πέρα από την κάλυψη που παρέχεται δυνάμει της Ενότητας Α – Χρεώσεις Ακύρωσης ή Διακοπής, θα σας καταβάλουμε μέχρι το 
ποσό που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης για οποιαδήποτε μη ανακτήσιμα green fees (χρεώσεις χρήσης γηπέδου 
Γκολφ) που έχετε καταβάλει ή δεσμεύστε συμβατικά να καταβάλετε, εάν η ακύρωση του ταξιδιού είναι αναπόφευκτη ή το ταξίδι 
διακοπεί πριν την ολοκλήρωση εξαιτίας οποιουδήποτε από τα συμβάντα που αναφέρονται λεπτομερώς στην Ενότητα Α – 
Χρεώσεις Ακύρωσης ή Διακοπής, παράγραφος «Τι καλύπτεται» - Συγκεκριμένο Συμβάν αρ. 1. 

 

Ενότητα ΙΣΤ2 – Κάλυψη Εξοπλισμού Γκολφ 
 
Τι καλύπτεται 
Πέρα από την κάλυψη που παρέχεται δυνάμει της Ενότητας Ε – Αποσκευές, θα σας καταβάλουμε μέχρι τα ποσά που 



αναγράφονται παρακάτω: 
1. Το ποσό που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης για την τυχαία απώλεια, κλοπή ή ζημία σε εξοπλισμό γκολφ. 

Το πληρωτέο ποσό θα είναι η αξία σε τρέχουσες τιμές πλην μιας μείωσης για φυσική φθορά και απόσβεση (μείωση αξίας). 
2. Το ποσό που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης  για την επείγουσα αντικατάσταση εξοπλισμού γκολφ, ή 

για το κόστος ενοικίασης εξοπλισμού αντικατάστασης, εάν ο εξοπλισμός γκολφ σας χαθεί προσωρινά κατά τη 
διαμετακόμιση στο σκέλος μετάβασης και δεν σας επιστραφεί εντός 12 ωρών, εφόσον λάβουμε έγγραφη βεβαίωση από 
τον πάροχο του μέσου μαζικής μεταφοράς που να επιβεβαιώνει τον αριθμό ωρών που καθυστέρησε ο εξοπλισμός 
γκολφ. Εάν η απώλεια είναι μόνιμη, θα αφαιρέσουμε το ποσό που θα έχει καταβληθεί από το τελικό πληρωτέο ποσό 
δυνάμει της παρούσας ενότητας. 

3. Το ποσό που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης για το κόστος ενοικίασης εξοπλισμού γκολφ 
αντικατάστασης ως αποτέλεσμα της τυχαίας απώλειας, κλοπής ή ζημίας του εξοπλισμού γκολφ σας. 
 

Ενότητα ΙΣΤ3 – Αστική Ευθύνη για Αμαξίδια Γκολφ (Buggies) κατά τη Χρήση 
 
Τι καλύπτεται 
Πέρα από την κάλυψη που παρέχεται δυνάμει της Ενότητας Η – Προσωπική Αστική Ευθύνη, θα σας παρέχουμε κάλυψη μέχρι 
το ποσό που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων και δαπανών) έναντι 
οποιουδήποτε ποσού, που προκύπτει από την δική σας κυριότητα, κατοχή ή χρήση αμαξιδίου γκολφ (buggy) και το οποίο καλείστε 
να καταβάλετε ως αποζημίωση για οποιαδήποτε απαίτηση ή σειρά απαιτήσεων που απορρέουν από οποιοδήποτε μεμονωμένο 
συμβάν για τυχαία/-ο: 
 

1. Σωματική βλάβη, θάνατο, ασθένεια ή νόσο σε οποιοδήποτε άτομο που δεν εργάζεται για εσάς, που δεν είναι στενός 
συγγενής σας ή που διαμένει μαζί σας αλλά δεν πληρώνει για τη διαμονή του. 

2.     Απώλεια ή ζημία περιουσίας που δεν ανήκει σε εσάς και δεν βρίσκεται υπό την ευθύνη ή τον έλεγχό σας, κάποιου στενού 
συγγενή σας, οποιουδήποτε εργάζεται για εσάς ή οποιουδήποτε μέλους του νοικοκυριού σας. 

 

Ενότητα ΙΣΤ P4 – Κάλυψη Hole In One (Επίτευξη Στόχου με Μία Βολή) 
 
Τι καλύπτεται 
Θα σας καταβάλουμε μέχρι το ποσό που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης για λογαριασμούς σε μπαρ με τους επιβαρύνεστε 
επειδή καταφέρατε να κάνετε «hole in one». 
 

Μπορείτε να εγείρετε απαίτηση μόνο για σκορ «hole in one» βάσει της παρούσας ασφάλισης σε κάθε περίοδο ασφάλισης. 
 
Ειδικοί όροι σχετικά με απαιτήσεις υπό τις Ενότητες ΙΣΤ1-ΙΣΤ4 

1. Πρέπει να προσκομίσετε (με δικά σας έξοδα) ιατρικό πιστοποιητικό από ιατρό, καθώς και να λάβετε την εκ των προτέρων 
συναίνεση της 24ωρης επείγουσας ιατρικής υπηρεσίας, ως επιβεβαίωση ότι είναι αναγκαία η επιστροφή σας στην 
κατοικία σας, πριν από τη διακοπή ταξιδιού λόγω θανάτου, σωματικής βλάβης, ασθένειας, νόσου. 

2. Εάν δεν ενημερώσετε τον ταξιδιωτικό πράκτορα, τον διοργανωτή ταξιδιού ή το γκολφ κλαμπ αμέσως μόλις ανακαλύψετε 
ότι είναι απαραίτητο να ακυρώσετε το ταξίδι, το ποσό που θα καταβάλουμε θα περιοριστεί στις χρεώσεις ακύρωσης που 
θα ίσχυαν αν είχε γίνει αυτή η γνωστοποίηση 

3. Εάν ακυρώσετε το ταξίδι σας εξαιτίας: 
α)  στρες, άγχους, κατάθλιψης, ή άλλης ψυχικής ή νευρολογικής διαταραχής από την οποία πάσχετε, θα πρέπει να 

προσκομίσετε (με δικά σας έξοδα) ιατρικό πιστοποιητικό από ιατρό με ειδικότητα στον σχετικό τομέα, ή 
β)  οποιαδήποτε άλλης σωματικής βλάβης, ασθένειας ή νόσου, θα πρέπει να προσκομίσετε (με δικά σας έξοδα) ιατρικό 

πιστοποιητικό από ιατρό που να δηλώνει ότι αυτό εύλογα και αναγκαστικά σας εμπόδισε από το να ταξιδέψετε. 
4. Πρέπει να ενημερώσετε την τοπική αστυνομία στη χώρα όπου συνέβη το περιστατικό εντός 24 ωρών από την ανακάλυψή 

του, ή το συντομότερο πρακτικά δυνατόν και να προμηθευτείτε (με δικά σας έξοδα) μια έγγραφη έκθεση της απώλειας, 
κλοπής ή απόπειρας κλοπής κάθε εξοπλισμού γκολφ. 

5. Εάν ο εξοπλισμός γκολφ χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ενώ βρίσκεται υπό την ευθύνη του παρόχου  μέσου μαζικής 
μεταφοράς, αρχής, ξενοδοχείου, ή του παρόχου καταλύματος σας, θα πρέπει να αναφέρετε τη σχετική απώλεια, κλοπή 
ή ζημία σε αυτούς εγγράφως και να προμηθευτείτε (με δικά σας έξοδα) έγγραφη επιβεβαίωση. 

6. Εάν ο εξοπλισμός γκολφ χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ενώ βρίσκεται υπό την ευθύνη αεροπορικής εταιρείας, θα πρέπει: 
α) να προμηθευτείτε μια Δήλωση Μη Παράδοσης Αποσκευής (Property Irregularity Report) από την αεροπορική εταιρεία, 
β)  να ενημερώσετε εγγράφως την αεροπορική εταιρεία για την απαίτηση εντός της προθεσμίας που περιλαμβάνεται στους 

όρους μεταφοράς (παρακαλούμε κρατήστε αντίγραφο, 
γ)  να διατηρήσετε όλα τα εισιτήρια ταξιδιού και τις ετικέτες αποσκευών για υποβολή εάν πρόκειται να υποβάλετε απαίτηση 

υπό την παρούσα ασφάλιση. 
7. Πρέπει να προσκομίσετε (με δικά σας έξοδα) μια πρωτότυπη απόδειξη ή αποδεικτικά κυριότητας για αντικείμενα που 

έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί που θα σας βοηθήσει να παρέχετε αποδείξεις προς υποστήριξη της απαίτησής σας. 
8. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως για οποιοδήποτε περιστατικό που ενδέχεται να οδηγήσει σε απαίτηση το 

συντομότερο δυνατόν. 
9. Πρέπει να μας προωθήσετε κάθε ένταλμα, κλήτευση, επιστολή απαίτησης ή άλλο έγγραφο αμέσως μόλις το λάβετε. 
10. Δεν πρέπει παραδεχθείτε καμία ευθύνη ούτε να καταβάλετε, να προσφερθείτε να καταβάλετε, ή να διαπραγματευτείτε 

οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς την έγγραφη άδειά μας. 
Θα δικαιούμαστε να αναλάβουμε και να εκτελέσουμε εξ ονόματός σας την υπεράσπιση οποιασδήποτε απαίτησης για 
αποζημίωση ή όπου άλλως εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο. Θα έχουμε πλήρη ευχέρεια στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων ή αγωγής 
ή στον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης και θα πρέπει να μας δώσετε κάθε πληροφορία και βοήθεια που ενδέχεται να 
χρειαστούμε 

11. Σε περίπτωση θανάτου σας, οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας θα έχουν την προστασία της παρούσας κάλυψης εφόσον 



συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος ασφαλιστηρίου. 
12. Πρέπει να λάβετε γραπτή επιβεβαίωση από την αρμόδια αρχή του γηπέδου γκολφ στην οποία να επιβεβαιώνεται η 

επίτευξη του σκορ σας «hole in one». 
 
Τι δεν καλύπτεται υπό τις Ενότητες ΙΣΤ1-ΙΣΤ4 
Οι Γενικές Εξαιρέσεις και οι εξαιρέσεις παρακάτω ισχύουν αμφότερες για τις Ενότητες ΙΣΤ1-ΙΣΤ4 

1. Η απαλλαγή που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης υπό τις παραπάνω Ενότητες ΙΣΤ2 και ΙΣΤ3. 
2. Τυχόν απαιτήσεις που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από: 

α)  Απόλυση που προκαλείται από ή οφείλεται σε ανάρμοστη συμπεριφορά που οδηγεί σε απόλυση ή παραίτηση ή 
εθελούσια αποχώρηση, ή σε περίπτωση που λάβατε προειδοποίηση ή ενημέρωση για την απόλυση πριν την αγορά της 
παρούσας ασφάλισης από τον συμβαλλόμενο ή κατά την κράτηση οποιουδήποτε ταξιδιού. 

β)  Περιστάσεις που γνωρίζατε πριν την αγορά της παρούσας ασφάλισης από τον συμβαλλόμενο ή κατά την κράτηση 
οποιουδήποτε ταξιδιού, οι οποίες θα αναμένονταν εύλογα να οδηγήσουν σε ακύρωση ή διακοπή του ταξιδιού. 

3. Απώλεια, κλοπή ή καταστροφή εξοπλισμού γκολφ που βρίσκεται μέσα σε αφύλαχτο όχημα, εκτός εάν: 
α)  είναι κλειδωμένος εκτός κοινής θέας σε ασφαλή χώρο αποσκευών,  
 και 
β)  χρησιμοποιήθηκαν μέσα κλοπής και βίαια μέσα από μη εξουσιοδοτημένο άτομο προκειμένου να διαρρήξει το όχημα 

και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αυτής της διάρρηξης. 
4. Απώλεια ή ζημία λόγω καθυστέρησης, κατάσχεσης ή κράτησης από τελωνειακές ή άλλες αρχές. 
5. Απώλεια ή ζημία που προκαλείται από φυσική φθορά, απόσβεση (μείωση αξίας), ατμοσφαιρικές ή κλιματικές συνθήκες, 

σκόρο, παράσιτα, οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, επισκευής ή αποκατάστασης, ή μηχανική ή ηλεκτρονική βλάβη. 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΖ – ΚΑΛΥΨΗ ΓΑΜΟΥ/ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ  
ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

ΙΖ 

Βέρες & Γαμήλια Δώρα 
Όριο για Μονό Αντικείμενο/Ζεύγος/Σετ 

Μέχρι €1,200 στο σύνολο 
€600 

€65 

Γαμήλια Ενδύματα 
Όριο για Μονό Αντικείμενο/Ζεύγος/Σετ 

Μέχρι €1,200 στο σύνολο 
€600 

€65 

Φωτογραφίες/Βίντεο Γάμου  Μέχρι €600 στο σύνολο €65 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΗ – ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Ή ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

ΙΗ 
Ακύρωση ή Διακοπή Τα Όρια παρατίθενται στην Ενότητα 

Α Μέγιστο Όριο Αξίας Μονού 
Εισιτηρίου €500 

€65 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 
Τα Ασφαλισμένα Ποσά /Επίπεδα Παροχής που αναφέρονται λεπτομερώς στον Πίνακα Καλύψεων τροποποιούνται 
ως εξής:   
 
Εάν είστε άνω των 70 ετών, τα μέγιστα Ασφαλισμένα Ποσά/Επίπεδο Παροχής που εμφανίζονται στον Πίνακα 
Καλύψεων περιορίζονται στο Ασφαλισμένο Ποσό/Επίπεδο Παροχής ή στις €50.000, όποιο είναι λιγότερο, εκτός 
από την μόνιμη ολική ανικανότητα, που διαγράφεται.  
 
Το συνολικό ασφαλισμένο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €100.000. 


