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Εξασφάλιση & Φροντίδα Ασφαλιζόμενου

Μέγιστες
Καλύψεις
(σε Ευρώ)

Διαχείριση και Μεταφορά του Ασφαλιζόμενου στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο σε περίπτωση Συμβάντος
στο Ταξίδι και εφ’ όσον δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σημείο του Συμβάντος. Έως €1.000 ανά άτομο.
Διαχείριση Μεταφορά από το κέντρο πρώτων βοηθειών στο πλησιέστερο νοσοκομείο, εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του
Ασφαλιζόμενου, κατόπιν Συμβάντος στο ταξίδι. Έως €1.000 ανά άτομο. Απαλλαγή € 50.
Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών δαπανών και δαπανών νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου, έως 30 ημέρες από την ημέρα του συμβάντος
ή έως τη στιγμή που του δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς να ταξιδέψει. Έως €1.500 ανά άτομο.
Παροχή ενός εισιτηρίου A/R σε συγγενή για να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος ώστε να τον συνοδεύσει στον
επαναπατρισμό του και τα έξοδα διαμονής του έως 5 ημέρες και έως €250 ανά ημέρα.
Διαχείριση και έξοδα επαναπατρισμού του Ασφαλισμένου εφ’ όσον επιβάλλεται, κατόπιν νοσηλείας του στο Ταξίδι, με ημερομηνία και
μέσο διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί.
Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του Ασφαλιζόμενου από το Ταξίδι, λόγω αιφνίδιου θανάτου ή λόγω αιφνίδιας εισαγωγής σε
νοσοκομείο με πρόγνωση νοσηλείας πλέον των 7 ημερών, μέλους της οικογένειας του Ασφαλιζόμενου.
Καταβολή των εξόδων για ιατρικές θεραπείες και εντός 30 ημερών μετά την επιστροφή, ως συνέπεια νοσηλείας από Συμβάν στο
Ταξίδι και κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε ο Ασφαλιζόμενος.
Διαχείριση και Αποστολή φαρμάκων χρόνιας πάθησης στον Ασφαλιζόμενο, στο Ταξίδι, σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα
προμηθευτεί τοπικά (σε εναρμόνιση με την τοπική νομοθεσία εισαγωγής φαρμάκων και εφόσον δεν υφίστανται αντίστοιχα στην
τοπική αγορά). Το κόστος προμήθειας των φαρμάκων επιβαρύνει την οικογένεια του Ασφαλιζόμενου.
Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στον Ασφαλιζόμενο για Συμβάν κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού.
Σύσταση ειδικευμένου ιατρού σε περίπτωση συμβάντος του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι και εφ’ όσον υφίσταται ιατρός με αυτή την
ειδικότητα στην περιοχή.
Επικοινωνία με την οικογένειά του Ασφαλιζόμενου, εφόσον ζητηθεί, σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι.
Διαχείριση και έξοδα επαναπατρισμού (μεταφοράς μόνο) της σορού του Ασφαλιζόμενου από Ταξίδι και κάλυψη κόστους ενός
εισιτηρίου A/R και διαμονής ενός μέλους της οικογένειας του θανόντος, ώστε να συνοδέψει τη σορό. Έως €250 ανά ημέρα για
διαμονή.
Διαχείριση και έξοδα επιστροφής των συνταξιδιωτών για να συνοδεύσουν τη σορό του Ασφαλιζόμενου, εφ’ όσον είναι επίσης
Ασφαλιζόμενοι.
Διερμηνεία επιβεβλημένη για επικοινωνία, σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο.
Μετάφραση του ιατρικού φακέλου του Ασφαλιζόμενου, εάν απαιτηθεί, σε περίπτωση εισαγωγής του σε νοσοκομείο λόγω Συμβάντος
στο Ταξίδι, από ελληνικά, σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά.
Κάλυψη των εξόδων κλήσεων του Ασφαλιζόμενου από σταθερό τηλέφωνο για την επικοινωνία του με το Globy σε περίπτωση
οποιουδήποτε περιστατικού ή Συμβάντος του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι.
Έξοδα εναλλακτικών μεταφορικών μέσων για τη συνέχιση του Ταξιδιού του Ασφαλιζόμενου προς τον επόμενο προγραμματισμένο
προορισμό διανυκτέρευσης, σε περίπτωση με επισκευάσιμης βλάβης του Πούλμαν καθ’ οδόν στο Ταξίδι.
Παροχή ενός εισιτηρίου A/R ώστε να μεταβεί αντικαταστάτης, σε περίπτωση αδυναμίας Συνοδού, Αρχηγού ή Οδηγού να συνεχίσει,
λόγω ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος στο Ταξίδι.
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Αποσκευές
Αποζημίωση υλικών ζημιών των παραδομένων (checked-in) αποσκευών του Ασφαλιζόμενου, συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης,
θραύσης ή ληστείας τους ή απώλειας τους από τον επίσημο μεταφορέα.
Αποζημίωση για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, συνέπεια καθυστέρησης των παραδομένων (checked-in) αποσκευών του
Ασφαλιζόμενου, πλέον των 6 ωρών από την ώρα άφιξης του στον πρώτο τελικό προορισμό του Ταξιδιού.
Αποζημίωση του κόστους αποστολής μιας αποσκευής έως 20 κιλά στον Ασφαλιζόμενο, κατόπιν καθυστέρησης παράδοσης των
checked-in αποσκευών του Ασφαλιζόμενου πλέον των 12 ωρών από την ώρα άφιξης στον πρώτο τελικό προορισμό του ταξιδίου
και εφόσον δεν έχει δοθεί αποζημίωση από την κάλυψη 2.02 ανωτέρω.
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Ασφαλιζόμενο
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Πρόσθετες Παροχές
Παροχή μετρητών, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των χρημάτων ή νομικής εμπλοκής του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι, κατόπιν
εγγύησης αποπληρωμής εντός 30 ημερών από την ημέρα της παροχής.
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.
Έξοδα μιας διαμονής σε Ξενοδοχείο, του Ασφαλιζόμενου και έως ενός άλλου συνταξιδιώτη του, επίσης Ασφαλιζόμενου, σε
περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος δεν είναι σε θέση να επιστρέψει, λόγω κλοπής ή απώλειας ταξιδιωτικών εγγράφων απαραίτητων
για το Ταξίδι ώστε να επιστρέψει την προγραμματισμένη ημερομηνία.
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Προσωπικό Ατύχημα
Καταβολή στους δικαιούχους του Ασφαλιζόμενου σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα.
Καταβολή στον Ασφαλιζόμενο σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα.
Καταβολή στον Ασφαλιζόμενο σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα, σε ποσοστό ανάλογο με τον βαθμό
αναπηρίας.
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Ασφαλιζόμενο
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Ακύρωση Αναχώρησης Ταξιδιού (Προαιρετική Κάλυψη)
Αποζημίωση 100% της ρήτρας που παρακρατείται από το ποσό που έχει προπληρωθεί από τον Ασφαλιζόμενο, σε περίπτωση
ακύρωσης αναχώρησης για το Ταξίδι (εισιτήρια, ξενοδοχεία, κρουαζιέρες, κλπ). Η κάλυψη ισχύει σε περίπτωση ασθένειας,
ατυχήματος ή θανάτου του Ασφαλιζόμενου ή μέλους της Οικογένειάς του, με επίσημη πρόβλεψη νοσηλείας ή ανάρρωσης, πέραν
της προγραμματισμένης ημερομηνίας αναχώρησης για το Ταξίδι.
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Κάλυψη Σκι (Προαιρετική Κάλυψη για την περίοδο 15 Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου)
Κλείσιμο Πίστας Σκι λόγω ανεπαρκούς χιονιού. H Κράτηση ή έκδοση Ασφάλισης δεν πρέπει να έχει γίνει σε διάστημα μικρότερο
των 14 ημερών από την ημερομηνία αναχώρησης ενώ τα ski-lifts ήταν ήδη κλειστά λόγω έλλειψης χιονιού. Κάλυψη όταν δεν είναι
δυνατό να κάνει σκι ο Ασφαλιζόμενος κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού, σε θέρετρο στο οποίο έχει κάνει κράτηση πριν την έναρξη του
Ταξιδιού, και δεν υπάρχει επαρκές χιόνι, με συνέπεια να μην λειτουργούν τα ski-lifts.
Το Globy καλύπτει το κόστος επιπρόσθετης μετακίνησης ή για lift passes με την προϋπόθεση να έχουν προμηθευτεί πριν την
έναρξη του Ταξιδιού, ώστε να μπορέσει να κάνει σκι ο Ασφαλιζόμενος σε άλλο θέρετρο χειμερινών σπορ από αυτό στο οποίο
διαμένει.
Το Globy αποζημιώνει το αναγραφόμενο ποσό εάν δεν υπάρχει κοντά άλλο θέρετρο χειμερινών σπορ ώστε να μπορέσει να κάνει
σκι ο Ασφαλιζόμενος.
Κάλυψη επιπρόσθετης διαμονής και επιπρόσθετης μετακίνησης εάν είναι απαραίτητα ώστε να φτάσει ο Ασφαλιζόμενος στον τελικό
προορισμό του Ταξιδιού ή για να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του λόγω χιονοστιβάδας στο θέρετρο χειμερινών σπορ
στο οποίο έχει κάνει κράτηση πριν την έναρξη του Ταξιδιού. Η κάλυψη δεν ισχύει εάν είχε προηγηθεί η χιονοστιβάδα της
αναχώρησης για το Ταξίδι με αποτέλεσμα να αποκλειστεί το θέρετρο ή υπήρχε πρόβλεψη αποκλεισμού κατά τη διάρκεια του
Ταξιδιού.
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