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My Travel Complete 
 
(ENGLISH VERSION: PAGES 4-6) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

Όρια 

καλύψεων 
ανά άτομο 

ΚΑΛΥΨΗ 1. ΒΟΗΘΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  
Καλυπτόμενα Συμβάντα είναι η αιφνίδια ασθένεια (έως 70 ετών) και το ατύχημα (κάθε ηλικία)  

του Ασφαλιζόμενου 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. 

€ 1.000 

Μεταφορά από το κέντρο πρώτων βοηθειών στο πλησιέστερο νοσοκομείο, εφόσον κριθεί απαραίτητη η 

νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου, κατόπ ιν Συμβάντος στο Ταξίδι.  Απαλλαγή € 50. 

Απεριόριστο 

Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και δαπάνες νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου (συμπεριλαμβανομένης της 

διάγνωσης με μία επ ιδημική ή πανδημική νόσο όπως η COVID 19), έως 30 ημέρες από την ημέρα του 

καλυπτόμενου Συμβάντος ή έως τη στιγμή που του δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς να 
ταξιδέψει.  Απαλλαγή € 75. 

€ 30.000 

Ένα εισιτήριο με επ ιστροφή 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. 

€ 750 

Διαμονή συνοδού έως 5 ημέρες για τον επαναπατρισμό. 
€ 100 

ανά ημέρα 

Διακοπή του Ταξιδιού και επαναπατρισμός του Ασφαλιζόμενου  

i) εφόσον επ ιβάλλεται κατόπ ιν νοσηλείας του (συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με μία επ ιδημική ή 

πανδημική νόσο όπως η COVID 19) στο Ταξίδι ή, 
ii) εφόσον ο Ασφαλιζόμενος ή ένας 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 επ ιδημίας ή πανδημίας 

όπως η COVID-19),  

με ημερομηνία και μέσο διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί.  

Απεριόριστο 

Έξοδα επ ιστροφής της οικογένειας του Ασφαλιζόμενου, συνεπεία επαναπατρισμού του Ασφαλιζόμενου ή 

της σορού του εφόσον είναι επ ίσης Ασφαλιζόμενοι.  

Απεριόριστο 

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.  

Απεριόριστο 

Έξοδα διερμηνείας επ ιβεβλημένης για επ ικοινωνία, σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόμενου σε 

νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού. 

€ 1.000 

Μετάφραση του ιατρικού φακέλου του Ασφαλιζόμενου, εάν απαιτηθεί, σε περίπτωση εισαγωγής του σε 

Νοσοκομείο συνεπεία Συμβάντος στο Ταξίδι, από ελληνικά, σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή 

ισπανικά. 

Απεριόριστο 

Εισιτήρια έκτακτης επ ιστροφής του Ασφαλιζόμενου και ενός/μιας συνταξιδιώτη του, επ ίσης 

Ασφαλιζόμενου, από το Ταξίδι, λόγω θανάτου (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου συνεπεία μίας 

επ ιδημικής ή πανδημικής νόσου όπως η COVID 19), ή εισαγωγής σε νοσοκομείο (συμπεριλαμβανομένης 

της διάγνωσης με μία επ ιδημική ή πανδημική νόσο όπως η COVID 19) με πρόγνωση νοσηλείας πλέον 

των 7 ημερών, μέλους της Οικογένειας του Ασφαλιζόμενου.  

€ 750 

Καταβολή εξόδων για ιατρικές θεραπείες και εντός 30 ημερών μετά τον επαναπατρισμό, συνεπεία 

νοσηλείας από Συμβάν στο Ταξίδι και κατόπ ιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού στο νοσοκομείο 

όπου νοσηλεύτηκε ο Ασφαλιζόμενος.  

€ 500 

Έξοδα αποστολής φαρμάκων χρόνιας πάθησης στον Ασφαλιζόμενο, στο Ταξίδι, σε περίπτωση που δεν 

μπορεί να τα προμηθευτεί τοπ ικά.  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 τοπ ική αγορά.  Δεν καλύπτεται το κόστος αγοράς των φαρμάκων.  

Απεριόριστο 

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου από Συμβάν στο Ταξίδι (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου 

συνεπεία μίας επ ιδημικής ή πανδημικής νόσου όπως η COVID 19), καλύπτονται τα έξοδα 
Απεριόριστο 
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επαναπατρισμού (μεταφοράς μόνο) της σορού του.  

Έξοδα εισιτηρίου και διαμονής συγγενούς για να συνοδέψει τη σορό του Ασφαλιζόμενου από το Ταξίδι.  € 900 

Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στον Ασφαλιζόμενο, για Συμβάν κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού.  

Απεριόριστη 
Υπηρεσία 

Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στην οικογένεια στο σπ ίτι του Ασφαλιζόμενου κατά τη διάρκεια του 

Ταξιδιού του Ασφαλιζόμενου. 

Διερεύνηση, ενημέρωση και όταν είναι απαραίτητο επ ικοινωνία με τους πλησιέστερους ιατρούς, 

ειδικευμένους ιατρούς, κέντρα πρώτων βοηθειών και νοσοκομεία σε περίπτωση συμβάντος του 

Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι. 

Επικοινωνία με την οικογένεια του Ασφαλιζόμενου σε περίπτωση Συμβάντος κατά τη διάρκεια του 

Ταξιδιού. 

 

Όρια 

καλύψεων 

ανά άτομο 

ΚΑΛΥΨΗ 2. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 

Αποζημίωση υλικών ζημιών των παραδομένων (checked-in) Αποσκευών του Ασφαλιζόμενου, 

συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, θραύσης ή ληστείας τους ή απώλειάς τους από τον επ ίσημο 

μεταφορέα.  Μέγιστη κάλυψη € 350 ανά Αποσκευή.  Μέγιστο όριο κάλυψης ανά αντικείμενο εντός των 

αποσκευών ή για τη βαλίτσα 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.  

€ 500 

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.  Εναλλακτικά, αποζημίωση του κόστους 

αποστολής μιας αποσκευής έως 20 κιλά στον Ασφαλιζόμενο, κατόπ ιν καθυστέρησης παράδοσης των 

checked-in Αποσκευών του πλέον των 12 ωρών από την ώρα άφιξης στον πρώτο τελικό προορισμό 

του Ταξιδιού. 

€ 100 

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 επ ιβεβαίωση αποζημίωσης ή άλλης παροχής από 

τον επ ίσημο μεταφορέα (αεροπορική εταιρεία, κλπ) ή τους επ ίσημους 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). 

ΚΑΛΥΨΗ 3. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Μεταβίβαση μετρητών για εξυπηρέτηση του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι, σε περίπτωση απώλειας ή 

κλοπής χρημάτων ή νομικής εμπλοκής συνεπεία Συμβάντος στο Ταξίδι, κατόπ ιν εγγύησης αποπληρωμής 

εντός 30 ημερών από την ημέρα της μεταβίβασης. 

€ 1.000 

Παροχή πληροφοριών, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής π ιστωτικών καρτών ή ταξιδιωτικών επ ιταγών 

του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ακύρωσης ή αναπλήρωσής 

τους. 

Απεριόριστη 

Υπηρεσία 

Κάλυψη των εξόδων κλήσεων του Ασφαλιζόμενου από σταθερό τηλέφωνο, για την επ ικοινωνία του με 

την ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση οποιουδήποτε Συμβάντος στο Ταξίδι. 
€ 300 

http://www.allilanz.gr/


Allianz Eλλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία      

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’ – 104 42 Αθήνα  
Τηλ.: 2106999905 – Fax: 2106929046 

ΑΦΜ: 094007989 – ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12868/05/Β/86/48 

www.alli lanz.gr  
  

   
 

 Εμπιστευτικό | Allianz 

My Travel Complete_TCs_GrEn_2020.07.15  3/6 

Έξοδα μιας διαμονής σε Ξενοδοχείο, του Ασφαλιζόμενου και έως ενός συνασφαλιζόμενου συνταξιδιώτη 

του, σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος δεν είναι σε θέση να επ ιστρέψει, λόγω κλοπής ή απώλειας 

ταξιδιωτικών εγγράφων απαραίτητων για το ταξίδι επ ιστροφής την αρχικά προγραμματισμένη 

ημερομηνία. 

€ 75 

ανά άτομο 

€ 750 

ανά Ταξίδι 

Έξοδα επ ί τόπου επ ισκευής ή ρυμούλκησης στο πλησιέστερο συνεργείο, σε περίπτωση βλάβης του 

Οχήματος του Ασφαλιζόμενου στον τόπο κατοικίας του καθ’ οδόν στο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι.  

Δεν καλύπτεται η απώλεια αναχώρησης. 

€ 130 

Πληρωμή κόστους ενός Ταξί από το σημείο βλάβης του Οχήματος (σε περίπτωση ρυμούλκησης), ώστε 

να φτάσει ο Ασφαλιζόμενος εγκαίρως στο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι. Δεν καλύπτεται η απώλεια 

αναχώρησης. 

€ 75 

ΚΑΛΥΨΗ 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Καταβολή στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου από ατύχημα στο Ταξίδι, ή  € 30.000 

Καταβολή στον Ασφαλιζόμενο σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα στο Ταξίδι σε ποσοστό 

ανάλογο με το βαθμό αναπηρίας, υπολογίζοντας το αναγραφόμενο όριο κάλυψης ως 100%. 
€ 30.000 

Το μέγιστο όριο της Κάλυψης 4 (Προσωπικό Ατύχημα) είναι € 240.000 ανά Συμβάν και ανά Ταξίδι συνολικά για όλους 

τους Ασφαλιζόμενους. 
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My Travel Complete 
 
TABLE OF COVERS 
 

Cover Limits 

per person 

COVER 1. ASSISTANCE, MEDICAL AND HOSPITALIZATION EXPENSES 

Covered Incidents are the sudden illness (under 70 years old) and the accident (all ages) 

of the Insured or a member of the Insured’s Family. 

Transport to transfer the Insured to the nearest emergency treatment center or hospital, due to an 

incident during the Journey w hich cannot be treated effectively at the location w here it occurred.  

€ 1.000 

Transport from the emergency treatment center to the nearest hospital, provided that hospitalization of 

the Insured is deemed necessary, follow ing an Incident during the Journey.  Excess € 50.  

Unlimited 

Medical and hospitalization expenses of the Insured (including being diagnosed w ith an epidemic or a 

pandemic disease such as COVID-19) and up to 30 days from the day of the Incident or until the moment 

w hen authorisation is given to the Insured by the treating hospital doctors to travel.  Excess €  75. 

€ 30.000 

A round trip ticket to a companion, to travel to the location of the Insured so that the companion can 
accompany the Insured during the repatriation w hen the Insured’s hospitalization forecast exceeds 7 

days or 48 hours in case the Insured is a minor or handicapped w ith special needs.  

€ 750 

Companion’s accommodation expenses up to 5 days for the repatriation. 
€ 100 

per day 

Curtailment of the Journey of the Insured w hen  

i) it’s deemed necessary follow ing hospitalization during the Journey or  

ii) the Insured or a traveling companion is quarantined during the trip by order or other requirement of a 

government, public authority, or travel supplier based on their suspicion that the Insured or a traveling 

companion, specif ically, have been exposed to a contagious disease (including an epidemic or a 
pandemic disease such as COVID-19, 

w ith means and on dates different from the initially scheduled in the itinerary.  

Unlimited 

Repatriation of the Insured’s immediate Family, consequence of Journey cur tailment of the Insured or 

repatriation of the Insured’s remains, if  they are also Insured.  

Unlimited 

Expenses for a companion, to travel to the location of the Insured, in order to accompany the minor 

Family members w ho accompany the Insured in the Journey but the Insured is not able to take care of, 

due to an Incident.  Cover includes the cost to change the minors’ return date of the tickets.  

Unlimited 

Interpreter’s expenses w hen it’s necessary for communication, in case of hospitalization of the Insured 

during the Journey. 

€ 1.000 

Translation of the medical f ile of the Insured, if  it’s required, in case of hospitalization during the Journey 

betw een Greek, English, French, German, Italian or Spanish.  

Unlimited 

Tickets for Journey curtailment of the Insured and one co-travelling companion, also Insured, and due to 

death (including death as a consequence of an epidemic or a pandemic disease such as COVID-19) or 

hospitalization (including being diagnosed w ith an epidemic or a pandemic disease such as COVID-19) 

forecasted to exceed 7 days, of an immediate Family member of the Insured.  

€ 750 

Compensation of expenses for medical treatments for up to 30 days after the repatriation follow ing 

hospitalization due to an Incident during the Journey and follow ing the treating doctor’s at the hospital 

directions. 

€ 500 

Expenses to send medication of chronic Illness to the Insured during the Journey, if  the medication 

cannot be supplied locally.  Delivery w ill be made in strict accordance to the local legislation of import of 

medicines of the country in w hich the Insured is located and provided that such or similar medication 

does not exist in the local market.  Cover does not include the cost to purchase the medication.  

Unlimited 

In case of death of the Insured due to an Incident during the Journey (including death as a consequence 
of an epidemic or a pandemic disease such as COVID-19), expenses for the repatriation (transport only) 

of the Insured’s remains. 

Unlimited 

A round trip ticket and accommodation of a Family member to accompany the remains of the Insured.  € 900 

Telephone medical advice to the Insured for Incidents during the Journey.  Unlimited 
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Medical advice to the Insured’s Family members residing in his/her house w hile the Insured is travelling.  

Service 

Locating, recommendation of and w hen necessary communication w ith the nearest doctors, specialists, 

emergency centers and hospitals in the event of an Incident of the Insured during the Journey. 

Communication w ith the Insured’s Family, in the event of an Incident during the Journey. 

 
 

 
Cover Limits 

per person 

COVER 2. BAGGAGE 

Compensation of material damage to the checked-in Baggage of the Insured, consequence of f ire, 

explosion, fracture or robbery or loss by the off icial carrier.  Compensation is limited to € 350 per 

baggage.  Maximum compensation per item w ithin the baggage or of the baggage itself is € 150.  Every 

item w ill be compensated based on its actual value at the time of the Incident and based on ageing, as 

per the original purchase receipt or pricing of equal or similar items w hen original receipts are not 

available. 

€ 500 

Compensation for purchase of items of f irst need, consequence of delay of arrival of the checked-in 

baggage of the Insured for more than 6 hours from the time of the Insured’s arrival at the f irst f inal 

destination of the Journey.  Alternatively, compensation to send a replacement baggage up to 20 kilos to 

the Insured, follow ing delay of delivery of the checked-in Baggage for more than 12 hours from the time 

of arrival of the Insured at the f irst f inal destination of the Journey. 

€ 100 

IMPORTANT GENERAL ADVICE AND OBLIGATIONS 
1. Valuables, money and important documents should not be contained in the checked Baggage. 

2. Valuables, money, documents and personal items should not be left unattended or in care of persons unknow n to 

the Insured. 

3. If  the Insured carries particularly precious objects in the Journey, these should be secured w ith a separate 

insurance contract as certain terms and conditions of Globy do not cover them. 

4. The Insured should not carry more cash than necessary and must use Travellers Checks and make use of secured 

safes, w hen they are available. 

5. In the event of loss, theft, damage or misdirection of baggage, the Insured must require immediately a Property 

Irregularity Report and a w ritten confirmation of compensation or other benefit from the carrier (airlines, etc) or their 

off icial representatives.  In most f lights, the airlines are liable for loss, theft or damage of baggage and cover up to 

US$20,00 per kilo of checked baggage and up to US$400,00 for hand baggage (unchecked handbags). 

COVER 3. ADDITIONAL COVERS 

Cash transfer to convenience the Insured during Journey, in the event of loss or theft of money or legal 

entanglement of the Insured as a consequence of an Incident during the Journey, follow ing guarantee of 

repayment of the transferred amount w ithin 30 days from the day of the fronting.  

€ 1.000 

Provision of contact information, in the event of loss or theft of credit cards or Traveler’s checques of the 

Insured during the Journey, in order to proceed w ith the necessary steps for their cancellation or 

substitution. 

Unlimited 

Service 

Compensation of expenses, for the calls of the Insured from a land phone for the communication w ith 

Globy, in the event of any Incident during the Journey. 
€ 300 

Expenses for one hotel overnight of the Insured and up to one also Insured companion, in case the 

Insured is not able to depart on time to return from the Journey, due to theft or loss of off icial documents 
essential for his/her return trip, on the scheduled date. 

€ 75 

per person 

€ 750 

per Journey 

Expenses for road repair or tow age to the nearest service shop, in the event of a breakdow n of the 

Vehicle of the Insured on the w ay to the point of departure for the Journey in the domicile or place of 

residence.  Missed departure due to the breakdow n is not covered. 

€ 130 

Compensation of the cost of a Taxi from the location of the Insured’s Vehicle, in the event of tow age of 

the Vehicle, if  it’s necessary in order to try to reach the departure point on time for the Departure.  Missed 

departure due to the breakdow n is not covered. 

€ 75 

http://www.allilanz.gr/
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COVER 4. PERSONAL ACCIDENT 

Compensation to the beneficiaries in the event of death of the Insured from an accident during the 

Journey, or 
€ 30.000 

Compensation to the Insured in the event of permanent disability from an accident during the Journey in a 

percentage proportional to the degree of disability, taking the cover amount indicated as 100%. 
€ 30.000 

The maximum limit for Cover 4 (Personal Accident) is € 240.000 per Incident and per Journey in total for all the Insured 

persons travelling. 

 

http://www.allilanz.gr/

