GLOBY CLASSIC & SUPER GLOBY
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
CLASSIC

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ GLOBY CLASSIC & SUPER GLOBY

SUPER

Όρια Καλύψεων
ανά άτοµο / ανά συµβάν

Ιατρικές ∆απάνες & Βοήθεια
(Σε κάθε περίπτωση απρόβλεπτης Ασθένειας ή Ατυχήµατος)
Μεταφορά του Ασφαλιζόµενου στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών.
Μεταφορά από το κέντρο πρώτων βοηθειών στο νοσοκοµείο. Απαλλαγή € 50.
Ιατροφαρµακευτικές δαπάνες και δαπάνες νοσηλείας. Απαλλαγή € 75.
Εισιτήριο συνοδού κατά τη νοσηλεία και για τον επαναπατρισµό.
∆ιαµονή συνοδού έως 5 ηµέρες κατά τη νοσηλεία και για τον επαναπατρισµό.
Επαναπατρισµός κατόπιν νοσηλείας στο Ταξίδι µε άλλο µέσο ή άλλη ηµεροµηνία.
Έξοδα επιστροφής της οικογένειας.
Έξοδα συνοδού για τα ανήλικα που συνταξιδεύουν και αλλαγής εισιτηρίων τους.
Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής λόγω θανάτου ή νοσηλείας στην οικογένεια.
Ιατρικές θεραπείες µετά την επιστροφή.
Αποστολή φαρµάκων χρόνιας πάθησης.
Επαναπατρισµός σορού.
Έξοδα συγγενούς για να συνοδέψει τη σορό.
Έξοδα διερµηνείας σε Νοσοκοµείο.
Μετάφραση του ιατρικού φακέλου.
Οδική βοήθεια στο όχηµα του ασφαλιζόµενου καθ’ οδόν στο αεροδρόµιο.
Ταξί από το σηµείο βλάβης του οχήµατος στο αεροδρόµιο.
Έξοδα κλήσης για την επικοινωνία µε το κέντρο διαχείρισης του Globy.

€ 1.000
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
€ 30.000
€ 750
€ 100 ανά ηµέρα
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
€ 750
€ 500
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
€ 900
€ 1.000
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
€ 130
€ 75
€ 300

€ 5.000
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
€ 150.000
€ 1.000
€ 150 ανά ηµέρα
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
€ 1.000
€ 1.250
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
€ 1.000
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
€ 130
€ 75
€ 300

Αποσκευές
(Σε περίπτωση πυρκαγιάς, θραύσης, κλοπής ή απώλειας των checked αποσκευών)
Αποζηµίωση έως € 350 ανά αποσκευή έως € 150 ανά αντικείµενο.
€ 500
Αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, λόγω καθυστέρησης των αποσκευών > 6 ώρες.
€ 100
Έξοδα αποστολής µιας αποσκευής αναπλήρωσης.

€ 500
€ 200

Πρόσθετες Παροχές
(Σε κάθε περίπτωση συµβάντος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού)
Προκαταβολή µετρητών (µε εγγύηση επιστροφής).
Πρόσθετη διαµονή λόγω απώλειας ταξιδιωτικών εγγράφων.
Τηλεφωνικές ιατρικές συµβουλές.
Τηλεφωνικές ιατρικές συµβουλές στην οικογένεια.
Εντοπισµός και σύσταση του κοντινότερου ειδικευµένου ιατρού/ιατρείου.
Επικοινωνία µε την οικογένεια σε περίπτωση Συµβάντος στο Ταξίδι.
Πληροφορίες ακύρωσης/ανανέωσης ταξιδιωτικών εγγράφων, πιστ. καρτών, κλπ.

€ 1.000
€ 75

€ 5.000
€ 100

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

€ 30.000
όριο € 240.000
ανά συµβόλαιο

€ 30.000
όριο € 240.000
ανά συµβόλαιο

Προσωπικό Ατύχηµα
(Σε κάθε περίπτωση ατυχήµατος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού)
Καταβολή σε περίπτωση θανάτου από ατύχηµα.
Καταβολή σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από ατύχηµα.
Καταβολή αναλογικά σε περίπτωση Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας από ατύχηµα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ
Ευρώπη & Μεσογειακά κράτη
Υπόλοιπος Κόσµος
ΗΠΑ/Καναδάς

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ

1-4
Ασφάλιστρα: Ανά άτοµο ανά ταξίδι.
5-9
Συµπεριλαµβάνει 10% φόρο.
10-16
17-30
30+

ηµέρες
ηµέρες
ηµέρες
ηµέρες
ηµέρες

€ 13,59
€ 16,73
€ 21,95
€ 31,36

GLOBY CLASSIC

SUPER GLOBY

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
GLOBY
CLASSIC

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ SUPER GLOBY

€ 34,50
€ 54,36
€ 94,09

€ 16,72
€ 19,86
€ 108,73
€ 26,13
€ 188,18
€ 36,60
Κατόπιν συνεννόησης

GLOBY PACKAGES – 2015.07

€ 69

€ 39,72

€ 79,42

€ 64,82
€ 105,59

€ 129,64
€ 211,18

1

