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Ασφάλιση Ακύρωσης 
Αναχώρησης Ταξιδιού  

 

Έγγραφο πληροφοριών για το 
ασφαλιστικό προϊόν 
Εταιρία: Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. Προϊόν: My Travel Cancellation 

Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν  παρέχον ται σε άλλα έγγραφα 

 
Τι είν αι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Αυτό το προϊόν αφορά την κάλυψη των ατομικών εξόδων ταξιδιού λόγω ακύρωσης αναχώρησης ταξιδιού .  

 Τι ασφαλίζεται; 

Τα ατομικά έξοδα ταξιδιού λόγω ακύρωσής του που οφείλεται 
σε αιφνίδια ασθένεια και ατύχημα, αφορά στον ίδιο τον 

ασφαλισμένο ή μέλος της οικογένειάς του και θα εμπίπτει σε 
μία ή περισσότερες από τις εν συνεχεία αναφερόμενες 

καλύψεις: 

 

Βασικές καλύψεις 

Όρια κάλυψης 10.000 € ανά άτομο 
 Εισαγωγή σε νοσοκομείο συνεπεία συμβάντος, 

(συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με μία επιδημική ή 
πανδημική νόσο όπως η COVID 19) με την προϋπόθεση η 

νοσηλεία ή αποθεραπεία κατόπιν νοσηλείας (όπως 
επιβάλλεται από το θεράποντα ιατρό) να υπερβαίνει την 

ημερομηνία αναχώρησης για το ταξίδι. 
 Εισαγωγή σε νοσοκομείο μέλους της οικογένειας του 

ασφαλισμένου συνεπεία συμβάντος(συμπεριλαμβανομένης 

της διάγνωσης με μία επιδημική ή πανδημική νόσο όπως η 

COVID 19) πριν την αναχώρηση και συνεχίζεται και μετά 

την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης του 

ασφαλισμένου για το ταξίδι  

 Απώλεια ζωής του ασφαλισμένου συνεπεία συμβάντος 

(συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με μία επιδημική ή 

πανδημική νόσο όπως η COVID 19) 

 Απώλεια ζωής μέλους της οικογένειας του ασφαλισμένου 

συνεπεία συμβάντος που καθιστά την παρουσία του 

ασφαλισμένου απαραίτητη (συμπεριλαμβανομένης της 

διάγνωσης με μία επιδημική ή πανδημική νόσο  όπως η 

COVID 19) 

 

Οι καλύψεις που ακολουθούν μετά το πράσινο σύμβολο () 

περιλαμβάνονται αυτόματα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. 

 

 
 Τι δεν  ασφαλίζεται; 

 

Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότερες εξαιρέσεις. 
Δεν καλύπτεται ασθένεια ή ατύχημα ή έξοδα :  

 

 Εάν ο ασφαλισμένος πάσχει από παραφροσύνη, νοητική 

ασθένεια, συναισθηματικό ή ψυχολογικό τραύμα, ανησυχία, 

κατάθλιψη ή φόβο πτήσεων ή ταξιδιού. 

 Εάν ο ασφαλισμένος είναι σε λίστα αναμονής νοσοκομείου ή 

οποιουδήποτε νοσηλευτικού ιδρύματος για θεραπεία. 

 Εάν έχει ανακοινωθεί διάγνωση για μη αναστρέψιμη εξέλιξη της 

πορείας της ασθενείας του ασφαλισμένου. 

 Από ακυρώσεις μετά το check-in ή λόγω απεργίας 

οποιουδήποτε φορέα, εταιρίας ή οργανισμού. 

 Από ζημιές ή απαιτήσεις που προκλήθηκαν από δόλο ή λόγω 

σημαντικής παράλειψης του ασφαλισμένου ή προσώπων για τα 
οποία είναι υπεύθυνος. 

 Από περιστατικά τα οποία δεν έχουν κοινοποιηθεί στην Εταιρία, 

εντός 30 ημερών από την ημέρα του Συμβάντος. 

 Από ζημιές για τις οποίες δεν παρουσιάζεται αντίγραφο 

καταγγελίας, επικυρωμένο από τις αρχές του τόπου του 

Συμβάντος ή για τις οποίες δεν έγινε έγγραφη καταγγελία στις 
αρμόδιες αρχές εντός 24 ωρών από τη στιγμή του Συμβάντος.         

 Από ζημιές, ακυρώσεις, απροθυμία εκπλήρωσης 

υποχρεώσεων ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που επηρεάζει 
την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού λόγω πτώχευσης, 

αφερεγγυότητας, χρεοκοπίας ή οικονομικών δυσχερειών, 
οποιασδήποτε επιχείρησης ή φυσικού προσώπου που 

εμπλέκεται στη διεξαγωγή του ταξιδιού. 

 Από ζημιά λόγω φυσικών καταστροφών. 

 Από ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια, πυρηνικά 

καύσιμα ή απόβλητα, ατομικές εκρήξεις, ραδιενεργές τοξικές 
ουσίες ή ύλες οποιουδήποτε πυρηνικού συστατικού. 

 Από πόλεμο και εμφύλιο πόλεμο, εισβολή, ενέργειες από 

εξωτερικούς εχθρούς, εχθροπραξίες, τρομοκρατικές ενέργειες 
και κάθε είδους κάλυψη που σχετίζεται με «πολιτικό κίνδυνο» 

συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιοριζομένων σε: 
κρατικοποίηση, κατάσχεση, απαλλοτρίωση, στέρηση, επίταξη, 

επανάσταση, ανταρσία, εξέγερση, πολιτική ταραχή που 
ισοδυναμεί με πολεμική εξέγερση ή σφετερισμό εξουσίας.  

Ως πολιτικός κίνδυνος θα νοούνται οποιαδήποτε γεγονότα, 
οργανωμένη αντίσταση ή πράξεις που έχουν ή υπονοούν ως 

σκοπό την ανατροπή, αντικατάσταση ή αλλαγή του 
υφιστάμενου κυβερνήτη ή συνταγματικής κυβέρνησης. 

 Από σκόπιμη έκθεση σε εξαιρετικό ή αναίτιο κίνδυνο (εξαιρείται 
η προσπάθεια να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή), 

αυτοκαταστροφή, αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή 
σκόπιμα αυτοπροκαλούμενο τραυματισμό. 

 Από συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις, θητεία σε ένοπλες 

δυνάμεις ή συμμετοχή σε εγκληματική ενέργεια. 

 Από χρήση ή έγχυση φαρμάκων (εκτός και αν δοθούν με 

συνταγή από ειδικευμένο γιατρό, με εξαίρεση  υποκατάστατα 
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ναρκωτικών ή ναρκωτικές ουσίες), αλκοολισμό, μέθη ή άλλη 
κατάχρηση. 

 Από τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο, αποδοτέα σε αφροδίσια 

νοσήματα, στον ιό HIV, του AIDS ή του ARC και/ή 
οποιασδήποτε παραλλαγής αυτών. 

 Από οποιοδήποτε συμβάν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από 

επιδημίες και/ή πανδημίες εκτός εάν καλύπτεται ρητά από τις 
βασικές καλύψεις. 

 Από προϋπάρχουσες ή χρόνιες ασθένειες και προϋπάρχοντα 
ατυχήματα. 

 

 Υπάρχουν  περιορισμοί στην  κάλυψη; 

! Οι προβλεπόμενες απαλλαγές και τα ανώτατα όρια Καλύψεων 

! Ρήτρα/Ειδικός Όρος Εξαίρεσης Κάλυψης λόγω Κυρώσεων και Περιορισμών 

 

 Που είμαι καλυμμέν ος; 

 Αφορά ακύρωση αναχώρησης ταξιδιού προς όλο τον κόσμο με εξαίρεση προορισμούς ή προελεύσεις τους οποίους η Εταιρία έχει επιλέξει 

να μην καλύψει λόγω ταξιδιωτικών οδηγιών. 

 

 Ποιες είν αι οι υποχρεώσεις μου; 

 Να δηλώσω τα πραγματικά στοιχεία του ταξιδίου (χώρα αναχώρησης και προορισμού, διάρκεια ταξιδίου κλπ.), όπως ζητούνται από τη ν 

πρόταση ασφάλισης. 

 Να προσκομίσω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τυχόν θα ζητηθούν. 

 Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος και διάγνωσης νοσηλείας, να ειδοποιήσω αμέσως το συντονιστικό κέντρο της εταιρείας.  

 Να τηρώ τους Όρους και Προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου. 

 

 Πότε και πώς πληρών ω; 
Η πληρωμή των ασφαλίστρων πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της περιόδου  ασφάλισης, μέσω των παρακάτω τρόπων πληρωμής: 
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας 

Πάγια εντολή  
Μετρητοίς   

 

 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης και η λήξη της συμπίπτει  με την ημερομηνία αναχώρησης ταξιδιού.  
Εφιστούμε την προσοχή σας ότι, η ενεργοποίηση της ασφάλισης ισχύει μετά την εξόφληση των ασφαλίστρων.  

  

 Πως μπορώ ν α ακυρώσω τη σύμβαση; 

Εγγράφως, πριν την πραγματοποίηση του Ταξιδίου, ασκώντας το Δικαίωμα Υπαναχώρησης  εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή  
του συμβολαίου. 

 


