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Το έντυπο αυτό είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Λεπτομέρειες των όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών, ορίων αποζημίωσης και 
πλήρης περιγραφή της κάλυψης, περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια. Η G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agencies Solutions, εγγεγραμμένη στην 
Κύπρο με αριθμό άδειας 237(FOE) διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με ειδικούς όρους.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Ασφάλιση αποσκευών και χρημάτων του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια πρόσκαιρης μετάβασης στο εξωτερικό για αναψυχή ή εργασία και 
επιστροφή στη Κύπρο όπως επίσης παροχή αποζημίωσης για τραυματισμό, επείγοντα ιατρικά έξοδα, προσωπικής ευθύνης του ασφαλισμένου 
για πρόκληση σωματικής βλάβης ή ζημιάς σε περιουσία τρίτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης, παρέχεται κάλυψη για το κόστος 
ακύρωσης ταξιδιού και των εξόδων που προκύπτουν από καθυστέρηση αναχωρήσεων.

Τι ασφαλίζεται;
 Αποσκευές και προσωπικά αντικείμενα
 Αγορά απαραίτητων προσωπικών αντικειμένων 

σε περίπτωση μη έγκαιρης άφιξης αποσκευών στο 
εξωτερικό

 Θάνατος, Απώλεια μελών του σώματος, Μόνιμη 
ολική ανικανότητα που έχουν προκληθεί από 
ατύχημα

 Ιατρικά και άλλα συνεπακόλουθα επείγοντα έξοδα
 Κόστος που θα προκύψει από ακύρωση κρατήσεων 

λόγω σοβαρών καθορισμένων συμβάντων
 Τη νομική προσωπική ευθύνη του ασφαλισμένου για 

τραυματισμό τρίτων προσώπων ή πρόκληση ζημιάς 
σε ξένη περιουσία

 Έξοδα που τυχόν θα προκύψουν από καθυστέρηση 
αναχώρησης πτήσης

 Παράταση περιόδου ταξιδιού από καθορισμένες 
αιτίες

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Το αποτέλεσμα πολέμου και των σχετικών
 Σε σχέση με HIV και AIDS, με αυτοκτονία ή 

οποιαδήποτε συνεπακόλουθη απώλεια ή σωματική 
βλάβη

 Οποιεσδήποτε προ υπάρχουσες περιστάσεις ή 
γεγονότα

 Απώλεια κοσμημάτων, γουνών, ρολογιών, φακών 
επαφής και σχετικών αντικειμένων

 Απώλεια χρημάτων σε βαλίτσα που δεν βρίσκεται 
υπό τον έλεγχο του ασφαλισμένου

 Σπάσιμο ή γδάρσιμο εύθραυστων  αντικειμένων
 Προ υπάρχουσες ασθένειες, τραυματισμοί, 

κοσμητικές επεμβάσεις, προληπτικές εξετάσεις και 
τα σχετικά

 Δραστηριότητες ή εργασίες που εμπεριέχουν 
αυξημένους κινδύνους

 Τιμωρητικές ή παραδειγματικές αποζημιώσεις  
ή λόγω χρήσης αυτοκινήτου ή λόγω του 
επαγγέλματος του ασφαλισμένου

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
 Ποσά απαλλαγής (excess)  και όρια αποζημίωσης  
όπως καθορίζονται

 Τα ασφαλισμένα πρόσωπα πρέπει να είναι μόνιμοι 
κάτοικοι Κύπρου

 Το ταξίδι να αφορά διακοπές ή για εμπορική εργασία 
του ασφαλισμένου και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
χρονική περίοδο περισσότερη των 90 συνεχόμενων 
ημερών



Προαιρετικές Καλύψεις
 Παροχή κάλυψης για χειμερινά αθλήματα
 Επέκταση της κάλυψης σε περίπτωση καθυστέρησης του μέσου μεταφοράς ή τραυματισμού σας

Πού είμαι καλυμμένος;
Η κάλυψη παρέχεται για ταξίδια τα οποία ξεκινούν και τελειώνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Εφαρμόζεται το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αποφάσεις των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Να επιδεικνύω τη δέουσα επιμέλεια και να λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα για διαφύλαξη και προστασία των χρημάτων, 

των αποσκευών και των προσωπικών μου αντικειμένων
• Να εκτελώ όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για ανάκτηση της τυχόν απολεσθείσας περιουσίας μου
• Σε περίπτωση συμβάντος το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια απώλεια, να ειδοποιήσω άμεσα τους ασφαλιστές μου και να μην 

διαπραγματεύομαι οποιαδήποτε διευθέτηση χωρίς τη γραπτή τους έγκριση
• Όλες οι πληροφορίες τις οποίες δίδω στους ασφαλιστές μου να είναι αληθινές.
• Να προκαταβάλλω τα ασφάλιστρα μου

Πότε και πώς πληρώνω;
Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται.

Μπορείτε να πληρώσετε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα είτε στα κεντρικά γραφεία της G.A.P. Vassilopoulos στη λεωφόρο
Στροβόλου,  είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Saferpay της SIX Payment Service (Europe) S.A. Ltd, με μετρητά, με έμβασμα
και επιταγή. 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η κάλυψη αρχίζει από την αναχώρηση σας από το τόπο της συνήθους διαμονής σας ή της εργασίας σας για το ταξίδι σας και λήγει
με τη συμπλήρωση του ταξιδιού σας εντός της περιόδου που έχετε καθορίσει και αναφέρεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Η ασφαλιστική σύμβαση είναι μικρής περιόδου. Δεν εφαρμόζονται οι ρήτρες ακύρωσης οι οποίες ισχύουν σε άλλα ασφαλιστήρια
συμβόλαια.


