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Προϊόν: Ταξιδιωτική Ασφάλιση (Φ35)

Η ασφάλιση διέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΜΟΝΟ. Το παρόν δεν είναι ούτε αποτελεί μέρος του
ασφαλιστήριου. Η περίληψη περιγράφει ενδεικτικώς τις υποχρεωτικές και τις προαιρετικές καλύψεις του προϊόντος.
Δεν παρέχει λεπτομέρειες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στους γενικούς και ειδικούς όρους, στις τυχόν πρόσθετες πράξεις και σε οποιοδήποτε εν
γένει ασφαλιστικό έγγραφο.
Τι είναι το αυτό το είδος ασφάλισης; Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας παρέχει αποζημίωση σε περίπτωση
θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας συνεπεία ατυχήματος στο εξωτερικό.

Τι ασφαλίζεται;

Το πρόγραμμα υγείας παρέχει αποζημίωση σε περίπτωση
θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας συνεπεία ατυχήματος
στο εξωτερικό.
Τρεις (3) επιλογές ταξιδιού: 1-15 ημέρες, 16- 30 ημέρες ή 31- 60
ημέρες.

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Σωματικές βλάβες ή ασθένειες και οι επιπλοκές αυτών,
που υπήρχαν πριν από την έναρξη της ασφάλισης.
 Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών
 Απόπειρα αυτοκτονίας
 Συμμετοχή και εκπαίδευση σε επικίνδυνα σπορ ή χόμπι

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Το ελάχιστο κεφάλαιο ασφάλισης ανέρχεται στο ποσό των
3.000€.Η κάλυψη ισχύει αποκλειστικά για μόνιμους κατοίκους
της Ελλάδας. Δεν δύναται να ασφαλισθούν άτομα κάτω των 18
ετών και άνω των 70 ετών. Δεν καλύπτονται ταξίδια σε
εμπόλεμες ζώνες

Πού είμαι καλυμμένος; Η κάλυψη ισχύει για ατυχήματα που θα συμβούν εκτός Ελλάδας.
.
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας;
Να ενημερώσετε για την κατάσταση υγείας του Ασφαλισμένου, τις συνθήκες του επαγγέλματος τους και όλες τις πληροφορίες που
ζητούνται στην αίτηση ασφάλισης.
Τέλος, να ενημερώσετε για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της ασφάλισης σας, όπως, ενδεικτικά, ενασχόληση με επικίνδυνα
σπορ, οποιαδήποτε μεταβολή της κατοικίας ή διαμονής ή επαγγέλματος και οποιοδήποτε άλλο περιστατικό που μπορεί να επιφέρει
σημαντική επίταση του κινδύνου.

Πώς και πότε πληρώνω; Η εξόφληση των ασφαλιστήριων συμβολαίων πρέπει να γίνεται πάντοτε πριν την έναρξη της ασφάλισης.
Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:







Μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρίας (www.groupama.gr) με χρήση Πιστωτικής, Χρεωστικής / Προπληρωμένης Κάρτας
Στην τράπεζα που διατηρείτε το λογαριασμό σας.
Μέσω της υπηρεσίας easy pay.
Μέσω πάγιας εντολής.
Με πιστωτική κάρτα
Στα γραφεία μας

Πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει η κάλυψη; Η διάρκεια ασφάλισης αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την προϋπόθεση
προκαταβολής του ασφαλίστρου.

Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; Ακύρωση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού (επί
αποδείξει) με έγγραφη επιστολή σας και επιστροφή των ασφαλιστικών εγγράφων.

