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Ενθμερωτικό Φυλλάδιο Καλφψεων 

Blue American Express, Green American Express  

Green CASHBACK American Express, Green Business American Express  

Green ETEK American Express και Blue MasterCard 

 

Aγαπθτζ Κάτοχε τθσ Κάρτασ** 

Για το ςυμφζρον ςασ και τθν ςυνεχιηόμενθ αςφάλεια ςασ, με χαρά ςασ αποςτζλλουμε τθν περιλθπτικι μορφι των καλφψεων τθσ 
Δωρεάν Ταξιδιωτικισ Αςφάλειασ τθν οποία δικαιοφςτε όποτε πλθρϊνετε τα ειςιτιρια ςασ για ολοκλθρωμζνο ταξίδι το οποίο 
ξεκινά και τελειϊνει ςτθν Χϊρα Διαμονισ ςασ και δεν ξεπερνά τισ 90 (ενενιντα) θμζρεσ με τθν Κάρτα. Θ κάλυψθ ενεργοποιείται 
όταν προ-πλθρϊνετε πζραν του 50% του απαιτοφμενου κόςτουσ των ειςιτθρίων ςασ πριν ταξιδζψετε ςτο εξωτερικό και 
περιλαμβάνει τουσ Συγγενείσ Ρρϊτου Βακμοφ (όπωσ περιγράφεται ςτουσ όρουσ και οριςμοφσ του αςφαλιςτικοφ ςυμβολαίου) οι 
οποίοι ταξιδεφουν μαηί ςασ. Ταξίδια μίασ κατεφκυνςθσ δεν καλφπτονται. Θ αςφάλεια καλφπτει επίςθσ Συγγενείσ Ρρϊτου Βακμοφ 
που ταξιδεφουν χωρίσ εςάσ, άλλα μόνο για ταξίδια μετϋ επιςτροφισ (οχι ταξίδια μίασ κατεφκυνςθσ) τα οποία δεν υπερβαίνουν τισ 
14 (δεκατζςςερισ) θμζρεσ και των οποίων θ προπλθρωμι τουσ ζχει γίνει εξολοκλιρου μζςω τθσ Κάρτασ. Επιπρόςκετα, για τθν 
Green Business American Express κάρτα MONO, θ κάλυψθ επιτρζπει μζχρι 3 (τρεισ) Στενοφσ Επαγγελματικοφσ Συνεργάτεσ 
(ςυγκεκριμζνα επαγγελματικό ςυνεργάτθ, πελάτθ ι φιλοξενοφμενο) να ταξιδεφουν μαηί ςασ για επαγγελματικό ταξίδι και μζχρι 3 
(τρεισ) Στενοφσ Επαγγελματικοφσ Συνεργάτεσ (είτε επαγγελματικό ςυνζταιρο, επαγγελματικό ςυνεργάτθ, πελάτθ ι φιλοξενοφμενο) 
ςε επαγγελματικό ταξίδι όπου ταξιδεφουν χωρίσ εςάσ, αλλά μόνο με ειςιτιριο μετ’ επιςτροφισ (όχι μίασ κατεφκυνςθσ) το οποίο δεν 
ξεπερνά τισ 14 (δεκατζςςερισ) θμζρεσ και ζχει προπλθρωκεί εξ ολοκλιρου με τθν Green Business American Express κάρτα. Θ 
αςφάλεια καλφπτει τουσ Κατόχουσ τθσ Κάρτασ που ζχουν προπλθρϊςει τουσ φόρουσ αεροδρομίων εξολοκλιρου όταν ταξιδεφουν 
είτε με δωρεάν ειςιτιριο είτε με τθν εξαργφρωςθ πόντων που δόκθκαν λόγω προθγοφμενθσ χριςθσ τθσ Κάρτασ. Υπάρχουν 
διάφοροι μεταβαλλόμενοι περιοριςμοί για άτομα άνω των 70 (εβδομιντα) ετϊν. Θ διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ είναι για 
τθν περίοδο 1

θν
 Δεκεμβρίου 2016 μζχρι 1

θν
 Δεκεμβρίου 2017 ςυμπεριλαμβανομζνθσ. Είναι ςθμαντικό να διαβάςετε ΟΛΟ το παρόν 

ζντυπο. 

 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΛΘΨΘ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΘΣ ΔΩΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 90 ΘΜΕΩΝ  

 

ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΟ ΡΟΣΟ 

1 
ΑKΥΩΣΘ και ΔΙΑΚΟΡΘ 

(του ταξιδιοφ από τον Κάτοχο τθσ Κάρτασ λόγω ςοβαρισ αςκζνειασ, τραυματιςμοφ ι κανάτου ι ςυνκθκϊν πζραν από τον 
ζλεγχο του Αςφαλιηομζνου). 

Μζχρι €2,000 

 

Μζχρι το ποςό του τιμολογίου, ι μζχρι το ανϊτατο ποςό των €2,000 (οποιοδιποτε είναι λιγότερο).  Αφαιρετζο Ροςό: €100 
 

Αφαιρετζο ποςό για όλα τα Άτομα θλικίασ μεταξφ 70 και 80 ετϊν:  Αφαιρετζο Ροςό: €500 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ Δεν υπάρχει κάλυψθ για τα Αςφαλιηόμενα Άτομα 80 ετϊν και άνω. 

 

2 
ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΑ 

 

 

Θάνατοσ από τυχαίο Σωματικό Τραυματιςμό: 

Απϊλεια ενόσ ι περιςςοτζρων άκρων ι ενόσ ι και των δφο ματιϊν: 

Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα (οποιαςδιποτε απαςχόλθςθσ) για Αςφαλιηόμενα Άτομα μζχρι 65 ετϊν: 

Για παιδιά κάτω των 16, θ μζγιςτθ πλθρωμι για κάνατο από τυχαίο Σωματικό τραυματιςμό είναι: 

€50,000 

€50,000 

€50,000 

€10,000 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ Δεν υπάρχει κάλυψθ για τα Αςφαλιηόμενα Άτομα θλικίασ 80 ετϊν και άνω. 
Το μζγιςτο ποςό όλων των ωφελθμάτων βάςει του Τμιματοσ 2 για ζνα ι πιο πολλοφσ τραυματιςμοφσ που υφίςταται το 
Αςφαλιςμζνο Άτομο κατά το Ταξίδι δεν κα υπερβεί το μζγιςτο ποςό που αναφζρεται ςτο παρόν Ρίνακα. 

 

3(α) 
ΙΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ και ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ (που προζκυψαν ςε ταξίδι ςτο εξωτερικό και εκτόσ τθσ Χϊρασ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου). Μζχρι €100,000 

 

Συμπεριλαμβανομζνων εξόδων μεταφοράσ και επαναπατριςμοφ.  Αφαιρετζο ποςό: €100 

 

Αφαιρετζο ποςό για τα Αςφαλιηόμενα Άτομα θλικίασ μεταξφ 70 και 80 ετϊν:  Αφαιρετζο ποςό: €500 

3(β) 
ΘΜΕΘΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΘ ΚΑΛΥΨΘ 

(για κάκε ςυμπλθρωμζνο 24 ωρο εντόσ του Νοςοκομείου ςε ταξίδι ςτο εξωτερικό πλθρωτζο μζχρι και 30 θμζρεσ): 

 
€50 ανά 24 ωρο 

 

Επείγουςα Οδοντιατρικι κεραπεία: μζχρι €375 Μζγιςτο ποςό μζχρι: €1,500 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ Δεν υπάρχει κάλυψθ για 3(α) και 3(β) για Αςφαλιηόμενα Άτομα 80 ετϊν και άνω. 

 

4(α) 
ΑΡΩΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ι ΚΑΤΕΣΤΑΜΜΕΝΕΣ ΑΡΟΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ανά ΑΤΟΜΟ  Μζχρι €950 

 

Πριο Κοςμθμάτων και Αντικειμζνων αξίασ: €450 Μζγιςτο Πριο ανά Μεμονωμζνο Αντικείμενο: €250  Αφαιρετζο ποςό: €100 

 

 Εκτίμθςθ Αξίασ ι Ρρωτότυπθ Απόδειξθ με όριο: €250 Πριο για Κινθτό τθλζφωνο: ΔΕΝ ΚΑΛΥΡΤΕΤΑΙ 

4(β) 
ΡΟΣΩΙΝΘ ΣΤΕΘΣΘ ΑΡΟΣΚΕΥΩΝ ανά ΑΤΟΜΟ  

(που οφείλεται ςε κακυςτζρθςθ, ι ςε λάκοσ προοριςμό ςτθν παράδοςθ από τον δθμόςιο μεταφορζα): 

 

 

Επιςτροφι χρθμάτων για λογικά ζξοδα με ςχετικζσ αποδείξεισ κατόπιν κακυςτζρθςθσ ςτθν παράδοςθ των αποςκευϊν 
ενϊ βρίςκονταν ςτθν κατοχι και τον ζλεγχο τθσ αεροπορικισ εταιρείασ, ναυτιλιακισ εταιρείασ ι άλλου δθμόςιου 
μεταφορζα ι τουσ αντιπροςϊπουσ τουσ, ςε: 

 

4(β)1: Ταξίδι προσ το εξωτερικό (πζραν των 6 ωρϊν Κακυςτζρθςθσ Αποςκευϊν): 

Επιςτροφι χρθμάτων μζχρι €45 για κάκε ϊρα Κακυςτζρθςθσ ΜΟΝΟ για αναγκαίεσ αγορζσ (με αποδείξεισ) οι οποίεσ 
ζγιναν ςτο εξωτερικό  

 
Μζχρι €450 

(ανϊτατο όριο) 

4(β)2: Σε Ταξίδι προσ το εςωτερικό ςτθν Χϊρα Μόνιμθσ κατοικίασ του Αςφαλιηόμενου ΔΕΝ υπάρχει κάλυψθ για τθν 
κακυςτζρθςθ Αποςκευϊν. Ο Αςφαλιηόμενοσ ΡΕΡΕΙ να υποβάλει απαίτθςθ ςτθν αεροπορικι εταιρεία, ναυτιλιακι 
εταιρεία ι άλλο δθμόςιο μεταφορζα για αποηθμίωςθ. 

 

ΣΘΜΑΝΤΙΚΟ  Ο Αςφαλιηόμενοσ ΡΕΡΕΙ επίςθσ να κάνει απαίτθςθ ςτθν αεροπορικι εταιρεία, ναυτιλιακι εταιρεία ι Δθμόςιο 
Μεταφορζα για Απϊλεια, Ηθμιά και Κακυςτζρθςθ Αποςκευϊν. 

 

ΡΑΟΧΘ Το μζγιςτο πλθρωτζο ποςό για λογικζσ επείγουςεσ αγορζσ με αποδείξεισ για αναγκαία αντικείμενα περιορίηονται ςτα 
€250.00 ανά αντικείμενο, ηευγάρι ι ςετ. 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ Αποηθμιϊςεισ που ζγιναν κάτω από το Ραράρτθμα 4(β) κα αφαιροφνται από μεταγενζςτερεσ αποηθμιϊςεισ που γίνονται 
κάτω από το παράρτθμα 4(α). 
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5 
ΚΛΟΡΘ ΜΕΤΘΤΩΝ (Χαρτονομίςματα, Συνάλλαγμα και Χριματα): Μζχρι €250 

 

 

(υπό τον όρο απόδειξθσ ιδιοκτθςίασ, όπωσ ανάλθψθ από Τραπεηικό λογαριαςμό, ATM ι απόδειξθ ςυναλλάγματοσ).  Αφαιρετζο ποςό: €175 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ Αποηθμίωςθ μζχρι €200 για αντικατάςταςθ απολεςκζντων διαβατθρίων ι πολιτικϊν ταυτοτιτων κατόπιν αποδείξεωσ. 

 

6(α) 
ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΘ ΑΝΑΧΩΘΣΘΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ανά ΑΤΟΜΟ (νοουμζνου ότι ο Αςφαλιηόμενοσ αναχωριςει τελικά για το ταξίδι του): 

 

 

Επίδομα αποηθμίωςθσ εάν θ αναχϊρθςθ κακυςτερεί πζραν των   6 ωρϊν: 

Επίδομα αποηθμίωςθσ εάν θ αναχϊρθςθ κακυςτερεί πζραν των 12 ωρϊν: 

Επίδομα αποηθμίωςθσ εάν θ αναχϊρθςθ κακυςτερεί πζραν των 18 ωρϊν: 

€85 

€170 

€340 

 

Μζγιςτθ Συνολικι αποηθμίωςθ (ςε ταξίδι προσ το Εξωτερικό ι το Εςωτερικό) – μζχρι €340 ανά Άτομο. 

 

6(β) 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΘ ανά ΑΤΟΜΟ (μετά από 24 ϊρεσ Κακυςτζρθςθσ): 

Ταξίδι προσ το εξωτερικό: 
για μθ επιςτρεφόμενα ζξοδα που είχατε επιβαρυνκεί από τον δθμόςιο μεταφορζα/παροχζα διαμονισ. 

Ταξίδι προσ το εςωτερικό: 
επιςτροφι χρθμάτων για επιπρόςκετα ταξιδιωτικά ζξοδα λόγω επαναδιευκζτθςθσ του ταξιδιωτικοφ δρομολογίου επιςτροφισ. 

Μζχρι €2,000 

6(γ) 
ΑΡΩΛΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΘΣ ΡΤΘΣΘΣ ανά ΑΤΟΜΟ 

Επιςτροφι λογικϊν επιπρόςκετων εξόδων ταξιδιωτικοφ ειςιτθρίου με ςχετικζσ αποδείξεισ ζπειτα από απϊλεια ενδιάμεςθσ 
πτιςθσ. 

Μζχρι €500 

 

ΣΘΜΑΝΤΙΚΟ  ΔΕΝ υπάρχει Αςφαλιςτικι κάλυψθ για Άρνθςθ Επιβίβαςθσ. Θ αποηθμίωςθ για αυτά τα ζξοδα κα πρζπει να γίνεται από τθν αεροπορικι εταιρεία, 
ναυτιλιακι εταιρεία ι άλλο Δθμόςιο Μεταφορζα. ΔΕΝ υπάρχει κάλυψθ για κακυςτεριςεισ ςτθν ϊρα των αφίξεων για οποιοδιποτε λόγο. Δεν 
μποροφν να γίνουν απαιτιςεισ μζςω των τμθμάτων 6 και 1 για το ίδιο περιςτατικό ι ςυμβάν. 

ΡΑΟΧΘ Στο Ταξίδι τθσ ΕΡΙΣΤΟΦΘΣ (ςπίτι) ςτθ Χϊρα Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου, οι απαιτιςεισ κατόπιν Κακυςτερθμζνθσ Αναχϊρθςθσ πάνω από 24 
Ϊρεσ λόγω γεωλογικισ ι υδρολογικισ Φυςικισ Καταςτροφισ περιορίηονται ςτα €100.00 για κάκε Αςφαλιηόμενο Άτομο. 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ Αποηθμιϊςεισ που ζγιναν κάτω από το Ραράρτθμα 6(α) και 6(γ) κα αφαιροφνται από μεταγενζςτερεσ αποηθμιϊςεισ που γίνονται κάτω από το 
παράρτθμα 6(β). 

 

7 
ΡΟΣΩΡΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ 

Ωσ αποτζλεςμα τυχαίου Θανάτου, ςωματικοφ τραυματιςμοφ, ι τυχαία απϊλεια ι καταςτροφι περιουςίασ ζναντι τρίτου. 

Μζχρι €500,000 

8 
ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων νομικισ ςυμβουλισ): Μζχρι €1,000 

 

Αποτζλεςμα κανάτου, τραυματιςμοφ ι αςκζνειασ του αςφαλιηόμενου που προκλικθκε από τρίτο άτομο. 

 

9 
ΡΕΙΑΤΕΙΑ ι ΑΡΑΓΩΓΘ (για κάκε 24 ωρο που ο αςφαλιηόμενοσ είναι όμθροσ ι ςε απομόνωςθ): €100 ανά 24 ωρο 

 

Ρλθρωτζο μζχρι 30 θμζρεσ και με μζγιςτο όριο: €3,000 

10 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΓΓΑΦΩΝ (για επιχειρθςιακά δείγματα και ζγγραφα που δεν ανικουν ςτο Αςφαλιηόμενο Άτομο): Μζχρι €500 

 

Λογικά ζξοδα για τθν αντικατάςταςθ απολεςκζντων ι λανκαςμζνα τοποκετθμζνων επιχειρθςιακϊν εγγράφων αναγκαίων 
για το ταξίδι του αςφαλιηόμενου ςτο εξωτερικό. 

 
 Αφαιρετζο ποςό: €125 

11 
ΚΑΤΑΣΤΟΦΘ 

Για επιπρόςκετα ζξοδα παροχισ παρόμοιασ διαμονισ εφόςον θ προκανονιςμζνθ διαμονι δεν μπορεί να κατοικθκεί λόγω 
φυςικισ καταςτροφισ. 

Μζχρι €900 

12 
ΛΘΣΤΕΙΑ (ι άγρια προςωπικι επίκεςθ που ζχει ςαν αποτζλεςμα ςοβαρό ςωματικό τραυματιςμό) για Αςφαλιηόμενα 
Άτομα θλικίασ μζχρι 80 ετϊν. Αποηθμίωςθ για Ιατρικι περίκαλψθ και/ι για Νοςθλεία: 

 
Μζχρι €450 

13 
ΑΡΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ι ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ  

 

 

Ζξοδα αντικατάςταςθσ (με ςχετικζσ αποδείξεισ) απολεςκζντων ι κλεμμζνων κλειδιϊν ςπιτιοφ, αυτοκινιτου και άλλων 
οικιακϊν κλειδιϊν κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ ςτο εξωτερικό: 

 
Μζχρι €175 

 

 

ΑΦΑΙΕΤΕΟ ΡΟΣΟ είναι το πρϊτο μζροσ κάκε μιασ και ξεχωριςτισ απϊλειασ ι απαίτθςθσ για το οποίο ευκφνεται ο Κάτοχοσ 
τθσ Κάρτασ (ι ο Αςφαλιηόμενοσ) και το οποίο δεν είναι πλθρωτζο από τθν Αςφάλεια. 

 

 

 

► Θ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΘ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΕΙΕΧΕΙ ΡΕΙΟΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΡΟΙΕΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΙΗΕΤΕ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΡΑΑΚΑΛΩ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Θ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΛΥΡΤΕΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ◄ 

 

► ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΘΕΙΤΕ ΟΡΟΙΑΔΘΡΟΤΕ ΚΑΤΕΣΤΑΜΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΡΙΘΑΝΘ ΕΡΙΘΕΩΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΟΘΩΣΘ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΑΥΤΘΣ ΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ◄ 

 

ΣΘΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

** Κάτοχοσ κάρτασ τθσ Τράπεηασ Κφπρου ορίηεται ωσ οποιοδιποτε άτομο που κατζχει Blue American Express, Green American Express, Green 

CASHBACK American Express, Green Business American Express, Green ETEK American Express και/ι  Blue MasterCard. 

 

 (1): Θα πρζπει να δοκεί γραπτι ι τθλεφωνικι ειδοποίθςθ για απαίτθςθ ςε Ταξίδι ςτο εξωτερικό, ςτθν GenAssist TPA Ltd ςτο τθλζφωνο 22 519 

211 και εντόσ 25 (εικοςιπζντε) θμερϊν από τθ ςτιγμι που ςυνζβθ το περιςτατικό ι από τθν εκκίνθςθ οποιαςδιποτε απϊλειασ ι 

ςυμβάντοσ που εμπίπτει κάτω από αυτι τθν Αςφάλεια. Ο Αςφαλιηόμενοσ (ο οποίοσ από τϊρα και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςαν ‘ΑΑ’), κα 

πρζπει να ςυμπλθρϊςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ φόρμεσ για τθν GenAssist. Πλα τα Επείγοντα Ιατρικά και Νοςοκομειακά περιςτατικά πρζπει 

να αναφζρονται άμεςα ςτθν GenAssist χωρίσ καμία εξαίρεςθ. 

 

(2): Αυτι θ Αςφάλεια δεν είναι μια Ιδιωτικι Ιατροφαρμακευτικι Αςφάλεια και δεν καλφπτει απαιτιςεισ οι οποίεσ προκφπτουν από 
(προχπάρχοντα) προβλιματα υγείασ, τα οποία το Αςφαλιηόμενο Άτομο (το οποίο από τϊρα και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςαν ‘ΑΑ’) ιταν 
ενιμερο πριν τθν ζναρξθ του ταξιδιοφ ςτο Εξωτερικό. Εάν το ΑΑ χρειάηεται αιφνίδια και απρόςμενθ ιατρικι κεραπευτικι αγωγι ςτο 
Εξωτερικό, θ GenAssist πρζπει να ενθμερωκεί αμζςωσ, ειδάλλωσ δεν κα καλφψει τα Ιατρικά ι τα Νοςοκομειακά ζξοδα. Ρρζπει να επιτραπεί 
ςτθν GenAssist ι ςτουσ αντιπρόςωπουσ τθσ να εξετάςουν και να ελζγξουν όλα τα ιατρικά αρχεία και όλεσ τισ ιατρικζσ πλθροφορίεσ του ΑΑ 
διαφορετικά ςε αντίκετθ περίπτωςθ οποιοδιποτε κόςτοσ κεραπευτικισ ι φαρμακευτικισ αγωγισ οποιουδιποτε είδουσ προκφψει δεν κα 
καλυφκεί. Δεν παρζχεται κάλυψθ για απαιτιςεισ για Ημεριςια Νοςοκομειακι κάλυψθ ι Ιατρικά Ζξοδα που προζκυψαν (εγζρκθκαν) ςτθν 
Χϊρα Μόνιμθσ κατοικίασ του ΑΑ. 

 

(3): Εάν το ΑΑ εγκαταλείψει κάποιο ταξίδι ι γυρίςει πίςω ςτθν Χϊρα Διαμονισ του κατόπιν γραπτισ ιατρικισ ςυμβουλισ ι είναι αςκενισ, 
τραυματιςμζνοσ ι ζχει ειςαχκεί ςε ζνα τοπικό νοςοκομείο ι ςε τοπικι κλινικι ωσ νοςθλευόμενοσ αςκενισ και ενδζχεται να παραμείνει ςτο 
νοςοκομείο για περιςςότερο από 12 (δϊδεκα) ωρϊν τότε κάποιοσ πρζπει να ζρκει αμζςωσ ςε επαφι με τθν GenAssist εκ μζρουσ του ΑΑ ζτςι 
ϊςτε να μπορεί να επιβεβαιϊςει τουσ όρουσ τθσ κάλυψθσ. Σε περίπτωςθ που δεν ακολουκθκεί θ διαδικαςία αυτι υπάρχει θ πικανότθτα το 
ποςό τθσ αποηθμίωςθσ που πλθρϊνεται για Ιατρικά Ζξοδα, Νοςοκομειακά ζξοδα, Ακφρωςθσ ι Διακοπισ να μειωκεί ι να αρνθκεί πλιρωσ. Η 
GenAssist διατθρεί το δικαίωμα να μεταφζρει τον ΑΑ από ζνα νοςοκομείο ςε άλλο. Οι Αςφαλιςτζσ επίςθσ επιφυλάςςουν το δικαίωμα τουσ να 
περιορίςουν τθν πλθρωμι ςτο τι ο Ιατρολειτουργόσ τθσ GenAssist κεωρεί λογικό. 
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(4): Ζγγραφα Απαιτιςεων μπορείτε να προμθκευτείτε τθλεφωνϊντασ ςτθν GenAssist. Το ΑΑ είναι υπεφκυνοσ και πρζπει να παρουςιάςει ςτθν 

GenAssist όλεσ τισ πλθροφορίεσ και ζγγραφα που χρειάηονται για να μπορζςει να εξεταςτεί και να εκτιμθκεί ςωςτά θ απαίτθςθ του και για 

τον γριγορο διακανονιςμό. Πλα τα ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να είναι πρωτότυπα και όχι φωτοαντίγραφα, αντίγραφα από 

θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ ι φαξ. Το ΑΑ ςυμβουλεφεται να κρατιςει αντίγραφα όλων των εγγράφων για τον προςωπικό του φάκελο. 
 

(5): Αυτι θ Αςφάλεια δεν καλφπτει οποιαδιποτε περιςτατικά ι ςυμβάντα που γνωςτοποιικθκαν, (ςυμπεριλαμβανομζνων όςων αναφζρονται 
ςε δθμοςιεφματα διεκνοφσ τφπου ι/και μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ), προτοφ το ΑΑ προπλθρϊςει, κρατιςει ι/και αρχίςει το Ταξίδι του για το 
εξωτερικό. 

 

(6): Απαιτιςεισ για αποςκευζσ που ζχουν παραδοκεί (checked-in baggage) δεν κα εξεταςτοφν εκτόσ αν υποςτθρίηονται από μια ζκκεςθ παράτυπθσ 

ιδιοκτθςίασ (P.I.R.) Property Irregularity Report που πρζπει να λθφκεί εάν θ αεροπορικι εταιρεία, ναυτιλιακι εταιρεία, ι άλλθ μεταφορικι 

εταιρεία ι αντιπρόςωποι τουσ απολζςουν ι καταςτρζψουν ι δϊςουν λανκαςμζνο προοριςμό ςτισ αποςκευζσ που ανικουν ςτον  ΑΑ ςε ταξίδι. 

Ο ΑΑ πρζπει να δθλϊςει γραπτϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία του γεγονότοσ, αναφζροντασ τθν θμερομθνία απϊλειασ, ηθμιάσ ι λανκαςμζνου 

προοριςμοφ των αποςκευϊν του, προσ τθν αεροπορικι εταιρεία, ναυτιλιακι εταιρεία ι άλλο μεταφορζα ι τον αντιπρόςωπο τουσ ενϊ 

βρίςκονταν ςτθν φροντίδα και ςτον ζλεγχο τουσ. Οι αεροπορικζσ ετικζτεσ ι οι ετικζτεσ αποςκευϊν (tags) πρζπει να φυλάγονται. Αν οι 

αποςκευζσ βρεκοφν, πρζπει ο Δθμόςιοσ Μεταφορζασ ι οι αντιπρόςωποι τουσ να επιβεβαιϊςουν γραπτϊσ τθν ακριβι ϊρα και θμερομθνία 

παράδοςθσ τουσ ςτον ΑΑ. Ο δθμόςιοσ μεταφορζασ ι οι αντιπρόςωποι τουσ πρζπει επίςθσ να επιβεβαιϊςει γραπτϊσ αν ο ΑΑ ζχει ι όχι λάβει 

χρθματικι αποηθμίωςθ, αποδείξεισ εκπτϊςεων ι δωρεάν ‘air miles’ ι βακμοφσ από αυτοφσ λόγω τθσ απϊλειασ, ηθμιάσ ι κακυςτζρθςθσ 

αποςκευϊν. 
 

(7): ΕΙΔΟΡΟΙΘΣΘ ΓΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΘΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΟΣΚΕΥΕΣ (όπωσ ζχει τυπωκεί μζςα ςε όλα τα κουπόνια Ελζγχου Ειςιτθρίου και 

Αποςκευϊν Επιβάτθ για αεροπορικά ταξίδια και ζχει γίνει δεκτι από τον επιβάτθ. «Η ευκφνθ για απώλεια, κακυςτζρθςθ ι ηθμιά αποςκευών 

περιορίηεται εκτόσ εάν ζχει δθλωκεί μεγαλφτερθ αξία εκ των προτζρων και ζχουν πλθρωκεί επιπλζον χρεώςεισ. Για τα περιςςότερα διεκνι 

ταξίδια θ Συνκικθ τθσ Βαρςοβίασ το όριο ευκφνθσ ανζρχεται ςε περίπου US $9.07 ανά λίβρα (pound) (US $20.00 ανά κιλό) για ελεγχόμενεσ 

αποςκευζσ και US $400.00 ανά επιβάτθ για μθ ελεγχόμενεσ αποςκευζσ Σε οριςμζνεσ περιπτώςεισ όπου θ Συνκικθ του Montreal εφαρμόηεται 

για το ταξίδι ςασ το όριο ευκφνθσ ανζρχεται ςε US $1,375.00 για ελεγχόμενεσ και μθ ελεγχόμενεσ αποςκευζσ. Οριςμζνεσ εταιρίεσ δεν 

αναλαμβάνουν ευκφνθ για εφκραυςτα, πολφτιμα ι ευπακι αντικείμενα. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι ςτθ διάκεςι ςασ θ εταιρία» - ι βάςθ 

των δικϊν τουσ Πρων μεταφοράσ. 
 

(8): Για χαμζνεσ, κλοπιμαίεσ ι κατεςτραμμζνεσ Αποςκευζσ το ΑΑ κα πρζπει να μασ εφοδιάςει με λεπτομερι περιγραφι των προςωπικϊν 
αντικειμζνων με τισ θμερομθνίεσ αγοράσ και τθν αξία τουσ, νοουμζνου ότι ζχει λθφκεί υπόψθ θ φκορά κατά τθν ςτιγμι τθσ απϊλειασ. 
Λογαριαςμοί, τιμολόγια ι άλλθσ μορφισ εκτίμθςθ απαιτείται για κάκε αντικείμενο για το οποίο γίνεται απαίτθςθ απϊλειασ, κλοπισ ι ηθμιάσ 
του οποίου θ αξία υπερβαίνει τα €250.00. Αφαίρεςθ ποςοφ κα γίνει για Φκορά και Απόςβεςθ τθσ αξίασ τουσ. Αποςκευζσ που δόκθκαν για 
ζλεγχο ςε ηϊνθ αναχϊρθςθσ ι ςθμείο εξόδου και ωσ ςυνζπεια κακυςτζρθςαν, χάκθκαν, κλάπθκαν ι καταςτράφθκαν, οι Αςφαλιςτζσ είναι 
υπεφκυνοι μόνο για οποιαδιποτε μία αποςκευι για κάκε ζναν ΑΑ. Για τουσ ςκοποφσ αυτισ τθσ Αςφάλειασ, αν μία και μοναδικι αποςκευι 
κακυςτεριςει, χακεί, κλαπεί ι καταςτραφεί και θ οποία περιζχει αντικείμενα για περιςςότερο από ζνα άτομο κα κεωρθκεί ότι ανικει ςε ζναν 
και μόνον ΑΑ. Ακλθτικόσ ρουχιςμόσ και ακλθτικόσ εξοπλιςμόσ δεν καλφπτεται, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτο παρόν φυλλάδιο. Το ΑΑ 
πρζπει να κρατιςει οποιαδιποτε αντικείμενα ζχουν καταςτραφεί για πικανι επικεϊρθςθ και επιδιόρκωςθ από τουσ Αςφαλιςτζσ αυτισ τθσ 
Αςφάλειασ. 

 

(9a): Όπου υπάρχει κακυςτζρθςθ παράδοςθσ αποςκευϊν πζραν των 6 (ζξι) ωρϊν (κατόπιν αποβίβαςθσ) ςε ταξίδι ςτο εξωτερικό, το ΑΑ δικαιοφται 

να κάνει λογικζσ επείγουςεσ αγορζσ ειδϊν ζνδυςθσ και/ι είδθ προςωπικισ υγιεινισ, αλλά πρζπει να υποςτθρίηονται από τθν πρωτότυπθ 

απόδειξθ για τθν αντικατάςταςθ των ειδϊν ζτςι ϊςτε να γίνει αποδεκτι θ απαίτθςθ του. Αυτι θ αςφάλεια δεν καλφπτει κλοπι ι προςωρινι 

απϊλεια αποςκευϊν ι προςωπικϊν αντικειμζνων του ΑΑ που είτε τυχαία, είτε επιτθδευμζνα, πάρκθκε από τρίτο άτομο από οποιοδιποτε 

χϊρο χειραποςκευϊν, ςτθν καμπίνα επιβατϊν, ςε αεροςκάφοσ και/ι άλλο Δθμόςιο Μεταφορζα ι από τθ ηϊνθ παραλαβισ αποςκευϊν ι από  

το ςθμείο παραλαβισ αποςκευϊν του Δθμόςιου Μεταφορζα, το οποίο λειτουργεί από εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο αποςκευϊν ςε 

οποιοδιποτε αεροδρόμιο, λιμάνι ι ςθμείο αναχϊρθςθσ ι ςθμείο εξόδου ι από κατάςχεςθ από το Τελωνείο ι άλλθ αρχι. Ακλθτικόσ ρουχιςμόσ 

και ακλθτικόσ εξοπλιςμόσ δεν καλφπτονται εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικό ςτο παρόν ζντυπο. Αγορζσ που ζγιναν μετά τθν παράδοςθ των 

αποςκευϊν από τθν Αεροπορικι Εταιρία, ι τον διοριςμζνο Μεταφορζα τουσ (Courier), ΔΕΝ κα αποηθμιϊνονται. Το μζγιςτο πλθρωτζο ποςό 

για λογικζσ επείγουςεσ αγορζσ για αναγκαίο ρουχιςμό ι αντικείμενα είναι περιοριςμζνο ςτα €250.00 ανά αντικείμενο, ηευγάρι ι ςετ και πρζπει 

να υποςτθρίηεται με τθν πρωτότυπθ απόδειξθ. 
 

(9b): Δεν υπάρχει κάλυψθ για Κακυςτζρθςθ Αποςκευϊν ςε ταξίδι ςτο Εςωτερικό (ι Επιςτροφισ). 
 

(10): Τιμαλφι, Χριματα ι Μετρθτά και ςθμαντικά ζγγραφα δεν καλφπτονται αν βρίςκονται ςτισ αποςκευζσ τισ οποίεσ το ΑΑ ζδωςε για ζλεγχο ςτο 
αεροδρόμιο ι άλλεσ ηϊνεσ αναχϊρθςθσ. Αυτά πρζπει να διατθροφνται ςτθν κατοχι του ΑΑ κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ ςαν αποςκευζσ 
χειρόσ. Αν το ΑΑ μεταφζρει ιδιαίτερα πολφτιμα αντικείμενα είτε ςτθ χϊρα του, είτε ςτο εξωτερικό, πρζπει να τα αςφαλίςει κάτω από 
ξεχωριςτό αςφαλιςτικό ςυμβόλαιο μεταφοράσ αντικειμζνων, επειδι αυτι θ Αςφάλεια δεν μπορεί να εγγυθκεί ότι κα καλφψει ολόκλθρθ τθν 
αξία αντικατάςταςθσ τουσ, αν αυτά χακοφν, κλαποφν ι καταςτραφοφν. Τιμαλφι, Χριματα ι Μετρθτά και Προςωπικά Αντικείμενα δεν πρζπει 
να μζνουν αφφλαχτα ι με άτομα που δεν γνωρίηει το ΑΑ ειδικά ςε αεροδρόμιο, ςε ξενοδοχείο ι οποιοδιποτε όχθμα ι δθμόςιο χϊρο. 
Αφφλαχτα ςθμαίνει, ότι το ΑΑ δεν ζχει πλιρθ οπτικι επαφι με τα αντικείμενα αυτά και δεν είναι ςε κζςθ να αποτρζψει τθν μθ 
εξουςιοδοτθμζνθ παρζμβαςθ ςτθν περιουςία του (όπωσ ςε παραλία ι πιςίνα ακόμα κι αν είναι κρυμμζνο κάτω από μια πετςζτα ι ζνα 
κρεβατάκι (sun bed) ι μζςα ςε τςάντα ι ςακάκι που είναι κρεμαςμζνο ςτο πίςω μζροσ μιασ καρζκλασ ι ςε ζνα βεςτιάριο). Μετρθτά και 
Τιμαλφι πρζπει πάντα να είναι υπό τθν φροντίδα, κατοχι και ζλεγχο του ΑΑ. Δεν παρζχεται κάλυψθ για απϊλεια, κλοπι ι ηθμιά όταν το ΑΑ 
(κατά τθ γνϊμθ τθσ GenAssist) δεν ιταν αρκετά προςεκτικόσ. 
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(11): Η επικοινωνία με τθν Αςτυνομία και θ εξαςφάλιςθ γραπτϊν Αςτυνομικϊν Αναφορϊν ι θ επικοινωνία με τθν Αεροπορικι Εταιρεία ι άλλο 
Δθμόςιο Μεταφορζα και θ εξαςφάλιςθ ουςιαςτικϊν εγγράφων για τθν υποςτιριξθ τθσ απαίτθςθσ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του ΑΑ και μόνο, 
όχι τθσ GenAssist ι/και τθσ Τράπεηασ Κφπρου. Ζξοδα τα οποία είναι μόνο για προςωπικι διευκόλυνςθ του ΑΑ, δεν καλφπτονται, όπωσ θ αγορά 
επιπρόςκετου ρουχιςμοφ και καλλυντικϊν και θ απϊλεια μιςκοφ και/ι ειςοδιματοσ. Κλοπι Χρθμάτων ι Μετρθτϊν, Αντικειμζνων αξίασ ι 
αποςκευϊν πρζπει να καταγγζλλονται ςτον Τοπικό Αςτυνομικό Στακμό μζςα ςε 12 (δϊδεκα) ωρϊν και να εξαςφαλίηεται θ ςχετικι γραπτι 
ζκκεςθ. Η αποηθμίωςθ για μετρθτά είναι μόνον για τα χριματα που το AA διατθρεί ςτθν κατοχι του ι μεταφζρει. Πλα τα είδθ αποςκευϊν 
χειρόσ, τςαντϊν, πορτοφολιϊν και τα ςυναφι τουσ πρζπει να είναι καλά κλειςμζνα με φερμουάρ. Στθν περίπτωςθ απϊλειασ, κλοπισ ι 
καταςτροφισ Χρθμάτων ι Μετρθτϊν, οι Αςφαλιςτζσ ζχουν ευκφνθ μόνο για μια οποιαδιποτε απϊλεια για ζνα οποιοδιποτε ΑΑ. Προςωπικά 
χριματα και μετρθτά που διατθροφνται ςτθν φροντίδα ενόσ ατόμου και εκ μζρουσ άλλων, κα κεωρθκεί ότι ανικουν και αφοροφν μόνο ςε ζνα 
ΑΑ. 

 

(12): Αν μια προγραμματιςμζνθ πτιςθ ζχει κακυςτζρθςθ ςτθν αναχϊρθςθ πζραν των 6 (ζξι) ωρϊν, το ΑΑ πρζπει να εξαςφαλίςει τισ απαιτοφμενεσ 
εκκζςεισ από τθν Αεροπορικι Εταιρία ι άλλο μεταφορζα, που να εξθγοφν τθν διάρκεια και τουσ λόγουσ τθσ κακυςτζρθςθσ. Δεν υπάρχει 
κάλυψθ για κακυςτεριςεισ ςτθν ϊρα άφιξθσ ςτον προοριςμό για οποιοδιποτε λόγο (Συμπεριλαμβανομζνων αλλαγισ δρομολογίου ι/και 
απευκείασ, ςυνεχόμενεσ ι ςυςςωρευμζνεσ κακυςτεριςεισ ςτθν ϊρα άφιξθσ). 

 

(13): Αν το ΑΑ λάβει μζροσ ςε ςυγκεκριμζνα ακλιματα ι ςυγκεκριμζνα χειμερινά ακλιματα ι δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν υψθλό κίνδυνο 
πρόκλθςθσ ςωματικισ βλάβθσ ι ενοικιάςει ι οδθγεί δίκυκλεσ μθχανζσ ι quad-bike άνω των 50cc και/ι όπου δεν χρθςιμοποιείται κράνοσ ι ο 
οδθγόσ δεν ζχει τθν ορκι άδεια οδθγιςεωσ τότε το ΑΑ δεν καλφπτεται κάτω από τουσ όρουσ και προχποκζςεισ αυτισ τθσ αςφάλειασ. 

 

(14): Όπου είναι δυνατό, όλα τα απαραίτθτα ζξοδα ι αγορζσ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ κα πρζπει να χρεωκοφν ςε λογαριαςμό τθσ Κάρτασ American 
Express και/ι Τράπεηασ Κφπρου. Κάτοχοσ τθσ κάρτασ (όπωσ περιγράφεται πιο πάνω**) κεωρείται το άτομο (και/ι το ΑΑ) που ζχει ζγκυρθ 
Κάρτα που εκδόκθκε από τθν Τράπεηα Κφπρου Δθμόςια Εταιρεία Λτδ. Το ΑΑ πρζπει να διαςφαλίςει ότι ο τουριςτικόσ πράκτορασ, ι άλλοσ 
εμπορευόμενοσ, ο οποίοσ παρζχει υπθρεςίεσ αγοράσ ειςιτθρίων για ταξίδι ςτο εξωτερικό, ζχει διεκπεραιϊςει όλεσ τισ πλθρωμζσ που 
διενεργικθκαν μζςω τθσ Κάρτασ του ΑΑ, για να ταξιδεφςει ςτο εξωτερικό, πριν τθν ζναρξθ του ταξιδιοφ του ΑΑ. 

 

(15): Αυτι θ Αςφάλεια δεν καλφπτει απαιτιςεισ που εγείρονται από ταξίδια ςτα οποία χρθςιμοποιοφνται ειςιτιρια μίασ διαδρομισ, δθλαδι 

χωρίσ προκακοριςμζνθ θμερομθνία επιςτροφισ ςτα ειςιτιρια και ςτο κουπόνι αποςκευϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων αεροπορικά, 

ατμοπλοϊκά και ςιδθροδρομικά ειςιτιρια και ειςιτιρια λεωφορείων. Οποιοδιποτε Αςφαλιηόμενο ταξίδι με προςδιοριςμζνο ι κρατθμζνο 

ειςιτιριο για ταξίδι ςτο εξωτερικό μζχρι 90 (ενενιντα) μζρεσ και που είναι προπλθρωμζνο με ζγκυρθ Κάρτα πρζπει να αρχίηει και να 

τελειϊνει ςτθ Μόνιμθ Χϊρα Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου. Εάν το Ταξίδι/Ειςιτιριο διαρκζςει πζραν των 90 (ενενιντα) θμερϊν κα 

Ακυρϊνονται αμζςωσ όλα τα ωφελιματα. 
 

(16): ΑΦΑΙΕΤΕΟ ΡΟΣΟ είναι το πρϊτο μζροσ τθσ κάκε μίασ και ξεχωριςτισ απϊλειασ ι απαίτθςθσ για το οποίο ευκφνεται ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ 
(αςφαλιηόμενοσ) και το οποίο δεν είναι πλθρωτζο από τθν Αςφάλεια. 

 

(17): Για ταξίδια ςε χϊρα μζλοσ τθσ Ε.Ε., το ΑΑ κα πρζπει να προμθκευκεί το αμοιβαίο Ευρωπαϊκό ςυμφωνθτικό ζντυπο υγείασ το EHIC (Ευρωπαϊκι 

Κάρτα Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ). Εάν ο Κάτοχοσ χρειάηεται ιατρικι περίκαλψθ, κα πρζπει να παρουςιάςει το ζντυπο EHIC τθν ϊρα τθσ ειςαγωγισ 

ςε νοςοκομείο ι ςε κλινικι - γιατί μπορεί να αποφευχκεί θ πλθρωμι του Αφαιρετζου Ποςοφ από τον Κάτοχο (όπωσ περιγράφεται πιο πάνω). 
 

(18): Αν απαγορευτεί ςτον ΑΑ να επιβιβαςτεί ςτο αεροπλάνο ι αν θ πτιςθ ακυρωκεί ι κακυςτερεί για τουλάχιςτον 2 (δφο) ϊρεσ, το ΑΑ πρζπει να 

ηθτιςει από το ‘Check-in Counter’ ι ‘Boarding Gate’ τα ςχετικά γραπτά ςτοιχεία που αφοροφν τα δικαιϊματα του ωσ πελάτθσ Αεροπορικισ 

Εταιρίασ, ειδικά όςον αφορά αποηθμίωςθ και βοικεια από τθν Αεροπορικι Εταιρία (που αναφζρεται ςτο Νομό 261/2004 Άρκρον 14 (1) των 

Δικαιωμάτων των Αεροπορικϊν Ταξιδιωτϊν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και/ι τον Κανονιςμό (ΕΕ) Νο. 889/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τθσ 13
θσ

 Μαίου 2002. 
 

(19): Aυτι θ Αςφάλεια δεν καλφπτει χρεοκοπία, ρευςτοποίθςθ, χρθματοοικονομικι αποτυχία, ι χρθματοοικονομικά προβλιματα για κανζνα μζλοσ 
από το οποίο εξαρτάται το ταξίδι, ι απροκυμία από το ΑA να ταξιδζψει. 

 

(20): Ραρακαλοφμε να ςθμειϊςετε ότι αυτι είναι μόνο μια περίλθψθ των Αςφαλιςτικϊν καλφψεων και για πιο λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για 

τουσ όρουσ, τισ εξαιρζςεισ και τουσ κανονιςμοφσ τθσ αςφάλειασ αυτισ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθν GenAssist TPA Ltd ςτο τθλζφωνο 22 
519 211.  Εάν ζχετε οποιαδιποτε απορία ςχετικά με το αν κα πρζπει ι όχι να υποβάλετε κάποια απαίτθςθ, πρζπει πρϊτα να τθλεφωνιςετε 

ςτθν GenAssist για περαιτζρω διευκρινιςεισ. Ραράλειψθ να ειδοποίθςετε για απαίτθςθ εντόσ 25 (εικοςιπζντε) θμερϊν από τθν θμερομθνία 

του περιςτατικοφ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απόρριψθ τθσ απαίτθςθσ. Οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν απαιτιςεισ μόνο εφόςον είναι 

πλιρωσ τεκμθριωμζνεσ και αποδεδειγμζνεσ με τον τρόπο που ζχει ηθτθκεί. Ραρακαλοφμε να ςθμειϊςετε ότι το πρωτότυπο και πλιρεσ 

ςυμβόλαιο τθσ Ταξιδιωτικισ Αςφάλειασ διατθρείται και μπορεί να ελεγχκεί/επικεωρθκεί ςτα γραφεία των Γενικϊν Αςφαλειϊν Κφπρου, 

Θεμιςτοκλι Δζρβθ 2-4, Τ.Τ.1511 Λευκωςία, Κφπροσ. 
 

Σθμαντικι Ειδοπoίθςθ: 
 

Θ Αγγλικι ζκδοςθ του παρόντοσ εγγράφου, κακϊσ και οι λζξεισ και οι περιγραφζσ που περιλαμβάνονται ςε αυτό, κα υπεριςχφουν. 
Οποιαδιποτε μετάφραςθ γίνεται, ζχει ωσ ςκοπό μόνο να διευκολφνει τον Αςφαλιηόμενο, και μόνο θ Αγγλικι ζκδοςθ είναι ζγκυρθ και 
δεςμευτικι ςτουσ αςφαλιςτζσ αυτισ τθσ αςφάλειασ. 


