Η ασφάλιση παρέχεται από την American Home Assurance Company και περιλαμβάνει τα εξής ωφελήματα
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:
Ιατρικές Δαπάνες:
Καλύπτει το κόστος θεραπείας ωφελήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού .
Ιατρικές Δαπάνες:
Καλύπτει το κόστος θεραπείας μέχρι €5.000 εξαιτίας τραυματισμού ή ασθένειας αφαιρουμένου ποσού €85 για κάθε
περιστατικό.
Έκτακτη Ιατρική Διακομιδή και Επαναπατρισμό Σωρού:
Σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας καλύπτει το κόστος μεταφοράς σε νοσοκομείο ή επαναπατρισμού στην
Κύπρο.
Σε περίπτωση θανάτου καλύπτει το κόστος επαναπατρισμού της σωρού στην Κύπρο. Η ασφαλιστική εταιρεία θα
καταβάλει μέχρι €3.000 για το ωφέλημα αυτό.
Θάνατος από Ατύχημα και Ακρωτηριασμός:
Σε περίπτωση θανάτου ή ακρωτηριασμού παρέχει ωφέλημα μέχρι €1.000 σύμφωνα με τον πίνακα απωλειών του
ασφαλιστηρίου.
Ακύρωση Ταξιδιού:
Σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας ή θανάτου του ταξιδιώτη ή
μέλους της άμεσης οικογένειάς του, αποζημιώνει τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή μέχρι €1.500.
Απώλεια ή Ζημιά Αποσκευών και Προσωπικών Αντικειμένων:
Αποζημιώνει την απώλεια αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων μέχρι €750 (Μέγιστο ποσό ανά αντικείμενο
€350).
Ταξιδιωτική Βοήθεια - AIG Travel Guard:
Η εταιρεία AIG-ΙS παρέχει μέσω τηλεφώνου υπηρεσίες εξασφάλισης ιατρικής βοήθειας, ιατρικής διακομιδής,
επαναπατρισμού, νομικής βοήθειας, συμβουλής για αντικατάστασης αποσκευών ή διαβατηρίων που χάθηκαν,
γενικής βοήθειας, πληροφόρησης πριν την αναχώρηση, επείγουσας υπηρεσίας ταξιδιωτικού πρακτορείου και
επείγουσας μεταφοράς χρημάτων και προκαταβολών.
Ο ταξιδιώτης παραμένει υπεύθυνος για το κόστος των πιο πάνω υπηρεσιών και η AIG-ΙS θα έχει πρόσβαση στα
ωφελήματα του ασφαλιστηρίου ή τις πιστωτικές κάρτες του ταξιδιώτη προς διευκόλυνση της πληρωμής των
υπηρεσιών.

Διαδικασία απαιτήσεων:
Για υποβολή απαίτησης για οποιοδήποτε από τα πιο πάνω ωφελήματα παρακαλείστε να την υποβάλετε απευθείας
στην
American Home Assurance Company, Εσπερίδων 26, 2001 Λευκωσία,
Τηλ:22699999, Φαξ: 22699700, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cy.customer.relations@aig.com ή στα
υποκαταστήματα της.

Ταξιδιωτική Βοήθεια:
Σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής βοηθείας παρακαλείστε να καλέσετε αμέσως την AIG Travel Assist στο
001-7132672525. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της προσφέρει άμεση ανταπόκριση βοήθεια 365
ημέρες το χρόνο 24-ώρες το εικοσιτετράωρο σε περισσότερες από 100 χώρες.

