
Α. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΑΦΙΞΗ ΑΠΟΚΕΤΩΝ 

 Σε περίπτωςθ που οι αποςκευζσ που ςυνοδεφει ο αςφαλιςμζνοσ και ζχει δθλϊςει ςτο δθμόςιο μεταφορικό μζςο με 

το οποίο ταξίδευςε, δεν του ζχουν παραδοκεί ςε διάςτθμα 6 ωρϊν από τθν ϊρα αφίξεωσ του αςφαλιςμζνου ςτο 

ςθμείο προγραμματιςμζνθσ πτιςθσ, θ εταιρία κα αποηθμιϊςει τον αςφαλιςμζνο για τυχόν ζξοδα που κα χρεϊςει 

ςτθν κάρτα του ςτον προγραμματιςμζνο προοριςμό του, για αναγκαία και απαραίτθτθ αγορά ενδυμάτων και άλλων 

αναγκϊν μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτον παρακάτω πίνακα παροχϊν.  

Β. ΑΦΑΛΙΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΚΕΤΩΝ 

Σε περίπτωςθ που οι αποςκευζσ που ςυνοδεφει ο αςφαλιςμζνοσ και ζχει δθλϊςει ςτο μεταφορικό μζςο με το οποίο 

ταξίδευςε, δεν του ζχουν παραδοκεί ςε διάςτθμα 48 ωρϊν από τθν ϊρα αφίξεϊσ του ςτο ςθμείο προγραμματιςμζνθσ  

πτιςθσ, τότε οι αποςκευζσ κα κεωρθκοφν οριςτικά απολεςκείςεσ και θ εταιρία κα αποηθμιϊςει τον αςφαλιςμζνο για 

τυχόν ζξοδα που κα χρεϊςει ςτθν κάρτα του και που κα πραγματοποιθκοφν ςε διάςτθμα 4 θμερϊν από τθν άφιξι 

του ςτο προγραμματιςμζνο ςθμείο για αναγκαία και απαραίτθτθ αγορά ενδυμάτων και άλλων αναγκϊν μζχρι του 

ποςοφ που αναφζρεται ςτον παρακάτω πίνακα παροχϊν.  

Οι παραπάνω  καλφψεισ  παρζχονται για τισ περιπτϊςεισ που ζχουν προκφψει μόνο κατά τθ διάρκεια που ο 

αςφαλιςμζνοσ ταξιδεφει ςαν επιβάτθσ, επιβιβάηεται ι αποβιβάηεται ςε δθμόςιο μεταφορικό μζςο και ολόκλθρο το 

κόςτοσ του ειςιτθρίου ζχει χρεωκεί ςτθν κάρτα. 

Γ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΚΑΡΣΑ 

Σε περίπτωςθ κανάτου ι μόνιμθσ ολικισ ανικανότθτασ από ατφχθμα του αςφαλιςμζνου, θ εταιρία κα καταβάλει το 

τυχόν υπόλοιπο του λογαριαςμοφ τθσ κάρτασ Ομίλου Ρειραιϊσ όπωσ αυτό εμφανίηεται κατά τθν θμερομθνία 

κανάτου ι μόνιμθσ ολικισ ανικανότθτασ του αςφαλιςμζνου μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτον παρακάτω πίνακα 

παροχϊν. 

Δ. ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΓΟΡΩΝ (shopping protection)   

Η παραπάνω αςφάλιςθ καλφπτει μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτον παρακάτω πίνακα παροχϊν, κάκε απϊλεια 

και ηθμιά για αντικείμενα που αγοράςκθκαν ςτθν Ελλάδα με χριςθ τθσ πιςτωτικισ ςασ κάρτασ, πλθν των παρακάτω 

εξαιρζςεων και μζχρι ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία αγοράσ. 

I) ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

1. Απϊλεια ςυνεπεία κλοπισ ι διαρριξεωσ του χϊρου που βρίςκονται τα αγοραςκζντα αντικείμενα. 
2.  Απϊλεια ςυνεπεία λθςτείασ του κατόχου των αντικειμζνων. 
3. Ζθμιζσ ςυνεπεία πυρκαγιάσ του χϊρου που βρίςκονται τα αγοραςκζντα αντικείμενα. 
4. Ζθμιά από απρόβλεπτο γεγονόσ ανεξάρτθτα από τθ κζλθςθ του αςφαλιςμζνου. 

 

II) ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

Επί πλζον των ςυνικων εξαιρζςεων (πόλεμοσ, εξζγερςθ, δόλοσ, κλπ) θ παρεχόμενθ αςφάλιςθ δεν ιςχφει για: 

1. Αγορζσ αυτοκινιτων, μοτοςυκλετϊν, ποδθλάτων, κινθτϊν τθλεφϊνων, φορθτϊν υπολογιςτϊν, 
χρυςαφικϊν, κοςμθμάτων, πολυτίμων μετάλλων και λίκων, γραμματόςθμα. 

2. Αγορζσ ςκαφϊν αναψυχισ, εξωλζμβιων μθχανϊν καλάςςθσ. 
3. Κλοπι αντικειμζνων από ι/ και μζςα από αυτοκίνθτα ι άλλου είδουσ οχιματα, εκτόσ από τθν περίπτωςθ 

που τα αντικείμενα βρίςκονται εντόσ οχιματοσ που υπζςτθ ολικι κλοπι επιβεβαιωμζνθσ από τθν 
αςτυνομία. 

4. Απϊλεια αξιογράφων, νομιςμάτων, ταξιδιωτικϊν επιταγϊν (travelers checks), ειςιτθρίων, ηϊων και φυτϊν. 
5. Ζθμιζσ που προζρχονται από τθ φυςιολογικι χριςθ ι φκορά των καλυπτομζνων αντικειμζνων. 
6. Ζθμιζσ που οφείλονται από κακοτεχνία ι/ και ελαττωματικό υλικό του προϊόντοσ. 
7. Ζθμιζσ προϊόντοσ από τθ χριςθ του ςε μθ προβλεπόμενεσ για το προϊόν εφαρμογζσ. 



8. Απϊλεια ι/ και ηθμιά ι απλι κλοπι (δθλ. κλοπι που δεν αποτελεί περίπτωςθ διάρρθξθσ ι λθςτείασ π.χ. ςε 
αεροδρόμια ι ταχυδρομικζσ αποςτολζσ). 

 

Ε. ΑΦΑΛΙΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 

Σε περίπτωςθ κανάτου καταβάλλεται ςτουσ νόμιμουσ κλθρονόμουσ του αςφαλιηόμενου, ι ςε περίπτωςθ μόνιμθσ 

ολικισ ανικανότθτασ από ατφχθμα καταβάλλεται ςτον ίδιο τον κάτοχο τθσ κάρτασ- αςφαλιηόμενο, το ποςό που 

αντιςτοιχεί ςτο οφειλόμενο τθσ κάρτασ μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτον παρακάτω πίνακα παροχϊν. Η επιταγι 

του ποςοφ αποηθμίωςθσ εκδίδεται υπζρ του αςφαλιηόμενου, ο οποίοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει το ποςό 

ςτουσ δικαιοφχουσ. 

Σ. ΑΦΑΛΙΗ ΕΠΑΝΑΠΑΣΡΙΜΟΤ ΩΡΟΤ 

Σε περίπτωςθ κανάτου από ατφχθμα καλφπτονται βάςει πρωτότυπων αποδείξεων τα ζξοδα ταρίχευςθσ και 

μεταφοράσ ςωροφ ςτθν Ελλάδα και μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτον παρακάτω πίνακα παροχϊν. 

Ο αςφαλιςμζνοσ πρζπει να ειδοποιεί τθν ΤΑΡΕΖΑ ΡΕΙΑΙΩΣ υποβάλλοντασ όλα τα απαραίτθτα αποδεικτικά 

ςτοιχεία αμζςωσ ι εντόσ 30 θμερϊν το αργότερο, από τθν θμερομθνία του περιςτατικοφ. Πλεσ οι προαναφερκείςεσ 

καλφψεισ διζπονται από ειδικοφσ όρουσ και εξαιρζςεισ.  

 
ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Αςφαλιςτικά 
ποςά/παροχέσ 

Visa Gold 
Miles & More 
Gold και Visa 

Platinum 

Miles & More 
Standard 

Λοιπέσ  Κάρτεσ 

Αςφάλιςθ 
Κακυςτζρθςθσ 
Αποςκευϊν 

 
200 

 
400 

 
400 

 
100 

Αςφάλιςθ Απϊλειασ 
Αποςκευϊν 

 
400 

 
1100 

 
1100 

 
300 

Αςφάλιςθ Υπολοίπου 
Λογαριαςμοφ Κάρτασ 

 
3500 

 
3500 

 
2000 

 
2000 

Αςφάλιςθ 
Ρροςταςίασ Αγορϊν 
(Shopping Protection) 

 
 

2000 

 
 

3500 

 
 

3500 

 
 

1500 

Αςφάλιςθ 
Αποηθμίωςθσ 
Κλθρονόμων 

 
3500 

 
3500 

 
2000 

 
2000 

Αςφάλιςθ 
Επαναπατριςμοφ 
Σωροφ 

 
5000 

 
5000 

 
3500 

 
3500 

 


