
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 

 Σε περίπτωση που οι αποσκευές που συνοδεύει ο ασφαλισμένος και έχει δηλώσει στο δημόσιο μεταφορικό 

μέσο με το οποίο ταξίδευσε, δεν του έχουν παραδοθεί σε διάστημα 6 ωρών από την ώρα αφίξεως του 

ασφαλισμένου στο σημείο προγραμματισμένης πτήσης, το οποίο διαφέρει από τον τόπο κατοικίας, η εταιρία 

θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για τυχόν έξοδα που θα χρεώσει στην κάρτα του στον προγραμματισμένο 

προορισμό του, για αναγκαία και απαραίτητη αγορά ενδυμάτων και άλλων αναγκών μέχρι του ποσού που 

αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα παροχών.  

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 

Σε περίπτωση που οι αποσκευές που συνοδεύει ο ασφαλισμένος και έχει δηλώσει στο μεταφορικό μέσο με 

το οποίο ταξίδευσε, δεν του έχουν παραδοθεί σε διάστημα 48 ωρών από την ώρα αφίξεώς του στο σημείο 

προγραμματισμένης  πτήσης, το οποίο διαφέρει από τον τόπο κατοικίας, τότε οι αποσκευές θα θεωρηθούν 

οριστικά απολεσθείσες και η εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για τυχόν έξοδα που θα χρεώσει στην 

κάρτα του και που θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα 4 ημερών από την άφιξή του στο προγραμματισμένο 

σημείο για αναγκαία και απαραίτητη αγορά ενδυμάτων και άλλων αναγκών μέχρι του ποσού που αναφέρεται 

στον παρακάτω πίνακα παροχών.  

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΣΩΡΟΥ 

Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα καλύπτονται βάσει πρωτότυπων αποδείξεων τα έξοδα ταρίχευσης και 

μεταφοράς σωρού στην Ελλάδα και μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα παροχών. 

Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού του ασφαλιζόμενου ο οποίος δεν του επιτρέπει την επιστροφή με το 

προγραμματισμένο δρομολόγιο επιστροφής του, η εταιρία καταβάλλει τη δαπάνη εισιτηρίου επιστροφής του 

στην Ελλάδα το οποίο έχει χρεωθεί στην κάρτα και μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα παροχών. 

 

Οι παραπάνω  καλύψεις  παρέχονται για τις περιπτώσεις που έχουν προκύψει μόνο κατά τη διάρκεια που 

ο ασφαλισμένος ταξιδεύει σαν επιβάτης, επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται σε δημόσιο μεταφορικό μέσο και 

ολόκληρο το κόστος του εισιτηρίου έχει χρεωθεί στην κάρτα. 

 
Ο ασφαλισμένος πρέπει να ειδοποιεί την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 
αμέσως ή εντός 30 ημερών το αργότερο, από την ημερομηνία του περιστατικού. 
  
Όλες οι προαναφερθείσες καλύψεις διέπονται από ειδικούς όρους και εξαιρέσεις.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Ασφαλιστικά 
ποσά/παροχές 

Visa Gold 
(Εταιρικές 
Πιστωτικές 
Κάρτες & 

Πιστωτικές 
Κάρτες Ιδιωτών) 

Miles & More World 
Mastercard Gold, 
Visa Platinum και 

Visa Infinite 

Miles & More 
World 

Mastercard 

Λοιπές  Κάρτες 
(Εταιρικές Πιστωτικές 
Κάρτες & Πιστωτικές 

Κάρτες Ιδιωτών) 

Ασφάλιση 
Καθυστέρησης 
Αποσκευών 

 
€ 200 

 
€ 400 

 
€ 400 

 
€ 100 



Ασφάλιση Απώλειας 
Αποσκευών 

 
€ 400 

 
€ 1100 

 
€ 1100 

 
€ 300 

Ασφάλιση 
Επαναπατρισμού 
Σωρού 

 
€ 5000 

 
€ 5000 

 
€ 3500 

 
€ 3500 

 


