
Altius Ταξιδιωτικό
Ξεκινήστε με σιγουριά κάθε ταξίδι σας



Κάθε φορά που πρόκειται να ταξιδέψετε εύχεστε 
να πάνε όλα καλά. Μια χαμένη αποσκευή μπορεί 
να μετατρέψει το ταξίδι σας σε μια δυσάρεστη 
εμπειρία. Ένα οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να 
χαλάσει τις διακοπές σας. Η Altius Insurance σας 
δίνει τη δυνατότητα να αρχίζετε με σιγουρία κάθε 
ταξίδι σας με το Altius Ταξιδιωτικό.

Τι είναι το Altius Ταξιδιωτικό

Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά για εσάς 
που ταξιδεύετε. Σας προσφέρει κάλυψη για ένα 
ευρύ φάσμα κινδύνων: ατύχημα κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού, ιατρικά έξοδα λόγω ατυχήματος και 
ενδεχόμενη απώλεια αποσκευών.

Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα στα 
μέτρα σας

Σας προσφέρουμε τρία εναλλακτικά σχέδια 
κάλυψης, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 
να διαλέξετε αυτό που βρίσκεται στα μέτρα σας.



Τι καλύπτει

Το πρόγραμμα, σας συνοδεύει όπου κι αν 
ταξιδεύετε παρέχοντάς σας τέσσερις βασικές 
καλύψεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:
• Οικογενειακή εξασφάλιση σε περίπτωση 

απώλειας ζωής.
• Προστασία εισοδήματος σε περίπτωση 

μόνιμης ανικανότητας για εργασία λόγω 
ατυχήματος.

• Κάλυψη όλων των ιατρικών εξόδων σας 
λόγω ατυχήματος, μέχρι το ανώτατο ορίο 
που έχετε επιλέξει.

• Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας 
αποσκευών.

Γιατί να επιλέξετε το 
Altius Ταξιδιωτικό

• Προσφέρει απόλυτα κατανοητούς και 
σύγχρονους όρους ασφαλίσεως.

• Είναι ευέλικτο έτσι ώστε να προσαρμόζεται 
στη δική σας περίπτωση.

• Εγγυάται άμεση αποζημίωση σε περίπτωση 
ταξιδιωτικού ατυχήματος.

• Προσφέρεται με προσιτά ασφάλιστρα. 
• Μπορεί να το αποκτήσετε εύκολα και 

γρήγορα από οποιοδήποτε γραφείο της 
Altius Insurance.

Είναι σημαντικό να αρχίζετε κάθε ταξίδι 
σας γνωρίζοντας πως ό,τι κι αν συμβει, το 
ασφαλιστικό σας πρόγραμμα, σας καλύπτει 
απόλυτα. Αυτή τη σιγουριά, σας την προσφέρει 
το Altius Ταξιδιωτικό.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σημείωση:
Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο συνοψίζει τα κύρια 
χαρακτηριστικά του Ασφαλιστηρίου. Λεπτομέρειες και 
δείγμα του Ασφαλιστηρίου, μπορείτε να προμηθευτείτε 
από τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο ή τα κατά τόπους 
γραφεία μας.

Ασφαλιστική Κάλυψη Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΙΙ. ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΙΙΙ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Α. Απώλεια Ζωής 
από ατύχημα

Β. Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα 

Γ. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα 
(μέγιστο όριο)

Ανώτατο Όριο Καλύψεως

€42.716

€42.716

€42.716

€1.709

€345 €1.282

€855

€855

€3.418

€6.835

€59.802

€59.802

€6.835 €59.802
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ΓΩΝΙΑ ΛΕΩΦ. KΕΝΝΕΝΤΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
T.Θ. 26516, 1640 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

TΗΛ.: +357 22379999, ΦΑΞ: +357 22379097
www.altiusinsurance.eu

E-mail: customer_service@altiusinsurance.com.cy

H Altius Insurance με εμπνευσμένο όραμα  
και ισχυρές αξίες στοχεύει στην κάλυψη 
κάθε ξεχωριστής ασφαλιστικής ανάγκης, 
μέσω σύγχρονων, ολοκληρωμένων και 
ευέλικτων προγραμμάτων, στους τομείς των 
Aσφαλίσεων Zωής και Γενικών Aσφαλίσεων.




