
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, 

εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω 

προϊόν περιέχονται στους Όρους Ασφάλισης που είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Εταιρείας www.ydrogios.gr ή 

που διατίθενται μέσω του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή σας. Το παρόν έντυπο πληροφοριών δεν υποκαθιστά ούτε 

την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προ-συμβατική ενημέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους 

Γενικούς και Ειδικούς Όρους αυτής. 
 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; Αυτό το είδος ασφάλισης προσφέρει υπηρεσίες κάλυψης ταξιδιού και 

ατυχήματος, όπως περιγράφονται παρακάτω, και απευθύνεται σε φοιτητές που φοιτούν για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα σε διάφορα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών «Erasmus». 

Τι δεν ασφαλίζεται; 

Υπάρχουν περιορισμοί στην 

κάλυψη; 

Βασικές Καλύψεις  

 Η απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου, συνεπεία 

ατυχήματος 

 Η μόνιμη ολική ανικανότητα  του Ασφαλισμένου 

συνεπεία ατυχήματος 

 Η μόνιμη μερική ανικανότητα του Ασφαλισμένου για 

εργασία από ατύχημα, σύμφωνα με τον πίνακα 

ανικανότητας του ασφαλιστηρίου, ως ποσοστό της 

Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας 

 Τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα 

 Τα έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση 

ατυχήματος 

 Οι δαπάνες μεταφοράς σωρού 

 Η προσωπική αστική ευθύνη 

 Η ολική απώλεια αποσκευών 

 Οι δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης 

αποσκευών άνω των 6 ωρών 

 Οι δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης άνω 

των 6 ωρών 

 

 

 

 Ταξίδια σε χώρες «υψηλού κινδύνου», ή σε 

περιοχές που βρίσκονται σε εμπόλεμη ζώνη 

  Απαιτήσεις για τις οποίες έχει αποζημιωθεί ο 

ασφαλισμένος από άλλο φορέα 

 Συμμετοχή σε επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς 

αγώνες ταχύτητας, αθλητικές διοργανώσεις, 

επικίνδυνα αθλήματα, καθώς και στις σχετικές 

προπονήσεις – δοκιμές 

 Ατυχήματα που προξενούνται από απόπειρα 

αυτοκτονίας, στη διάρκεια εγκληματικής πράξης, ή 

από δόλο 

 Ατυχήματα συνεπεία χρήσης δικύκλου οχήματος, με 

κινητήρα κυβισμού μεγαλύτερο των 125 κυβικών 

εκατοστών 

 Προϋπάρχουσες ανικανότητες 

 

 

! Η κάλυψη αναστέλλεται κατά τη διάρκεια 

επιστράτευσης, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και 

υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάμεις 

! Η κάλυψη «Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από 

ατύχημα» δεν ισχύει εάν το ταξίδι πραγματοποιηθεί 

ενάντια σε ιατρική συμβουλή ή εφόσον ο 

ασφαλισμένος ή τα εξαρτώμενα μέλη περιμένουν 

αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων ή βρίσκονται σε 

διαδικασία θεραπείας 

! Η αποζημίωση για μόνιμη ολική ανικανότητα από 

ατύχημα ισχύει εφόσον επέλθει αμέσως ή εντός δύο 

χρόνων μετά το ατύχημα 

 

Τι ασφαλίζεται; 

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων  
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: Υδρόγειος Α.Α.Α.Ε  – Ελλάδα, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 124480101000 

Προϊόν: Erasmus 



Πότε και πως πληρώνω; 

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται προ της παραδόσεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μέσω:  

 

− Ταχυδρομείου 

− Της υπηρεσίας PayOnline 

− Κινητού (Mobile Pay) χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Ydrogios App 

− Ασφαλιστικού συμβούλου της Εταιρείας  

− Τράπεζας 

− Web banking/Phone banking 

− Των γραφείων της Εταιρείας 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Εταιρείας www.ydrogios.gr 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:  
 

● Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης: 

 Να συμπληρώσει πλήρως και με ακρίβεια την αίτηση ασφάλισης και να την υποβάλλει υπογεγραμμένη στην 

Εταιρεία 

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος: 

 Να ειδοποιήσει την Κεντρική Διεύθυνση της Εταιρείας εντός οκτώ (8) ημερών από την επιστροφή του από το 

ταξίδι 

 Να παράσχει στους εντεταλμένους της Εταιρείας όλες τις λεπτομέρειες σχετικές με το ατύχημα και τις ακριβείς 

πληροφορίες και να επιτρέπουν οποιαδήποτε μορφή εξέτασης ή έρευνας 

 Αν το ατύχημα συμβεί εκτός Ελλάδος, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρεία 

μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα από επίσημες αρχές με έξοδα του ασφαλισμένου 

 Στην περίπτωση που η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αποζημίωση μεγαλύτερη του 50% των ετησίων 

ασφαλίστρων, ο  Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει τα ετήσια ασφάλιστρα 

Πού είμαι καλυμμένος; 

Οι παραπάνω καλύψεις ισχύουν παγκόσμια. 

Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή δήλωσή σας προς την Εταιρεία, στα 

στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρεία στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της.  


