
Ταξιδιωτική Βοήθεια
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιό σας µε τη Υδρόγειο Ασφαλιστική περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο πακέτο υπηρεσιών βοήθειας 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό. Υπηρεσίες ιατρικής συµβουλής, καθοδήγησης, συντονισµού και διαχείρισης 

συµβάντων που απαιτούν υγειονοµική µεταφορά, παρέχονται σε συνεργασία µε την Assist America® και σας εξασφαλίζουν πρόσβαση 
σε εξειδικευµένους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης, νοσοκοµεία, φαρµακεία, ιατρεία και άλλες υπηρεσίες

στην περίπτωση που αντιµετωπίσετε έκτακτη ανάγκη ενώ ταξιδεύετε σε άλλη χώρα, µε βάση τους όρους του συµβολαίου σας.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ιατρική Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης

Το Κέντρο ∆ιαχείρισης της Assist America λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και στελεχώνεται από εκπαιδευµένο, πολύγλωσσο προσωπικό 
που είναι σε θέση να κάνει άµεσες συστάσεις σε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας (αιφνίδιας Ασθένειας ή Ατυχήµατος).

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η Assist America διατηρεί τακτική επικοινωνία µε τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και το ιατρικό προσωπικό, παρακολουθώντας την 
ποιότητα και την πορεία της θεραπείας του ασφαλισµένου µέλους.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
Εάν το έκτακτο περιστατικό δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί τοπικά, η Assist America θα µεταφέρει µε ασφάλεια το ασφαλισµένο µέλος 
στην πλησιέστερη κατάλληλη υγειονοµική µονάδα.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Η Assist America φροντίζει για την ταχεία εισαγωγή σε νοσοκοµείο επικυρώνοντας την ιατρική κάλυψη του ασφαλισµένου µέλους.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ
Εφόσον κριθεί ιατρικά απαραίτητο, η Assist America θα φροντίσει για την επιστροφή στον τόπο κατοικίας ή σε συγκεκριµένη µονάδα 
υγείας ή αποκατάστασης µε ιατρική ή µη ιατρική συνοδεία, όταν και όπως απαιτείται.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Εάν το ασφαλισµένο µέλος απωλέσει µία συνταγή φαρµάκων ενώ βρίσκεται στο εξωτερικό, η Assist America θα φροντίσει για τη 
σύσταση τοπικού ιατρού που δύναται να συνταγογραφήσει.

Ταξιδιωτική Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Εάν το ασφαλισµένο µέλος ταξιδεύει µόνο του και χρειαστεί να νοσηλευτεί για περισσότερο από πέντε (5) ηµέρες, η Assist America
θα οργανώσει και θα καλύψει τα έξοδα για την επίσκεψη ενός µέλους της οικογένειας ή οικείου ατόµου.

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Η Assist America θα φροντίσει για τα ανήλικα παιδιά ασφαλισµένου µέλους που µένουν χωρίς επιτήρηση λόγω ιατρικού περιστατικού
του ασφαλισµένου, καλύπτοντας τα έξοδα επαναπατρισµού τους ή µεριµνώντας για τη φροντίδα τους τοπικά.

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου µέλους, η Assist America θα φροντίσει για τον επαναπατρισµό της σορού, αναλαµβάνοντας
τις διαδικασίες και τα έξοδα για την προετοιµασία και µεταφορά στον τόπο διαµονής του.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Ή ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η Assist America θα βοηθήσει το ασφαλισµένο µέλος να εντοπίσει τυχόν χαµένες αποσκευές, έγγραφα ή προσωπικά αντικείµενα.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Η Assist America θα παραπέμψει το ασφαλισμένο μέλος σε διερμηνείς ή / και νομικούς, εφόσον είναι απαραίτητο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι
Η Assist America παρέχει πληροφορίες για χώρες – προορισµούς συµπεριλαµβανοµένων των υγειονοµικών κανονισµών κρατών, 
προληπτικών µέτρων που απαιτούνται σε χώρα προορισµού, απαιτήσεων για βίζα, συστάσεων για εµβολιασµούς και άλλες χρήσιµες 
υγειονοµικές πληροφορίες εν όψει ταξιδιού µέσω της ιστοσελίδας και της εφαρµογής της για κινητά.

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η Assist America θα λάβει και θα µεταδώσει εξουσιοδοτηµένα έκτακτα µηνύµατα για ασφαλισµένα µέλη.



∆εύτερη
Ιατρική Γνωµάτευση

Η υπηρεσία ∆εύτερης Ιατρικής Γνωµάτευσης επιτρέπει στα 
Ασφαλισµένα Μέλη να λάβουν µια τεκµηριωµένη δεύτερη 
ιατρική γνωµάτευση σχετικά µε µια σύνθετη ή σοβαρή διάγνωση 
ασθένειας, απευθείας από έναν ειδικό που εργάζεται σε ιατρικό 
ίδρυµα παγκόσµιας κλάσης. Η υπηρεσία σας προσφέρει σιγουριά 
καθώς θα γνωρίζετε ότι η διάγνωση έχει επιβεβαιωθεί 
ή / και ότι η προτεινόµενη θεραπεία είναι η πιο κατάλληλη 
επιλογή που διατίθεται τοπικά και διεθνώς.

Η κάλυψη ∆εύτερης Ιατρικής Γνωµάτευσης περιλαµβάνει:

• Επιβεβαίωση της διάγνωσης και επιλογή της καταλληλότερης 
ιατρικής θεραπείας.

• Αξιολόγηση της περίπτωσης όπου µια διάγνωση 
δεν είναι ακόµη δυνατό να δοθεί.

• Συµβουλές για την καλύτερη πορεία θεραπείας.

Εάν θέλετε να ζητήσετε ∆εύτερη Ιατρική Γνωµάτευση
επισκεφθείτε τον σύνδεσµο smo.assistamerica.com
και συµπληρώστε την αντίστοιχη φόρµα.

Η Assist America θα πρέπει να λάβει όλες τις ιατρικές εκθέσεις 
και γνωµατεύσεις, τα δεδοµένα και το σχετικό ιατρικό ιστορικό 
για τυχόν Νοσηλείες και επεµβάσεις σχετικά µε την ιατρική 
κατάσταση του ασφαλισµένου, µεταφρασµένα στα Αγγλικά, 
ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της Υπηρεσίας ∆εύτερης 
Ιατρικής Γνωµάτευσης.

Ο ασφαλισµένος θα λάβει εντός πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών από την παραλαβή του ολοκληρωµένου φακέλου 
∆εύτερη Ιατρική Γνωµάτευση από εξειδικευµένο ίδρυµα των 
Η.Π.Α.

Αποκτήστε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσµα παγκόσµιων υπηρεσιών βοήθειας έκτακτης 
ανάγκης από το τηλέφωνό σας, κατεβάζοντας τη ∆ΩΡΕΑΝ εφαρµογή Assist America 
Mobile. Εισαγάγετε τον αριθµό αναφοράς Assist America για να ρυθµίσετε την εφαρµογή. 
30-AL-YIR-012101

Πατήστε Βοήθεια / Tap for Help
Κλήση µε ένα άγγιγµα στο 24/7 Κέντρο ∆ιαχείρισης της Assist America.

Πρωτόκολλα φωνής µέσω διαδικτύου
(VoIP) Αποφύγετε τις διεθνείς χρεώσεις τηλεφώνου καλώντας 
την Assist America δωρεάν µέσω Wi-Fi.

Ενηµερώσεις COVID-19
Αποκτήστε πρόσβαση σε πηγές και πληροφορίες για την COVID-19, 
λάβετε συµβουλές για την υγεία και ταξιδιωτικές ενηµερώσεις.

Πληροφορίες πριν από το ταξίδι
Αποκτήστε πρόσβαση σε λεπτοµερείς πληροφορίες για χώρες – προορισµούς
και ετοιµάστε το ταξίδι σας.

Ειδοποιήσεις ταξιδιού
Λάβετε ειδοποιήσεις για επείγουσες παγκόσµιες καταστάσεις που ενδέχεται
να επηρεάσουν το ταξίδι σας.

∆είκτης κατάστασης ταξιδιού
Μια δυνατότητα GPS που σας ενηµερώνει πότε πληροίτε τις προϋποθέσεις για υπηρεσίες.

Εντοπισµός Πρεσβείας
Εντοπίστε την πλησιέστερη πρεσβεία / προξενείο 23 χωρών.

ID Card / Κινητή ταυτότητα
Η προσωπική σας κάρτα της Assist America αποθηκεύεται εύκολα στην εφαρµογή.

∆ιατίθεται σε 7 γλώσσες
Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη στα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Αραβικά, 
Ταϋλανδέζικα, Bahasa, Mandarin.

Κατεβάστε
την εφαρµογή για κινητά

Όροι και περιορισµοί

Η Assist America καλύπτει τα έξοδα για όλες τις υπηρεσίες µεταφοράς που οργανώνει. Οι Αιτήσεις Αποζηµίωσης για ιατρικές µεταφορές 
ή άλλες υπηρεσίες που οργανώνονται ανεξάρτητα από το Μέλος δεν θα γίνονται αποδεκτές. Η Assist America δεν είναι υπεύθυνη για το 
κόστος των ιατρικών θεραπειών και άλλων µη ιατρικών υπηρεσιών που έλαβε το Μέλος µετά από παραποµπή που έκανε η Assist America.

Η Assist America δεν θα παρέχει υπηρεσίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν ειδικά για την εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης.
• Τραυµατισµοί που προκύπτουν από τη συµµετοχή σε πράξεις πολέµου 
   ή εξέγερση.
• Παράνοµες Πράξεις.
• Απόπειρα Αυτοκτονίας.
• Συµβάντα που συντελέστηκαν έπειτα από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών
• Μεταφορά Μέλους από µια ιατρική µονάδα σε άλλη ιατρική εγκατάσταση 
   µε παρόµοιες δυνατότητες και παροχή παρόµοιου επιπέδου φροντίδας.
Η Assist America δεν θα µεταφέρει ή επαναπατρίσει ασφαλισµένο µέλος
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Χωρίς ιατρική άδεια.
• Με ήπιες βλάβες, απλούς τραυµατισµούς όπως διάστρεµµα, απλά κατάγµατα
   ή ήπιες ασθένειες που δύνανται να αντιµετωπιστούν από τοπικό ιατρό
   και δεν εµποδίζουν το ασφαλισµένο µέλος να συνεχίσει το ταξίδι του 
   ή να επιστρέψει στην πατρίδα του.
• Σε εγκυµοσύνη άνω των έξι µηνών.
• Για συµβάντα που οφείλονται σε ψυχικές ή νευρικές διαταραχές.

∆εν παρέχονται υπηρεσίες για τους ακόλουθους τύπους ταξιδιών:

• Ταξίδια που ξεπερνούν τις 90 ηµέρες από τη νόµιµη διαµονή χωρίς προηγούµενη 
ειδοποίηση στην Assist America. Ενώ οι υπηρεσίες βοήθειας είναι διαθέσιµες 
παγκοσµίως, ο χρόνος απόκρισης µεταφοράς σχετίζεται άµεσα µε την τοποθεσία / 
δικαιοδοσία όπου συµβαίνει ένα συµβάν. Η Assist America δεν είναι υπεύθυνη
για την παράλειψη παροχής υπηρεσιών ή για καθυστερήσεις στην παροχή
υπηρεσιών που προκαλούνται από απεργίες ή συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της, 
όπως για παράδειγµα από περιορισµούς, καιρικές συνθήκες, διαθεσιµότητα 
αερολιµένων, συνθήκες αναβολής πτήσης, διαθεσιµότητα χώρου υπέρβαρων, 
επιµελητήρια, συστήµατα επικοινωνιών ή όπου η παροχή υπηρεσίας
είναι περιορισµένη ή απαγορεύεται από την τοπική νοµοθεσία.

Όλοι οι ιατροί και οι δικηγόροι είναι ανεξάρτητοι συνεργάτες της Assist
America και όχι υπό τον έλεγχο ή την ευθύνη της.


