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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  «ERASMUS»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ / ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου από ατύχηµα θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο µε

Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από ατύχηµα θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσό ίσο µε

Σε περίπτωση Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας από ατύχηµα θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσοστό %  

ανάλογα µε το βαθµό ανικανότητας.

Β. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Σε περίπτωση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης του ασφαλισµένου εξ΄ αιτίας ατυχήµατος θα του καταβάλλεται το 100% των 
εξόδων (εντός - εκτός νοσοκοµείου) κατά περίπτωση και µέχρι του ποσού των

και συνεπεία ασθενείας (οξύ-επείγον περιστατικό)  

Γ. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Καλύπτεται το 100% των πραγµατικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισµένος εντός Νοσοκοµείου εξαιτίας ατυχήµατος ή οξύ 
επείγον περιστατικό ασθενείας και µέχρι τα επόµενα ανώτατα όρια:

Ανώτατο ετήσιο όριο κατ’ άτοµο                                                   

Ανώτατο ποσό για Δωµάτιο & Τροφή την ηµέρα  

Δ. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ                                        

α) Σε περίπτωση θανάτου    

β) Σε περίπτωση σοβαρού τραυµατισµού ή ασθενείας εισιτήριο επιστροφής.

ΚΛΑΔΟΣ  ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Α. Σωµατικές Βλάβες κατά Άτοµο                       εως                                                                       

Β. Οµαδικό Ατύχηµα                              εως                                                                      

Γ. Υλικές Ζηµιές  κατά Ατύχηµα                         εως                                                                       

Δ. Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζηµιά                   εως                                                                            

Η ασφάλιση αφορά στους φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, οι οποίοι συµµετέχουν στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα “ERASMUS”. Η κάλυψη ισχύει 
για όλο το 24ωρο κατά το χρονικό διάστηµα της παραµονής των ασφαλισµένων.

Απαιτείται η συµπλήρωση δύο (2) Αιτήσεων, µία για τον Κλάδο Προσωπικών Ατυχηµάτων και µία για τον Κλάδο Αστικής Ευθύνης και η προ-εξόφληση 
των ολικών Ασφαλίστρων.

Διευκρινίζεται ότι µετά την έκδοση και παράδοση της «Βεβαίωσης  Ασφάλισης», τα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια ΔΕΝ ακυρώνονται.

Τα Ολικά ανά άτοµο Ασφάλιστρα (περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις) για το χρονικό διάστηµα της κάλυψης και αναλόγως της διάρκειας 
αυτής, ανέρχονται στο ποσό 
> των € 67  ανά άτοµο για κάλυψη έως και 3 µήνες.
> των € 97  ανά άτοµο για κάλυψη έως και 6 µήνες.
> των € 127,50  ανά άτοµο για κάλυψη έως και 9 µήνες.
> των € 163  ανά άτοµο για κάλυψη έως και 12 µήνες.

Επιβαρύνσεις σε Συµβόλαια εκτός των χωρών της Ε.Ε.:
> Ευρωπαϊκές χώρες 20% επασφάλιστρο.
> Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Τουρκία 30% επασφάλιστρο.
> Εκτός Ευρώπης (ΗΠΑ, Κίνα, Αυστραλία, Κούβα κλπ) 50% επασφάλιστρο.
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