
Οι κύριες αλλαγές
Αναθεωρούμε συνεχώς τα προγράμματά μας και συχνά κάνουμε αλλαγές για την ενημέρωση 
ή τη διασαφήνιση της κάλυψής σας. Εδώ είναι η πιο σημαντική αλλαγή που έχουμε κάνει 
φέτος – διαβάστε αυτό παράλληλα με το εγχειρίδιό σας. Μπορεί να δείτε άλλες αλλαγές στο 
εγχειρίδιό σας, αλλά αυτές δεν επηρεάζουν την κάλυψή σας.

Ακύρωση λόγω πανδημίας

Η ασφάλεια έχει σχεδιαστεί για να σας 
προστατεύει από το άγνωστο. Μετά 
την πρόσφατη παγκόσμια πανδημία, 
διευκρινίσαμε στη διατύπωσή μας ότι 
δεν υπάρχει κάλυψη για την ακύρωση 
ενός ταξιδιού εξαιτίας μιας παγκόσμιας 
πανδημίας, όπως δηλώνεται από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 
πιθανότητα να χρειαστεί να ακυρώσει 
ένα ταξίδι εξαιτίας μιας συνεχιζόμενης 
πανδημίας είναι τόσο υψηλή που δεν είναι 
πλέον ένα άγνωστο γεγονός.

Ωστόσο, εάν είναι ασφαλές για σας να 
ταξιδέψετε και χρειάζεστε βοήθεια όταν 
βρίσκεστε στο εξωτερικό, θα εξακολουθείτε 
να καλύπτεστε με βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του σχεδίου σας.

> Παρακαλείσθε να ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
συνδρομής σας για περισσότερες 
λεπτομέρειες. 

Αλλαγές του προγράμματός σας
Μια επισκόπηση των σημαντικών αλλαγών στην ταξιδιωτική σας ασφάλιση 
αυτήν τη φορά.
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Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο σε άλλες μορφές. Αν θέλετε 
ένα έγγραφο σε μορφή Μπράιγ, με μεγάλα τυπογραφικά 
στοιχεία ή ηχητική έκδοση, επικοινωνήστε μαζί μας.
Αυτό το πρόγραμμα παρέχεται από την AXA Global Healthcare (EU) Limited, με την ασφαλιστική κάλυψη της AXA Insurance dac και υπόκειται σε διαχείριση από την AXA Global Healthcare 
(UK) Limited. Η AXA Insurance dac είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, αριθ. 136155. Έδρα: Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1. Η AXA Insurance dac υπόκειται 
στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας. AXA Global Healthcare (EU) Limited. Εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία με αριθμό 630468. Έδρα: Wolfe Tone House, Wolfe Tone 
Street, Dublin 1. Η AXA Global Healthcare (EU) Limited υπόκειται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να ηχογραφούνται και να 
παρακολουθούνται για λόγους διασφάλισης ποιότητας, για εκπαιδευτικούς λόγους και στο πλαίσιο τήρησης αρχείου των συνομιλιών μας. 


