
ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

Πριν το ταξίδι

Κάλυψη για ασθένεια και κορωνοϊό έως 75 ετών
Κάλυψη για ατύχημα χωρίς όριο ηλικίας 

  Ταξιδιωτική Ασφάλεια Versus Travel κάλυψης της προκαταβολής ή της εξόφλησης πριν 
από το ταξίδι σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μέχρι του ποσού 2.000€  
(μόνο στο Versus travel θα βρείτε τέτοιου ύψους καλύψεις)

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Κάλυψη για ασθένεια και κορωνοϊό έως 75 ετών
Κάλυψη για ατύχημα χωρίς όριο ηλικίας  
Χωρίς ποσά απαλλαγών που πληρώνει ο ταξιδιώτης 
1.  Κάλυψη για ατύχημα ή ασθένεια
2.  Ιατροφαρμακευτικές καλύψεις
3.  Επαναπατρισμός του ίδιου ή της οικογένειας του ταξιδιώτη
4. Κάλυψη εξόδων καραντίνας εως 1.500€ για Covid-19
5. Έξοδα μετάβασης συνοδού από την Ελλάδα, έξοδα μετάφρασης, έξοδα

νομικής υποστήριξης
6.  Καλύψεις για απώλεια ή καθυστέρηση αποσκευών
7. Έξοδα του ταξιδιώτη λόγω πρόωρης διακοπής της εκδρομής του
8. Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας, εξαιτίας απώλειας ταξιδιωτικών εγγράφων
9. Έξοδα για καθυστέρηση πτήσης πάνω από 4 ώρες

Νοιώστε απόλυτα 
προστατευμένοι,
όπως σας έχουμε

συνηθίσει.

ΔΩΡΕΑΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
VERSUS TRAVEL 

ΜΕ ΚΑΛΎΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪ́Ο 



1.  Εδώ και 26 χρόνια οι ταξιδιώτες επιλέγουν το Versus
Travel για την ποιότητα των υπηρεσιών του, αλλά κυ-
ρίως για την ασφάλεια και τη σιγουριά του ταξιδιού.

2.  Tον Μάρτιο του 2020 (και όλη την περίοδο της παν-
δημίας) το Versus Τravel απέδειξε ότι και σε ακραίες
συνθήκες, όπως αυτές του κορωνοϊού, μπορεί να εγ-
γυηθεί τις προκαταβολές των ταξιδιωτών, την κατά
το δυνατό περισσότερο ομαλή συνέχιση του ταξιδιού
αλλά και τη χωρίς προβλήματα αεροπορική τους επι-
στροφή στην Ελλάδα.

3.  Τα προηγούμενα χρόνια, υπήρξαν εκατοντάδες περι-
πτώσεις, κατά τις οποίες το Versus Τravel απέδειξε
ότι ο ταξιδιώτης που ταξιδεύει μαζί μας, αισθάνεται
εμπιστοσύνη, πως ό,τι και να συμβεί θα αντιμετωπι-
στεί άμεσα και μάλιστα προς όφελος του.

Όλα τα παραπάνω κάνουν τους ταξιδιώτες να λένε: «Τα-
ξιδεύω με το Versus για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο»

Δωρεάν καλύψεις του Versus Τravel 

1. Ταξιδιωτική Ασφάλεια Versus Travel κάλυψης
της προκαταβολής 

Α.  Στο Versus Travel προσφέρουμε δωρεάν εδώ και χρό-
νια στους ταξιδιώτες μας, ασφάλεια κάλυψης της 
προκαταβολής, σε περιπτώσεις ακύρωσης του ταξι-
διού, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.

Β. Αν προσβληθείτε εσείς προσωπικά από τον Covid-19, 
πριν την αναχώρηση του ταξιδιού, 
αποζηµιώνεστε µέχρι του ποσού των 700€. H 
παροχή αυτή ισχύει µόνο όταν µας ενηµερώσετε 
εγγράφως µε αντίστοιχο αποδεικτικό, θετικό 
τεστ PCR.

Γ.  Νέα επιπλέον κάλυψη. Προστασία από δυο συμ-
βόλαια: Με το δεύτερο ασφαλιστικό συμβόλαιο που 
προστέθηκε, για την κάλυψη από τον κορωνοϊό, έχετε 
επιπλέον ποσό κάλυψης της προκαταβολής και εκτός 
Covid-19 περιπτώσεων. Έχετε δηλαδή την προστασία 
δυο συμβολαίων. 

2. Ασφάλεια Versus Travel κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Το Versus Travel παρέχει, εδώ και χρόνια, στους ταξι-
διώτες του επιπλέον ασφάλεια που καλύπτει ατύχημα, 
ασθένεια, απώλεια αποσκευών και πολλές άλλες καλύ-
ψεις. Δεν καλύπτει όμως την περίπτωση προσβολής 
από κορωνοϊό για την οποία υπάρχει ειδική ασφάλιση 
(διαβάστε παρακάτω). 

Έξτρα Δωρεάν Ασφάλεια Covid-19 και καραντίνας 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και επιπλέον 

συμπληρωματικής κάλυψης ασθένειας, ατυχήματος, 
απώλειας αποσκευών και εκτός Covid-19 περιπτώσε-

ων. Έχετε δηλαδή την προστασία 2 συμβολαίων.

1. Τι είναι η Έξτρα Ασφάλεια Covid-19 του Versus Travel

Λόγω των ειδικών συνθηκών και επειδή θέλουμε να εξασφα-
λίσουμε για εσάς με κάθε υπευθυνότητα ένα ξέγνοιαστο και 
χαρούμενο ταξίδι χωρίς άγχος, σας παρέχουμε δωρεάν μία 
ξεχωριστή, ειδική Ασφάλεια που καλύπτει και τον Covid-19, 
επιπλέον της προαναφερθείσας σχετικής κάλυψης του 
Versus, στην προηγούμενη παράγραφο.  

2 . Τι επιπλέον καλύπτει η έξτρα Ασφάλεια COVID-19 

Η έξτρα Ασφάλεια COVID-19 καλύπτει διακοπή του ταξι-
διού εφόσον ο ταξιδιώτης νοσηλευτεί λόγω Covid-19 στο 
εξωτερικό ή τεθεί σε καραντίνα με εντολή κυβέρνησης ή 
άλλης αρχής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού λόγω έκθε-
σης του ιδίου ή άλλου συνταξιδιώτη του στη μεταδοτική 
ασθένεια. Στην περίπτωση αυτή ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ 
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ή Η ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΝ ΑΠΑΙ-
ΤΗΘΟΥΝ. Καλύπτεται επίσης τα έξοδα της καραντίνας στο 
εξωτερικό μέχρι του ποσού 1500€.  Επίσης όταν ο ασφα-
λισμένος ταξιδιώτης μπορέσει να επιστρέψει στην Ελ-
λάδα καλύπτουμε τα έξοδα του ταξιδιού επιστροφής 
του, αλλά και της οικογένειας του εφόσον ο ίδιος επι-
στρέψει στην Ελλάδα. 

3. Άλλες καλύψεις και των δυο ασφαλιστικών συμβο-
λαίων. Διπλή κάλυψη από δυο ασφαλιστικά συμβόλαια

Υπάρχουν και επιπλέον καλύψεις όπως και επιπλέον ση-
μαντικές ταξιδιωτικές καλύψεις, επαναπατρισμός και της 
οικογένειας του ταξιδιώτη, έξοδα μετάβασης συνοδού 
από την Ελλάδα στο σημείο του συμβάντος, έξοδα διερ-
μηνείας, έξοδα μετάφρασης ιατρικού φακέλου, απώλεια 
αποσκευών καθυστερήσεις πτήσεων νομική υποστήριξη 
και άλλες καλύψεις.

*  Όλες οι παραπάνω καλύψεις δίνονται δωρεάν μόνο για τα οργα-
νωμένα ταξίδια εκτός Ελλάδας. Για τα ατομικά ταξίδια δίνονται με
επιβάρυνση.

 ΔΩΡΕΑΝ
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus Travel 

με καλύψεις για τον κορωνοϊό
Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει

ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Η ασφάλεια καλύπτει ταξιδιώτες από την Ελλάδα, περιπτώσεις ασθένειας για άτομα έως 75 ετών και περιπτώσεις 
ατυχήματος για όλες τις ηλικίες. Για ταξιδιώτες από την Κύπρο καλύπτει περιπτώσεις ασθένειας και ατυχήματος για 
άτομα έως 70 ετών. Για ταξιδιώτες από την Κύπρο, εάν είστε πάνω από 70 ετών, υπάρχει χρέωση. Καλέστε τα γραφεία 
μας στη Λευκωσία για περισσότερες πληροφορίες.




