
 
 
                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
1. Ασφάλιση Ατυχημάτων 

1.1 Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των………   10.000 € 

1.2. Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα καταβάλλεται στον ίδιο τον 
ασφαλιζόμενο το ποσό των …………………………………………………………. 

 
  10.000 € 

1.3. Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα θα καταβληθεί στον 
           ίδιο τον ασφαλιζόμενο ένα ποσοστό % των …………………………………………….  
          Το ποσοστό είναι ανάλογο με το βαθμό αναπηρίας 

  10.000 € 

2. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα 

Για κάθε ατύχημα καταβάλλονται όλα τα έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης μέχρι ...       300 € 
 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

§ Δεν καλύπτονται κίνδυνοι που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη. 
§ Δεν καλύπτεται η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
§ Εξαιρούνται από την κάλυψη περιστατικά που έχουν σχέση με τη συμμετοχή του ασφαλιζομένου σε 

επικίνδυνα σπορ ή σε κάθε επαγγελματικό αθλητισμό καθώς και με την ιδιότητά του ως κυνηγού. 
§ Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ο διπλασιασμός των καλύψεων Θανάτου και Μόνιμης Ανικανότητας. 

Τα ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται στο ποσό των 35,00 €  
κατά τη διάρκεια πρακτικής εξάσκησης / φοίτησης 

Προϋποθέσεις κάλυψης 

§ Η κάλυψη είναι 24ωρη, κατά τη διάρκεια παραμονής του φοιτητή στη πόλη και χώρα επιλογής του, για την 
πρακτικη του άσκηση μέσω του προγράμματος ERASMUS. 

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Βασικές καλύψεις (αστική ευθύνη φοιτητή) 
§ Γενική Αστική Ευθύνη 
§ Κάλυψη Δαπανών για την  απόκρουση αξιώσεων 
§ Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση του περιβάλλοντος 
§ Κάλυψη στο Εξωτερικό (παγκοσμίως πλην ΗΠΑ / Καναδά) 

 
 

 
Απαλλαγές:  

§ Σε κάθε υλική ζημιά 100€ 

 

Καλύψεις Όρια	ασφάλισης	

Σωματικές Βλάβες / Θάνατος τρίτου κατά άτομο  10.000,00 €	 15.000,00 €	 20.000,00 €	
Υλικές Ζημίες τρίτων  3.000,00 €	 10.000,00 €	 10.000,00 €	

Ανά ζημιογόνο γεγονός (Σ.Β.& Υ.Ζ. συνολικά 20.000,00 €	 30.000,00 €	 40.000,00 €	

Ανώτατο όριο για όλη την διάρκεια της ασφάλισης  40.000,00 €	 60.000,00 €	 80.000,00 €	

Ολικά Ασφάλιστρα	 30€	 40€	 45€	

Πρόσθετη κάλυψη:	

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς, έκρηξης βραχυκυκλώματος συμπεριλαμβανομένων των ζημιών σε γειτονικά ακίνητα 

Ολικά Ασφάλιστρα	 42€	 48€	 54€	


