ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, SOLID TRAVEL INSURANCE


Αυτή η σύνοψη ασφαλιστηρίου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την κάλυψη που προσφέρει η ααφάλισή σας. Π
εριγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα, τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις, αλλά και πάλι θα πρέπει να δ
ιαβάσετε ολόκληρο το ασφαλιστήριο, τον πίνακα καλύψεων και τις πρόσθετες πράξεις για μια πλήρη περιγραφή των όρων της α
σφάλισης.
Τα επίπεδα κάλυψης και οι απαλλαγές που ισχύουν για την ασφάλισή σας περιγράφονται στον πίνακα καλύψεων.
Αυτή η σύνοψη ασφαλιστηρίου δεν αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου ασφαλιστηρίου.

Πλεονεκτήματα ασφάλειας






Μ ορείτε να αυξήσετε το ηλιακό όριο αυτού του ασφαλιστηρίου έως
και την ηλικία των 65 χρόνων. Η ασφάλιση καλύ τει όλα τα ταξίδια
αγκοσ ίως για ερίοδο έως και 28 η έρες.

24ωρη ιατρική εξυ ηρέτηση έκτακτης ανάγκης
Α οζη ίωση για καθυστέρηση α οσκευών
Α οζη ίωση για καθυστέρηση στο ταξίδι
Κλε ένα ή χα ένα έγγραφα
Προσω ική ευθύνη

Οι χώρες ή συγκεκρι ένες εριοχές ή εκδηλώσεις ου η Ενότητα
Ταξιδιωτικών Συ βουλών του Υ ουργείο Εξωτερικών ή του Παγκόσ ιου
Οργανισ ού Υγείας συ βουλεύει να α οφεύγονται ως ροορισ οί
εξαιρούνται α ό αυτό το ασφαλιστήριο.

Πίνακας καλύψεων
Σύνοψη ασφαλιστηρίου
Ενότητα Α: Καθυστερη ένη
αναχώρηση/ εγκατάλειψη
Καθυστέρηση στο ταξίδι
(έως)
ανά 12ωρη ερίοδο
Εγκατάλειψη
Ενότητα
Β:
Διατάραξη
ταξιδίου
Καθυστέρηση άνω α ό 4
ώρες (έως)
Ενότητα Γ: Καθυστέρηση
α οσκευών
Καθυστέρηση α οσκευών
(έως ετά α ό 12 ώρες)
Ενότητα Δ: Έκτακτα ιατρικά
και άλλα έξοδα
Ιατρικά έξοδα
Ε ανα ατρισ ός
Έκτακτες
οδοντιατρικές
υ ηρεσίες
Μεταφορά στο νοσοκο είο,
εφόσον δεν είναι δωρεάν
Ταξίδι συγγενή/φίλου σε
ερί τωση ου ταξιδεύατε
όνος κατά τη νοσηλεία σας
Εκτετα ένη αρα ονή ετά
τη θερα ευτική αγωγή
(ασφαλισ ένου/συντρόφου)
Ε ιστροφή αιδιών στο σ ίτι

1812 FoE Resa GR

Ενότητα Ε: Νοσοκο ειακές
αροχές
Νοσοκο ειακές
αροχές
(έως)
ανά η έρα
Ενότητα ΣΤ: Διαβατήριο
Α ώλεια
ή
κλο ή
διαβατηρίου, ταυτότητας ή
βίζα
Ενότητα
Ζ:
Προσω ική
ευθύνη
Προσω ική ευθύνη
Νο ικά έξοδα

Α αλλαγή

Γενικές εξαιρέσεις
Κίνδυνοι ολέ ου, ε φύλιες ταραχές, τρο οκρατία (εκτός α ό τις
Ενότητες Δ Έκτακτα ιατρικά και άλλα έξοδα και Ε Νοσοκο ειακές
αροχές εκτός κι εάν ροκλήθηκαν α ό υρηνική, χη ική ή βιολογική
ε ίθεση), υ ερηχητικοί κρότοι, όλυνση α ό ραδιενέργεια. Εκ
ροθέσεως ζη ία
ροκαλού ενη
ε ιδία ευθύνη, κατάχρηση
διαλυτικών, ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ. Παράνο ες ενέργειες και
ο οιεσδή οτε ε ακόλουθες δικαστικές διώξεις εναντίον σας.
Εξαιρούνται, ε ίσης, διάφορα αθλή ατα και δραστηριότητες. Ανατρέξτε
στην ενότητα Γενικές Εξαιρέσεις και την ενότητα Αθλή ατα και Άλλες
Δραστηριότητες του ασφαλιστηρίου.

Διαχείριση απαιτήσεων
Κίνδυνοι ολέ ου, ε φύλιες ταραχές, τρο οκρατία (εκτός α ό τις
Ενότητες Δ Έκτακτα ιατρικά και άλλα έξοδα και Ε Νοσοκο ειακές
αροχές εκτός κι εάν ροκλήθηκαν α ό υρηνική, χη ική ή βιολογική
ε ίθεση), υ ερηχητικοί κρότοι, όλυνση α ό ραδιενέργεια. Εκ
ροθέσεως ζη ία
ροκαλού ενη
ε ιδία ευθύνη, κατάχρηση
διαλυτικών, ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ. Παράνο ες ενέργειες και
ο οιεσδή οτε ε ακόλουθες δικαστικές διώξεις εναντίον σας.
Συ εριλα βάνονται
τα εξής
Οικονο ική θέση +
75 / η έρα, έως 10
η έρες
η έρα,
έως
Οικονο ική θέση +
150 / η έρα, έως 3
η έρες

Εξαιρούνται, ε ίσης, διάφορα αθλή ατα και δραστηριότητες. Ανατρέξτε
στην ενότητα Γενικές Εξαιρέσεις και την ενότητα Αθλή ατα και Άλλες
Δραστηριότητες του ασφαλιστηρίου.

Διαχείριση απαιτήσεων
Σε ερί τωση α αιτήσεων, ου δεν α αιτούν ά εση ιατρική βοήθεια,
ε ικοινωνήστε
ε την Intana Assist στέλνοντας ένα ήνυ α
ηλεκτρονικού ταχυδρο είου στη διεύθυνση claimsEU@intanaassist.com
Συ εριλάβετε το όνο ά σας, τον αριθ ό του ασφαλιστηρίου σας και το
λόγο της α αίτησή σας.

Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης:
Σε ερί τωση ιατρικής ανάγκης ε ικοινωνήστε ε: Intana Assist στο
τηλέφωνο + 44 (0) 208 865 3051.

Ακύρωση ασφάλισης
χρημάτων
Συ εριλα βάνονται
αρα άνω

Αυτή η ασφάλιση ταξιδίου διατίθεται σε εσάς, εφόσον είστε όνι ος
κάτοικος χώρας της Ευρω αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρω αϊκού
Οικονο ικού χώρου (ΕΟΧ) , ε εξαίρεση Κροατία, ό ου η ασφάλιση δεν
είναι διαθέσι η.

και

επιστροφή

Οι ασφαλίσεις ε συ φωνη ένη χρονική διάρκεια ενός ήνα ή
ικρότερη δεν υ όκεινται στο δικαίω α ακύρωσης σύ φωνα ε το νό ο
ερί
εξ α οστάσεως ε ορίας χρη ατοοικονο ικών υ ηρεσιών.
Εάν ένας ασφαλισ ένος ε ιθυ εί να ασκήσει το δικαίω α ακύρωσής του
σύ φωνα ε το νό ο ερί εξ α οστάσεως και κατ' οίκον ωλήσεων για
ια ασφάλιση ε συ φωνη ένη χρονική διάρκεια εγαλύτερη τους ενός
ηνός, θα ρέ ει να ενη ερώσει τη Solid ή τον αντι ρόσω ό της εντός
14 η ερολογιακών η ερών ετά την ολοκλήρωση της συ φωνίας. Υ ό
την ροϋ όθεση ότι δεν έχετε ταξιδέψει και δεν έχετε εγείρει
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α αιτήσεις, θα σας ε ιστραφούν τα χρή ατά σας ετά την αφαίρεση
των αντίστοιχων διοικητικών εξόδων. Δεν δίνεται ε ιστροφή για
ακύρωση ετά α ό αυτή την ερίοδο, ούτε σε ερί τωση ου
ε ιστρέψετε νωρίτερα.

Η
επεξεργασία
των
προσωπικών
δεδομένων από τη Solid Insurance
σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικών
Δεδομένων
Η Solid Försäkringsaktiebolag (αριθ ός ε ορικού ητρώου 5164018482) ("Solid Insurance") είναι η νο ική οντότητα υ εύθυνη για την
ε εξεργασία των ροσω ικών σας δεδο ένων. Αυτό ση αίνει ότι είναι
καθήκον ας να διασφαλίζου ε ότι η ε εξεργασία γίνεται ε ασφάλεια
και σύ φωνα ε τους ισχύοντες νό ους και κανονισ ούς.

Συλλογή των ροσω ικών δεδο ένων
Όταν γίνεστε ή ενδιαφέρεστε να γίνετε ελάτης της Solid Insurance,
καλείστε να αραχωρήσετε ροσω ικά στοιχεία, ό ως όνο α,
διεύθυνση, αριθ ό κοινωνικής ασφάλισης, ηλεκτρονική διεύθυνση,
τηλέφωνο, ε άγγελ α κ.λ . Τα δεδο ένα συλλέγονται α ευθείας α ό
εσάς, αλλά ενδέχεται ε ίσης να ας τα αραχωρήσουν λ.χ. άλλες
εταιρείες του Ο ίλου, συνεργάτες, ασφαλιστικές εταιρείες ή ο
εργοδότης σας. Τα δεδο ένα ενδέχεται ε ίσης να συλλεχθούν ή να
συ ληρωθούν και να ε ικαιρο οιηθούν α ό κυβερνητικά ή άλλα
ιδιωτικά και δη όσια αρχεία. Η Solid Insurance ενδέχεται ε ι λέον να
καταγράψει τηλεφωνικές κλήσεις, να α οθηκεύσει ηλεκτρονική
αλληλογραφία ή να καταγράψει ε άλλο τρό ο τη συναλλαγή και την
ε ικοινωνίας σας ε τη Solid Insurance.

Σκο ός
Η Solid Insurance ε εξεργάζεται ροσω ικά δεδο ένα για τους
σκο ούς ου αναφέρονται αρακάτω. Η εν λόγω ε εξεργασία είναι
α αραίτητη για τους ακόλουθους σκο ούς.
Προετοιμασία και διαχείριση συμφωνιών
Ο ρωταρχικός σκο ός για τον ο οίο η Solid Insurance ε εξεργάζεται
ροσω ικά δεδο ένα είναι η συλλογή, η ε ιβεβαίωση και η καταγραφή
ροσω ικών δεδο ένων ριν α ό τη σύναψη συ φωνίας ε εσάς τον
ελάτη, καθώς και η καταγραφή, η διαχείριση και η εκ λήρωση
συ φωνιών ου έχουν ήδη συναφθεί. Εάν δεν συνάψετε συ φωνία ε
τη Solid Insurance, θα α οθηκεύσου ε τα ροσω ικά σας στοιχεία το
ανώτατο για τρεις ήνες. Α οθηκεύου ε τα ροσω ικά σας δεδο ένα
για το διάστη α ου α αιτείται, ροκει ένου να εκτελεστεί η συ φωνία
ε εσάς, ό ως ροβλέ εται α ό το νό ο.
Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, άλλες κανονιστικές
διατάξεις ή/και αποφάσεις
Σε συνάρτηση ε τα ανωτέρω, η ε εξεργασία των ροσω ικών
δεδο ένων γίνεται, ροκει ένου η Solid Insurance να συ ορφωθεί ε
τις νο ικές της υ οχρεώσεις, ε άλλες κανονιστικές διατάξεις ή/και
α οφάσεις. Η α οθήκευση των ροσω ικών δεδο ένων γίνεται
σύ φωνα ε την ισχύουσα νο οθεσία.
Παραδείγ ατα της εν λόγω ε εξεργασίας:
(i)
ε εξεργασία των ροσω ικών δεδο ένων ροκει ένου να
εκ ληρωθούν
α αιτήσεις σύ φωνα ε λογιστικούς κανόνες,
(ii)
ε εξεργασία των ροσω ικών δεδο ένων σε σχέση ε
υ οβολή εκθέσεων στη σουηδική φορολογική υ ηρεσία, στη
σουηδική αστυνο ία, στη σουηδική αρχή ε ιβολής του νό ου,
στη σουηδική ε ο τική αρχή χρη ατο ιστωτικών υ ηρεσιών και
σε άλλες αρχές.
Αναλύσεις αγοράς και πελατών
Η ε εξεργασία των ροσω ικών δεδο ένων γίνεται ε ίσης στο λαίσιο
διεξαγωγής αναλύσεων της αγοράς και των
ελατών,
ου
χρησι ο οιούνται ως βάση ε ορίας και ε ιχειρη ατικής εξέλιξης,

E

ροκει ένου να ενισχυθεί το φάσ α ροϊόντων ου αρέχει η Solid
Insurance στους ελάτες της. Ε ι λέον, ε εξεργαζό αστε δεδο ένα στο
λαίσιο συνήθων ασφαλιστικών διαδικασιών, ό ως είναι ο υ ολογισ ός
ασφαλίστρων, η συλλογή στατιστικών ληροφοριών και η α οφυγή
ασφαλιστικής ζη ίας. Μ ορεί ε ίσης να ε εξεργαστού ε ροσω ικά
δεδο ένα και να τα χρησι ο οιήσου ε ως βάση για την αροχή
ασφαλιστικών συ βουλών. Εάν δεν έχετε ζητήσει να η λα βάνετε
αζική ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενδέχεται να χρησι ο οιήσου ε τα
ροσω ικά σας δεδο ένα για την α οστολή διαφη ιστικών ηνυ άτων
και ροσφορών. Η α οθήκευση των ροσω ικών δεδο ένων γίνεται
σύ φωνα ε την ισχύουσα νο οθεσία.

Η ε εξεργασία των ροσω ικών δεδο ένων
εκτός της Solid Insurance
Η ε εξεργασία των ροσω ικών δεδο ένων, στο λαίσιο της ισχύουσας
νο οθεσίας για την ε ιστευτικότητα και για τους σκο ούς ου
αναφέρονται ανωτέρω, ενδέχεται να γίνεται και α ό εταιρείες του
Ο ίλου, καθώς και α ό εταιρείες ε τις ο οίες ο Ό ιλος συνεργάζεται
για την αροχή των υ ηρεσιών του, ό ως λ.χ. ο διακανονισ ός
αξιώσεων, η αξιολόγηση κινδύνου, η αντασφάλιση, διάφορες αναλύσεις
κ.λ . Η νο ική βάση της ε εξεργασίας είναι η εκ λήρωση των
συ φωνιών της Solid Insurance ή το εύλογο ενδιαφέρον της Solid
Insurance. Η α οθήκευση των ροσω ικών δεδο ένων γίνεται
σύ φωνα ε την ισχύουσα νο οθεσία.

Μεταβίβαση των δεδο ένων σε τρίτη χώρα
Σε ορισ ένες ερι τώσεις, η Solid Insurance ενδέχεται να εταβιβάσει
ροσω ικά δεδο ένα σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (τρίτες χώρες) και σε
ξένους οργανισ ούς. Σε αυτή την ερί τωση, η Solid Insurance θα
λάβει όλα τα εύλογα έτρα, ροκει ένου η ε εξεργασία των
ροσω ικών σας δεδο ένων να γίνει ε ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ότι
το ε ί εδο ροστασίας είναι ε αρκές και αντιστοιχεί στο ή είναι ίδιο ε
το ε ί εδο ου αρέχεται στις χώρες εντός ΕΕ/ΕΟΧ.

Τα δικαιώ ατά σας
Έχετε το δικαίω α να λα βάνετε ληροφορίες για τον τρό ο
ε εξεργασίας των ροσω ικών σας δεδο ένων α ό τη Solid Insurance
και, ως εκ τούτου, έχετε ε ίσης το δικαίω α να:
a)
b)
c)
d)
e)

λα βάνετε αντίγραφα α ό τα ητρώα,
ζητάτε τη διόρθωση εσφαλ ένων ή ελλι ών ληροφοριών,
ζητάτε διαγραφή ή εριορισ ένη ε εξεργασία των ροσω ικών
δεδο ένων,
να εγείρετε ένσταση στην ε εξεργασία,
εάν η Solid Insurance ε εξεργάζεται ροσω ικά δεδο ένα
δυνά ει συ φωνιών ή κατό ιν συγκατάθεσης, ορείτε, κάτω α ό
ορισ ένες συνθήκες, να λα βάνετε ροσω ικά δεδο ένα α ό τη
Solid Insurance, τα ο οία έχετε αραχωρήσει στη Solid
Insurance, και έχετε το δικαίω α να τα εταβιβάζετε α ευθείας
σε άλλους διαχειριστές ροσω ικών δεδο ένων, εάν κάτι τέτοιο
είναι τεχνικά δυνατό (φορητότητα δεδο ένων).

Το αίτη α ή/και η ένστασή σας σύ φωνα ε τα ση εία
β-ε ανωτέρω θα αξιολογηθεί α ό τη Solid Insurance σε ε ονω ένη
βάση. Εάν θέλετε να αιτηθείτε ή/και να εγείρετε ένσταση σύ φωνα ε
τα ανωτέρω,
αρακαλού ε ε ικοινωνήστε
ε τον υ εύθυνο
ροσω ικών δεδο ένων της Solid Insurance.

Α οκλεισ ός ά εσων ροωθητικών ηνυ άτων
Μ ορείτε να ε ικοινωνήσετε ε τη Solid Insurance και να ζητήσετε να
ην λα βάνετε α ευθείας ροωθητικά ηνύ ατα (α οκλεισ ός αζικών
διαφη ιστικών ηνυ άτων). Αυτό ση αίνει ότι τα ροσω ικά σας
στοιχεία δεν θα ε εξεργάζονται για διαφη ιστικούς σκο ούς και δεν θα
λα βάνετε διαφη ιστικά ηνύ ατα. Μ ορείτε να ζητήσετε τον
α οκλεισ ό αζικών διαφη ιστικών ηνυ άτων ε ικοινωνώντας ε την
εξυ ηρέτηση ελατών της Solid Insurance στο τηλέφωνο 0771-113 113
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kunder@solidab.se
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Κατάρτιση ροφίλ και ε εξεργασία βάσει
εύλογου ενδιαφέροντος

Για ερισσότερες ληροφορίες ελέγξτε τους Όρους και Προϋ οθέσεις
και το ολοκληρω ένο ασφαλιστήριο.

Σε ορισ ένες ερι τώσεις, έχετε το δικαίω α να αρνηθείτε την
κατάρτιση ροφίλ και την ε εξεργασία των ροσω ικών δεδο ένων ου
γίνεται βάσει εύλογου ενδιαφέροντος της Solid Insurance. Η κατάρτιση
ροφίλ αφορά την αυτό ατη ε εξεργασία ροσω ικών δεδο ένων για
την αξιολόγηση συγκεκρι ένων ροσω ικών χαρακτηριστικών φυσικών
ροσώ ων, ιδίως για την ανάλυση ή ρόβλεψη, ό ως λ.χ. την
οικονο ική κατάσταση ενός συγκεκρι ένου φυσικού ροσώ ου, τις
ροσω ικές ροτι ήσεις, τα ενδιαφέροντα κ.λ . Η κατάρτιση ροφίλ
γίνεται α ό τη Solid Insurance λ.χ. για την ανάλυση ελατών για
ροωθητικούς σκο ούς. Έχετε το δικαίω α να αρνηθείτε την κατάρτιση
ροφίλ για ροωθητικούς σκο ούς.

Ερωτήσεις σχετικά ε την ε εξεργασία των
ροσω ικών δεδο ένων
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά ε την ε εξεργασία των ροσω ικών
δεδο ένων, αρακαλού ε ε ικοινωνήστε ε τη Solid Insurance:
Υ εύθυνος ροσω ικών δεδο ένων Solid Insurance
Τηλέφωνο:
042-38 21 00
E-mail:
DPO@solidab.se
Διεύθυνση:
Solid Försäkring
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg
Εάν θέλετε να υ οβάλετε
αρά ονο,
ορείτε ε ίσης
ε ικοινωνήσετε ε τη σουηδική αρχή ροστασίας δεδο ένων.
Σουηδική αρχή ροστασίας δεδο ένων
Box 8114
SE-104 20 Στοκχόλ η

να

Για ερισσότερες ληροφορίες σχετικά ε τον τρό ο ε τον ο οίο η
Solid Insurance ε εξεργάζεται ροσω ικά δεδο ένα, ε ισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.solidab.se

Παράπονα
Σε ερί τωση ου οι υ ηρεσίες ας δεν αντα οκρίθηκαν στις
ροσδοκίες σας, ορείτε να υ οβάλλετε τα αρά ονά σας γρα τώς.
Θα ε εξεργαστού ε σύντο α το αρά ονό σας, θα σας εξηγήσου ε ώς
θα το διαχειριστού ε και θα σας ού ε τι ρέ ει να κάνετε. Θα σας
κρατά ε ενή ερους για την ρόοδο της ε εξεργασίας του αρα όνου
σας.
Εάν θέλετε να υ οβάλλετε αρά ονο, ε ικοινωνήστε αζί ας γρα τώς
στη διεύθυνση:
Intana
c/o Solid
Sussex House
Perrymount Road
Haywards Heath
West Sussex
RH16 1DN
United Kingdom
claimsEU@intana-assist.com

Ασφαλιστική εταιρεία
SOLID Insurance (Solid Försäkringsaktiebolag)
Τ.Θ. 22068, 250 22 Helsingborg, Σουηδία
Εξυ ηρέτηση ελατών: +46 (0) 771 - 113 113
E-mail: kunder@solidab.se
Ιστότο ος: www.solidab.com
Αναγνωριστικός αριθ ός εταιρίας 516401-8482
Η SOLID Insurance είναι ια ασφαλιστική εταιρεία ε έδρα στη
Σουηδία και ρυθ ιζό ενη α ό το σουηδικό νό ο
ερί
χρη ατο ιστωτικών υ ηρεσιών (αριθ ός αναφοράς: 401229).
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