ATLAS JET – YURTİÇİ VIP SEYAHAT YARDIM
TEMİNATLAR
Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi / Medical Assistance due to injury or illness.
Yaralanma veya hastalık nedeniyle Sigortalı’nın nakli / Transport or repatriation of the insured person
Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgaha nakil / Transportation to the Usual Place of Residence after
being discharged from hospital
Vefat eden Sigortalı’nın nakli / Repatriation due to death of the insured person
Yaralanma veya hastalık nedeniyle konaklama süresinin uzatılması / Extension of stay due to illness or injury
Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati / Travel of a family member due to
hospitalisation of the insured person
Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması / Stay of a family member due to
hospitalisation of the insured person
Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati / Interruption
of trip due to death of the insured person
Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati / Interruption of
trip due to damages at home
Hastanede kalan Sigortalı’nın ailesine yardım / Helping of a family member due to hospitalisation of the
insured person
Hastanede kalan Sigortalı’nın yerine iş seyahatine devam etmesi amacıyla başka birinin gönderilmesi için
seyahat organizasyonu / Business travel organization of someone else in order to continue business trip
instead of the hospitalized insured person.

LİMİTLER
2.000 TL Muafiyet – 50,00 TL
Sınırsız
Sınırsız
Sınırsız
200 TL / Gün Max. 5 gün
Sınırsız
200 TL / Gün Max. 5 gün
Sınırsız
Sınırsız
Sınırsız
Sınırsız

Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması / Location and transport of luggage and personal effects

Sınırsız

Bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması / Luggage loss, damage, theft
Gecikmeli bagaj / Delay of luggage
Bilet kaybı / Loss of ticket
Overbooking nedeniyle gecikme / Delay due to overbooking
Gecikme nedeniyle aktarma yapılacak uçuşun kaçırılması
Seyahatin iptali / İntrerruption Trip
İlaç gönderilmesi organizasyonu / Despatch of medicines abroad
Genel Bilgi Servisi / General Information Services
Acil mesajların iletilmesi / Relay of urgent messages

500 TL
200 TL
200 TL
100 TL
200 TL
750 TL
Sınırsız
Bağlantı
Sınırsız

POLİÇE TEMİNATLARINIZLA İLGİLİ HER TÜRLÜ YARDIM TALEBİNİZ İÇİN - 24 SAAT - TURASSİST 0(212) 368 65 25
DEĞERLİ MİSAFİRİMİZ, SİZ VE AİLENİZ SEYAHATİNİZ SÜRESİNCE GÜVENDE OLABİLMENİZ ADINA ŞİRKETİMİZİN MAPFRE GENEL SİGORTA İŞBİRLİĞİ İLE SİZE
ÖZEL HAZIRLATTIĞI SEYAHAT YARDIM PAKETİNİN İÇERİĞİNİ YUKARIDA BULABİLİRSİNİZ. CEP TELEFONUNUZA ACİL DURUMLAR TELEFONUNU
KAYDETMENİZİ RİCA EDER, SAĞLIK VE ESENLİK DOLU BİR SEYAHAT GEÇİRMENİZİ DİLERİZ.

