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……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..……

Να βρω το απολυτήριο Λυκείου

Να μεταφράσω το πτυχίο της ξένης γλώσσας

Να μεταφράσω το Πιστοποιητικό Γέννησης (εφόσον έχει ζητηθεί)

Να συμπληρώσω την ειδική Αίτηση Erasmus

Να εκδόσω τη φοιτητική ταξιδιωτική μου ασφάλιση

Να αποθηκεύσω όλα τα έγγραφά μου σε ένα usb stick & όπου αλλού έχω account (πχ. 

Google Drive)

Να συμπληρώσω εμπρόθεσμα όλες τις αιτήσεις του πανεπιστημίου

Να βρω δωμάτιο στην Εστία ή να ενοικιάσω δικό μου σπίτι

6-9 μήνες πριν την αναχώρηση check

Να αποκτήσω την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (EHIC)

Να βγάλω μερικές φωτογραφίες διαβατηρίου (εφόσον το διαβατήριο είναι απαραίτητο)

Να επιλέξω τα μαθήματα που θέλω να παρακολουθήσω, να συμπληρώσω το learning 

agreement και να κρατήσω υπογεγραμμένα αντίγραφά του

Να σιγουρευτώ πως το διαβατήριό μου (εφόσον είναι απαραίτητο) είναι σε ισχύ και θα 

παραμείνει έως τη λήξη της φοίτησής μου

Να ζητήσω από το πανεπιστήμιο την αναλυτική βαθμολογία μου

……………………………………………………………………………………………..……

ΚΑΝΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΒΗΜΑ
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Σε περίπτωση που χρειαστείς οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με την έκδοση της

Φοιτητικής Ταξιδιωτικής Ασφάλισής σου, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας στο:

211 10 98090, ή στείλε μας email: travel@allianz-assistance.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών / Πωλήσεις (Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00’-20.30’)

Καλή Επιτυχία!

Η Ομάδα της Allianz Global Assistance

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..……

1-2 εβδομάδες πριν την αναχώρηση

1-3 μήνες πριν την αναχώρηση check

Να υπογράψω όλες τις αιτήσεις / έγγραφ που μου έχει ζητήσει το πανεπιστήμιο

Να επιβεβαιώσω ότι έχει ολοκληρωθεί το θέμα με τη διαμονή μου

Να κλείσω τα αεροπορικά εισιτήρια

Να εκδόσω τη φοιτητική ταξιδιωτική μου ασφάλιση (αν δεν το έχω ήδη πραγματοποιήσει)

Να κατεβάσω ένα app μετάφρασης στο κινητό μου σε περίπτωση που χρειαστεί

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..……

Να αγοράσω έναν αντάπτορα εάν οι πρίζες στη χώρα που θα πάω είναι διαφορετικές

Να αποκτήσω κωδικούς e-banking και να μιλήσω με την τράπεζα ώστε να επιβεβαιώσω ότι η 

πιστωτική/χρεωστική μου κάρτα λειτουργεί στο εξωτερικό, βάζοντας συγκεκριμένα όρια 

ασφαλείας ανάληψης μετρητών

……………………………………………………………………………………………..……

check

Να ελέγξω τον καιρό στη χώρα που θα επισκεφθώ και να πάρω τον κατάλληλο εξοπλισμό

Να φτιάξω τη χειραποσκευή μου

Να σιγουρευτώ ότι έχω κάνει download τα απαραίτητα applications στο κινητό μου

Να πάρω τον φορτιστή, τα ακουστικά & το bluetooth (εάν με εξυπηρετεί)

Να φτιάξω τη βαλίτσα μου

……………………………………………………………………………………………..……

Να σιγουρευτώ πως έχω όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί μου

Να συμπεριλάβω στα έγγραφά μου και τη φοιτητική ταξιδιωτική μου ασφάλιση

……………………………………………………………………………………………..……

Να αγοράσω έναν αντάπτορα εάν οι πρίζες στη χώρα που θα πάω είναι διαφορετικές

Να προμηθευτώ και να κάνω πρακτική στις αγαπημένες μου συνταγές μαγειρικής

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..……
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