
Ασφάλιση Ομαδικών

Προσωπικών Ατυχημάτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρεία: Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) «Η ΕΘΝΙΚΗ»

ΑΦΜ: 094003849, Γ.Ε.Μ.Η: 224801000, Με έδρα στην Ελλάδα

Εφαρμοστέο Δίκαιο: Ελληνικό, Εποπτική Αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος

Προϊόν: Προσωπικά ατυχήματα εργαζομένων
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών

πληροφοριών. Επίσης το παρόν έντυπο δεν υποκαθιστά τις τυχόν επιπλέον προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατικές

πληροφορίες, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Αυτό το είδος ασφάλισης προσφέρει καλύψεις στο σύνολο των μισθωτών του Συμβαλλομένου οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της

ηλικίας τους.

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται;

Υπάρχουν περιορισμοί στην

κάλυψη;

Ασφαλίζεται το σύνολο των μισθωτών του Συμβαλλόμενου με τις

κατωτέρω καλύψεις:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄

 Ασφάλιση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από

ατύχημα με ασφαλισμένο κεφάλαιο € 15.000.

 Ασφάλιση μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα με

ασφαλισμένο κεφάλαιο ποσοστό των € 15.000.

 Ασφάλιση δαπανών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής

περίθαλψης συνεπεία ατυχήματος με ανώτατο όριο για κάθε

ατύχημα το ποσό των € 600.

 Ασφάλιση ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα

με ανώτατο όριο για κάθε ασφαλιστικό έτος το ποσό

των € 4.000.

 Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας σε νοσοκομείο συνεπεία

ατυχήματος ή ασθενείας ποσού € 40.

 Ασφάλιση χειρουργικού επιδόματος συνεπεία ατυχήματος ή

ασθένειας ποσοστό των € 1.000.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄

 Ασφάλιση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από

ατύχημα με ασφαλισμένο κεφάλαιο € 20.000.

 Ασφάλιση μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα με

ασφαλισμένο κεφάλαιο ποσοστό των € 20.000.

 Ασφάλιση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας για εργασία από

ατύχημα με ανώτατο όριο μηνιαίως το ποσό των € 500.

 Ασφάλιση δαπανών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής

περίθαλψης συνεπεία ατυχήματος με ανώτατο όριο για κάθε

ατύχημα το ποσό των € 800.

 Ασφάλιση ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα

με ανώτατο όριο για κάθε ασφαλιστικό έτος το ποσό

των € 5.000.

 Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας σε νοσοκομείο συνεπεία

ατυχήματος ή ασθενείας ποσού € 50.

 Ασφάλιση χειρουργικού επιδόματος συνεπεία ατυχήματος ή

ασθένειας ποσοστό των € 1.500.

 Ασφάλιση έκτακτης διακομιδής από ατύχημα με ανώτατο όριο

το ποσό των € 1.500.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄

 Ασφάλιση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από

ατύχημα με ασφαλισμένο κεφάλαιο € 30.000.

 Ασφάλιση μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα με

ασφαλισμένο κεφάλαιο ποσοστό των € 30.000.

 Ασφάλιση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας για εργασία από

ατύχημα με ανώτατο όριο μηνιαίως το ποσό των € 800.

 Ασφάλιση δαπανών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής

περίθαλψης συνεπεία ατυχήματος με ανώτατο όριο για κάθε

ατύχημα το ποσό των € 1.000.

 Ασφάλιση ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα

με ανώτατο όριο για κάθε ασφαλιστικό έτος το ποσό

των € 6.000.

 Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας σε νοσοκομείο συνεπεία

ατυχήματος ή ασθενείας ποσού € 60.

 Ασφάλιση χειρουργικού επιδόματος συνεπεία ατυχήματος ή

ασθένειας ποσοστό των € 2.000.

Νοσηλείες ή ατυχήματα και οι συνέπειες τους, που οφείλονται:

 Σε ασθένεια ή προϋπάρχουσα σωματικής ή πνευματικής

αναπηρίας (εκτός της αιφνίδιας ασθένειας όπου

καλύπτεται).

 Σε ιατρική ή χειρουργική θεραπεία, εκτός εάν έχει

συμφωνηθεί διαφορετικά.

 Σε μέθη ή χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων

χωρίς ιατρική συνταγή.

 Σε χρησιμοποίηση από τον ασφαλισμένο αεροπλάνων που

δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένες εταιρίες και δεν εκτελούν

κανονικά δρομολόγια ή charters, ελικοπτέρων, ανεμοπτέ-

ρων, αεροστάτων ή σε συμμετοχή του ασφαλιζομένου σε

επίσημους ή όχι αγώνες ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας με

οποιοδήποτε μέσο.

 Σε αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ανεξάρτητα από τη

διανοητική κατάσταση του ασφαλισμένου.
 Σε πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εξωτερικό ή εμφύλιο, με

οποιαδήποτε όπλα. Σε πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις,

επαναστάσεις ή λαϊκές ταραχές.

Επίσης δεν καλύπτονται τα ατυχήματα:

 τα οποία συμβαίνουν κατά την διάρκεια διάπραξης από τον

ασφαλιζόμενο εγκλήματος σε βαθμό κακουργήματος,

 που δεν προκάλεσαν ορατούς μώλωπες ή τραύματα στο

εξωτερικό του σώματος, εκτός από την περίπτωση του

πνιγμού ή εσωτερικών τραυμάτων που διαπιστώνονται

αντικειμενικά.

Στην ασφάλιση ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης από

ατύχημα και στην ασφάλιση νοσοκομειακού & χειρουργικού

επιδόματος δεν καλύπτονται νοσηλείες που οφείλονται:

 Σε προληπτικές γενικές εξετάσεις (check up), χειρουργικές

επεμβάσεις ή θεραπεία για καλλωπιστικούς σκοπούς.

 Σε οδοντιατρική θεραπεία ασφαλιζομένου προσώπου, εκτός

εάν οφείλεται σε ατύχημα που συνέβη κατά τον χρόνο που

ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση,

εξαιρουμένης και στην περίπτωση αυτή της Προσθετικής

Οδοντιατρικής.

Επίσης στην ασφάλιση νοσοκομειακού & χειρουργικού

επιδόματος δεν καλύπτονται νοσηλείες που οφείλονται:

 εγκυμοσύνη, συμπεριλαμβανομένων στον όρο αυτό του

τοκετού και της αποβολής.

 Διορθώσεις διαθλαστικών ανωμαλιών εκτός της

ανισομετροπίας, κερατόκωνου, τραυμάτων ή εγκαυμάτων

κερατοειδούς ή φλεγμονών κερατοειδούς από ιούς.

! Το νοσοκομειακό και χειρουργικό επίδομα θα καταβάλλεται

μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί

νοσοκομειακές δαπάνες για το ίδιο γεγονός από την κάλυψη

ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα.

! Το νοσοκομειακό επίδομα καταβάλλεται από την 1η ημέρα

νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες για κάθε ατύχημα ή

ασθένεια.

! Η παροχή στην ασφάλιση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας

για εργασία από ατύχημα καταβάλλεται από την 31η ημέρα

της ανικανότητας και μέχρι 12 μήνες σε κάθε περίπτωση.



Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Πότε και πως πληρώνω;

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:

● Κατά την ένταξη του ασφαλισμένου στο πρόγραμμα ασφάλισης:

 Να καταβάλλει ολόκληρο το οφειλόμενο ασφάλιστρο καθώς η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την καταβολή ολόκληρου του

οφειλόμενου ασφαλίστρου, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου/βεβαίωσης ασφάλισης.

 Να παρέχει στην Εθνική Ασφαλιστική τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες για την ασφάλισή του.

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος:

 Να ειδοποιήσει εγγράφως την Εθνική Ασφαλιστική εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης του κινδύνου.

 Να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στην Εθνική Ασφαλιστική εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία

επέλευσης του κινδύνου.

Τα ασφάλιστρα εισπράττονται εφάπαξ κατά την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης.

Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που συμφωνείται μεταξύ Εθνικής Ασφαλιστικής και Συμβαλλομένου.

Με έγγραφη δήλωση του Συμβαλλόμενου στην Εθνική Ασφαλιστική.

Πού είμαι καλυμμένος;

 Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει όλο το 24ώρο καθώς και εντός και εκτός ορίων της Ελληνικής επικράτειας.


