
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών. Οι πλήρεις

προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν διατίθενται μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σας. Το παρόν έντυπο πληροφοριών δεν

υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους

αυτής.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Αυτό το είδος ασφάλισης προσφέρει παροχές διαγνωστικών εξωνοσοκομειακών εξετάσεων στον Ασφαλισμένο. Ως Ασφαλισμένος ορίζεται κάθε πρόσωπο προς το

οποίο προσφέρονται παροχές από την Εθνική Ασφαλιστική και ως Συμβαλλόμενος ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποχρεούται την καταβολή του

ασφαλίστρου ώστε να συνάψει ασφαλιστική σύμβαση με την Εθνική Ασφαλιστική. Δικαίωμα ασφάλισης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν όσοι δεν μπορούν να

συμμετέχουν στα υπόλοιπα συναφή προγράμματα που διαθέτει η Εταιρία.

Τι ασφαλίζεται;
Τι δεν ασφαλίζεται;

Υπάρχουν περιορισμοί

στην κάλυψη;

Τα έξοδα πραγματοποίησης διαγνωστικών – εξωνοσοκομειακών
εξετάσεων του Ασφαλισμένου που διενεργούνται στο
Αποκλειστικά Συμβεβλημένο Διαγνωστικό κέντρο, χωρίς ανώτατο
όριο, είτε με συμμετοχή 15% επί των αναγνωρισθέντων εξόδων
είτε χωρίς συμμετοχή υπό προϋποθέσεις, περιλαμβάνοντας τις
παρακάτω παροχές:

 Εξετάσεις στο Αποκλειστικά συμβεβλημένο Διαγνωστικό κέντρο, οι
οποίες είναι ιατρικά αναγκαίες να πραγματοποιηθούν, σε
περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος του Ασφαλισμένου. Η κάλυψη
παρέχεται απευθείας με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση
έγκυρου παραπεμπτικού Ιατρού. Η συμμετοχή του Ασφαλισμένου
στο συνολικό κόστος των εξετάσεων δύναται να μηδενιστεί
εφόσον προσκομίσει παραπεμπτικό του Κύριου Ασφαλιστικού του
φορέα.

Για τις εξετάσεις αίματος δεν απαιτείται η προσκόμιση παραπεμπτικού.

Το ποσοστό συμμετοχής του Ασφαλισμένου στα έξοδα των
αναγνωρισθέντων διαγνωστικών-εξωνοσοκομειακών εξετάσεων θα
γίνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα ονομαστικό ιδιωτικό
τιμοκατάλογο του Αποκλειστικά Συμβεβλημένου Διαγνωστικού
Κέντρου ο οποίος έχει συμφωνηθεί με την Εταιρία και περιλαμβάνει τις
τιμές των εξετάσεων ως αυτές έχουν κοστολογηθεί από το
Αποκλειστικά Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο για την παροχή του
παρόντος προγράμματος στις οποίες δεν υπολογίζονται τυχόν
ειδικές/προνομιακές τιμές, εκπτώσεις ή προσφορές.

! Οι καλύψεις δεν ισχύουν για διάστημα που ξεπερνάει το σύνολο
των 365 ημερών.

! Οι καλύψεις που σχετίζονται με διαγνωστικές – εξωνοσοκομειακές
εξετάσεις ισχύουν μετά την πάροδο των 30 ημερών από την
έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης.

! Δεν παρέχεται κάλυψη για τις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν
πραγματοποιούνται στο Αποκλειστικά Συμβεβλημένο Διαγνωστικό
Κέντρο.

! Δεν παρέχεται κάλυψη για τις απεικονιστικές διαγνωστικές
εξετάσεις χωρίς την προσκόμιση παραπεμπτικού από τον
θεράποντα ιατρό.

! Το παραπεμπτικό του Ιατρού δεν θα θεωρείται έγκυρο αν δεν
περιέχει τον λόγο για τον οποίο κρίνονται αναγκαίες και την
σφραγίδα του εντέλλοντος ιατρού σύμφωνα με την οποία
πιστοποιείται η ειδικότητά του η οποία πρέπει να είναι συναφής με
το είδος των εξετάσεων.

! Δεν καλύπτονται οι σκιαγραφικές , φωτοδυναμικές ουσίες και τα
ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στις απεικονιστικές τεχνικές
για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων εκτός και αν ο
Ασφαλισμένος προσκομίσει θεωρημένο και έγκυρο παραπεμπτικό
ΕΟΠΥΥ οπότε και θα καταβάλει μόνο την προβλεπόμενη από τον
ΕΟΠΥΥ συμμετοχή του για την αγορά των παραπάνωφαρμάκων.

Δεν παρέχεται κάλυψη για διαγνωστικές εξετάσεις που έχουν
σχέση με τις παρακάτω περιπτώσεις:

 Ενδοσκοπήσεις, διαγνωστικές επεμβατικές εξετάσεις καθώς και οι
ενδοσκοπικοί υπέρηχοι.

 Οι παρακεντήσεις και οι λήψεις βιοψίας.
 Κάθε εξέταση επί υλικών βιοψίας

(παθολογοανατομικές/ιστολογικές και ανισοϊστοχημείας) .
 Επεμβατικές πράξεις για έλεγχο χρωμοσωμικών ανωμαλιών του

εμβρύου κατά τη διάρκεια της κύησης.
 Οι εξετάσεις που αποστέλλονται για διενέργεια στο εξωτερικό.

 Διαγνωστικές Εξετάσεις για τις οποίες το Αποκλειστικά
Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο κρίνει, για ιατρικούς λόγους,
ότι για την εκτέλεσή τους απαιτείται Νοσοκομειακό περιβάλλον.

 Οι αμοιβές ιατρών για θεραπείες, πράξεις, καθώς και για
παραπομπή προς διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.
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Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Πότε και πώς πληρώνω;

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Ο Ασφαλισμένος και ο Συμβαλλόμενος υποχρεούνται:

● Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης:

• Nα απαντήσουν με απόλυτη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης και να δηλώσουν κάθε πληροφορία,

στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν για την κατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένου και μπορεί να έχει σημασία για την εκτίμηση του

ασφαλιστικού κινδύνου.

• Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το οφειλόμενο ασφάλιστρο. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή

ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου.

● Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης:

• Να ενημερώσουν εγγράφως την Εθνική Ασφαλιστική για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας και στη διεύθυνση του

Συμβαλλομένου.

• Να ενημερώσουν την Εθνική Ασφαλιστική σε περίπτωση γάμου των τέκνων τους, που έχουν ως εξαρτώμενα μέλη με την παρούσα

ασφαλιστική σύμβαση.

• Να ενημερώσουν την Εθνική Ασφαλιστική σε περίπτωση διαζυγίου με τον / την σύζυγο που έχουν ασφαλίσει ως εξαρτώμενο πρόσωπο με

την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση.

• Να πραγματοποιεί ο Συμβαλλόμενος την πληρωμή του ασφαλίστρου έτσι ώστε να παραμείνει σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος ο Ασφαλισμένος:

• Να υποβάλλει εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που σχετίζονται με την επέλευση του ασφαλιστικού γεγονότος.

• Να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και να υποβάλλει στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες

επέλευσης του κινδύνου.

• Να εξουσιοδοτεί νομίμως την Εθνική Ασφαλιστική για έλεγχο, με οποιοδήποτε εντεταλμένο όργανο ή συνεργάτη της, του πλήρους ιατρικού

τους φακέλου και όλων των εγγράφων ή άλλων στοιχείων που αφορούν οποιαδήποτε απαίτηση τους για καταβολή αποζημίωσης ή

κάλυψη νοσηλείας με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση.

Η πληρωμή του ετήσιου ασφαλίστρου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο / τέσσερις / δώδεκα δόσεις ( με αντίστοιχες επιβαρύνσεις ) ή

εφάπαξ μέσω:

-Πιστωτικής / Χρεωστικής κάρτας

-Internet Banking

-Μετρητών

-Phone Banking

-ATM (μόνο ΕΤΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε όπως ανατρέξετε στον ιστότοπο της Εθνικής Ασφαλιστικής www.ethniki-asfalistiki.gr

Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην εκάστοτε ασφαλιστική σύμβαση.

Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ακυρώσει την ασφαλιστική σύμβαση αυτόματα με τη διακοπή πληρωμής του ασφαλίστρου.

Πού είμαι καλυμμένος;

 Οι παραπάνω παροχές ισχύουν για Ασφαλισμένους οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και δε βρίσκονται στο εξωτερικό για

παραπάνω από 6 συνεχόμενους μήνες. Έλληνες φοιτητές και ναυτικοί θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον την έχουν δηλώσει

ως μόνιμο τόπο κατοικίας.


