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Προϊόν: Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών FULL
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;
Σε αυτό το είδος ασφάλισης καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος πάθει μία από τις έντεκα Σοβαρές Ασθένειες όπως
αυτές ορίζονται παρακάτω. Ως Ασφαλισμένος ορίζεται κάθε πρόσωπο ηλικίας από 18 εως 65 ετών προς το οποίο παρέχεται κάθε κάλυψη και για το οποίο η
Εθνική Ασφαλιστική έχει αναλάβει την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης και ως Συμβαλλόμενος ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η
Εθνική Ασφαλιστική συνάπτει την ασφάλιση και υποχρεούται στην καταβολή του ασφαλίστρου.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Τι ασφαλίζεται;
Η περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλισμένος νοσήσει εξαιτίας μίας
από τις Σοβαρές Ασθένειες η Εταιρεία οφείλει να καταβάλει στον
Ασφαλισμένο το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, μετά την παρέλευση ενός
μηνός από την ημερομηνία αναγνώρισης της Σοβαρής Ασθένειας.
Ως Σοβαρές Ασθένειες ορίζονται οι παρακάτω περιοριστικά
αναφερόμενες:
 Κακοήθης Νεοπλασία: Ορίζεται ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός
καρκινικού κυττάρου που διηθεί τους φυσιολογικούς ιστούς,
ενδέχεται να δώσει μεταστάσεις και επιβεβαιώνεται με
παθολογοανατομικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνεται η λευχαιμία
και το λέμφωμα.
 Έμφραγμα Μυοκαρδίου: Η οξεία νέκρωση μέρους του καρδιακού
μυός(μυοκαρδίου), οφειλόμενη σε ανεπαρκή αιμάτωση.
 Αορτοστεφανιαία παράκαμψη: Η χειρουργική αντιμετώπιση της
στένωσης ή απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών με χρήση
μοσχευμάτων.
 Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Η νέκρωση του εγκεφαλικού
ιστού συνεπεία ανεπαρκούς αιμάτωσης ή αιμορραγίας των
αγγείων του εγκεφάλου που οδηγεί σε μόνιμο και μη
αναστρέψιμο νευρολογικό έλλειμα, η οποία θα έχει διαρκέσει για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
 Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια: Τελικού σταδίου χρόνια ανεπάρκεια
της νεφρικής λειτουργίας, που οδηγεί σε τακτική αιμοκάθαρση.
 Μεταμόσχευση Οργάνων: H μεταμόσχευση μυελού των οστών,
της καρδιάς, του νεφρού, του πνεύμονα, του παγκρέατος, του
ήπατος.
 Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Χρόνια αυτοάνοση φλεγμονώδης
απομυελινωτική νόσος άγνωστης αιτιολογίας του κεντρικού
νευρικού συστήματος η οποία θα προκαλεί κινητική ή αισθητήρια
δυσλειτουργία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
 Τύφλωση: Η μη αναστρέψιμη ολική απώλεια της όρασης και των
δύο οφθαλμών ως αποτέλεσμα ασθενείας η οποία δεν μπορεί να
διορθωθεί με φαρμακευτική αγωγή, ή χειρουργικά. Κατά
παρέκκλιση των ανωτέρω η «Τύφλωση» καλύπτεται ακόμα και
αν προέλθει από ατύχημα.
 Απώλεια Άκρων: Ο ακρωτηριασμός δύο ή περισσοτέρων άκρων
του σώματος , από το επίπεδο του καρπού των χεριών και άνω ή
από το επίπεδο του αστραγάλου και άνω, που οφείλεται σε
ασθένεια. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω η «Απώλεια Άκρων»
καλύπτεται ακόμα και αν προέλθει από ατύχημα.
 Παράλυση άκρων: Η ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια
κινητικής λειτουργίας συνολικά τουλάχιστον δυο άκρων του
σώματος, συνεπεία ασθένειας του νωτιαίου μυελού η οποία θα
έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι(6) μηνών.
Ως άκρο του σώματος στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται
ολόκληρο το άνω άκρο (από την άρθρωση του ώμου και κάτω,
εξαιρουμένης της άρθρωσης) ή ολόκληρο το κάτω άκρο (από την
άρθρωση του ισχίου και κάτω, εξαιρουμένης της άρθρωσης).
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω η «Παράλυση άκρων» καλύπτεται
ακόμα και αν προέλθει από ατύχημα.
Επιπλέον ως Σοβαρή Ασθένεια θεωρούνται τα
 Σοβαρά εγκαύματα: Τα τρίτου βαθμού εγκαύματα, με έκταση
τουλάχιστον 20% της επιφάνειας του σώματος

Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τις Σοβαρές Ασθένειες και τις
επιπλοκές τους που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε :

 Απόπειρα αυτοκτονίας, ο αυτοτραυματισμός, οι παθήσεις ψυχικής
υγείας, οι διανοητικές αναπηρίες κλπ.

 Αλκοολισμό και μέθη οδηγού, η χρήση ναρκωτικών, λήψη
φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή κλπ.

 Πολεμικά γεγονότα, ιοντίζουσες ακτινοβολίες κλπ.
 Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε στρατιωτικά γυμνάσια,
παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες, αγώνες ταχύτητας κλπ.

 Προϋπάρχουσες παθήσεις, αναπηρίες ή σωματικές βλάβες που ενώ
ήταν γνωστές δε δηλώθηκαν στην αίτηση ασφάλισης.

 Ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, καθώς και τις
επιπλοκές του.

 Ατύχημα, πέραν αυτών που κατά παρέκκλιση αναφέρονται στην
περιγραφή των ασθενειών.

 Επίσης, δεν παρέχεται κάλυψη στην περίπτωση που ο
Ασφαλισμένος διαμένει στο εξωτερικό σε χώρες εκτός Ε.Ε. για
περισσότερες από δεκατρείς(13) συνεχείς εβδομάδες ανά
ασφαλιστικό έτος.

!
!
!
!
!

INTERNAL

Υπάρχουν
κάλυψη;

περιορισμοί

στην

Η κάλυψη ισχύει μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία
έναρξης.
Η Σοβαρή Ασθένεια να έχει συμβεί μετά την έναρξη ισχύος της
κάλυψης
Ο Ασφαλισμένος να βρίσκεται στη ζωή κατά το χρόνο της
καταβολής.
Η Σοβαρή Ασθένεια να καλύπτεται από τους όρους του
Ασφαλιστηρίου και να έχει αναγνωριστεί από την Εταιρεία.
Δεν καλύπτεται οποιαδήποτε κακοήθεια που κατατάσσεται
παθολογοανατομικά
σε
πρώτου
σταδίου,
η
χρόνια
λεμφοκυτταρική λευχαιμία, όλες οι μορφές καρκίνου δέρματος
εκτός από μελάνωμα σταδίου ΙΙ ή και μεγαλύτερο, το παροδικό
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η μεταμόσχευση άλλων οργάνων,
μέρη οργάνων, ιστών ή κυττάρων πλην των αναφερομένων στην
περιγραφή της κάλυψης, το σύνδρομο Guillain-Barre, η περιοδική,
η παροδική και η κληρονομική παράλυση.

Πού είμαι καλυμμένος;
 Η παραπάνω κάλυψη ισχύει για Ασφαλισμένους οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και δε βρίσκονται στο εξωτερικό για
παραπάνω από 6 συνεχόμενους μήνες. Έλληνες φοιτητές, ναυτικοί και μέλη του ελληνικού διπλωματικού σώματος θεωρούνται
μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Ο Ασφαλισμένος και ο Συμβαλλόμενος υποχρεούνται:
●
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•
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•
•
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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.
Να καταβάλει ο Συμβαλλόμενος 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 ενημερώσει εγγράφως ο Συμβαλλόμενος την Εθνική Ασφαλιστική για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας και στη
διεύθυνση του.
Να ενημερώσει εγγράφως ο Ασφαλισμένος την Εθνική Ασφαλιστική για οποιαδήποτε αλλαγή στο επάγγελμά του.
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 με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση.

Πότε και πώς πληρώνω;
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 ανατρέξατε στον ιστότοπο της Εθνικής Ασφαλιστικής www.ethniki-asfalistiki.gr

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην εκάστοτε ασφαλιστική σύμβαση.

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