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

συμβατικές 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 καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες κάποιο ατύχημα προξενεί στον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του απασχόλησης ή της

ιδιωτικής του ζωής, σωματικές βλάβες οι οποίες είναι η άμεση, αποκλειστική αιτία του θανάτου, της διαρκούς ανικανότητας (ολικής ή μερικής) της πρόσκαιρης

ανικανότητας ή της πραγματοποίησης ιατροφαρμακευτικών εξόδων του Ασφαλισμένου.

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται;

Υπάρχουν περιορισμοί στην

κάλυψη;

Με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτονται οι εξής περιπτώσεις:

 Ο θάνατος συνεπεία ατυχήματος, κατά το οποίο ο Ασφαλισμένος

πέθανε ή έπαθε σωματικές βλάβες οι οποίες έγιναν η αποκλειστική

αιτία του θανάτου του με ασφαλισμένο κεφάλαιο της επιλογής του

Ασφαλισμένου κατά την σύναψη της ασφάλισης.

 Η διαρκής (ισόβια) ολική ανικανότητα του Ασφαλισμένου συνεπεία

ατυχήματος με ασφαλισμένο κεφάλαιο της επιλογής του

Ασφαλισμένου κατά την σύναψη της ασφάλισης.

 Η διαρκής(ισόβια) μερική ανικανότητα του Ασφαλισμένου συνεπεία

ατυχήματος κατά την οποία η ικανότητά του για εργασία μειώνεται

ουσιαστικά για όλη τη διάρκεια της ζωής του μέχρι και 66% του

ασφαλισμένου κεφαλαίου που ορίστηκε κατά τη σύναψη της

ασφάλισης.

 Η πρόσκαιρη ανικανότητα του Ασφαλισμένου, για βλάβες συνεπεία

ατυχήματος που του προκάλεσαν ανικανότητα για κάθε παραγωγική

του ενασχολήση και τον ανάγκασαν να βρίσκεται κάτω από ιατρική

θεραπεία ή να υποβάλλεται σε ανάπαυση αναγκαία για την θεραπεία

του με τη πληρωμή ημερήσιας παροχής μέχρι και 104 εβδομάδες

από την ημερομηνία ατυχήματος κατ’ ανώτατο όριο.

 Τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα του Ασφαλισμένου συνεπεία

ατυχήματος, αν αυτός υποβληθεί σε ιατροφαρμακευτικές δαπάνες ή

δαπάνες τεχνητών μελών.

 Η παροχή πρόσθετου ποσού για θάνατο ή διαρκή ανικανότητα

συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, κατά το οποίο ο Ασφαλισμένος είτε

είναι επιβάτης με εισιτήριο και ταξιδεύει ή αποβιβάζεται από

σιδηρόδρομο ή λεωφορείο ή άλλο όχημα που εκτελεί συγκοινωνία

νόμιμα.

 Η παροχή πρόσθετου ποσού για θάνατο ή διαρκή ανικανότητα

συνεπεία ατυχήματος, κατά το οποίο ο Ασφαλισμένος είναι επιβάτης

ή οδηγεί νομίμως επιβατικό αυτοκίνητο, φορτηγό αυτοκίνητο

ιδιωτικής / δημόσιας χρήσης, μοτοσικλέτα , ποδήλατο, γεωργικό

μηχάνημα.

 Η παροχή πρόσθετου ποσού για θάνατο ή διαρκή ανικανότητα

συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, σιδηροδρομικό ή αυτοκινητιστικό,

στο οποίο ο Ασφαλισμένος έπαθε σωματική βλάβη σαν πεζός και

για το οποίο η οικεία αστυνομική αρχή έλαβε γνώση.

 Η παροχή πρόσθετου ποσού για θάνατο ή διαρκή ανικανότητα

συνεπεία ατυχήματος, κατά το οποίο ο Ασφαλισμένος επέβαινε σαν

επιβάτης με εισητήριο σε περιστατικό βύθισης, προσάραξης,

πυρκαγιάς ή σύγκρουσης οποιουδήποτε πλοίου που κάνει

συγκοινωνία σε αναγνωρισμένη ατμοπλοϊκή γραμμή.

 Η παροχή πρόσθετου ποσού για θάνατο ή διαρκή ανικανότητα

συνεπεία ατυχήματος, κατά το οποίο ο Ασφαλισμένος επέβαινε σαν

επιβάτης σε πτώση, πρόσκρουση αεροσκάφους που εκτελεί

δρομολόγια αναγνωρισμένων αερογραμμών.

! Η προγενέστερη σωματική βλάβη που ενώ ήταν γνωστή, δε

δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης.

! Δεν καλύπτεται ο θάνατος που του Ασφαλισμένου που θα επέλθει

180 ημέρες μετά από την ημερομηνία του ατυχήματος.

! Η κάλυψη για πρόσκαιρη ανικανότητα εάν ο Ασφαλισμένος παύει να

παρέχεται από τη στιγμή που η Ανικανότητα καταστεί Διαρκής και

οριστική.

! Δεν παρέχεται κάλυψη για πρόσκαιρη ανικανότητα αν ο

Ασφαλισμένος απέχει από την παραγωγική του ενασχόληση εως 10

ημέρες.

! Δεν παρέχεται η κάλυψη για πρόσκαιρη ανικανότητα συνεπεία

ατυχήματος που θα συμβεί στο εξωτερικό, αν το ατύχημα

βεβαιώνεται από ιδιώτη γιατρό και όχι από νοσηλευτικό ίδρυμα.

! Εξαιρείται η παροχή πρόσθετου ποσού για θάνατο ή διαρκή

ανικανότητα από τροχαίο ατύχημα, σε περίπτωση που ο

Ασφαλισμένος είναι επιβάτης σε ιστιοφόρα, ξύλινα ή πετρελαιοκίνητα

σκάφη και βάρκες.

! Εξαιρούνται οι καλύψεις για ατυχήματα που θα συμβούν στην

διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του Ασφαλισμένου.

! Εξαιρούνται οι καλύψεις για ατυχήματα που οι συνέπειές τους δεν

καθορίζονται αντικειμενικά και για τα οποία δεν υπάρχει φανερός

μώλωπας ή πληγή στο εξωτερικό του σώματος, εκτός αν πρόκειται

για πνιγμό ή εσωτερικές βλάβες διαπιστωμένες στην νεκροψία.

! Εξαιρούνται οι καλύψεις για ατυχήματα όπως δηλητηριάσεις,

συμφόρηση, πνευματικές παθήσεις, παθήσεις αρθρώσεων και

οστών, θλάσεις και συνέπειες από βίαια σωματική προσπάθεια.

Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για ανεξάρτητο προσωπικό ατύχημα

που προκύπτει από περιπτώσεις όπως:

 Η απόπειρα αυτοκτονίας, ο αυτοτραυματισμός, οι παθήσεις ψυχικής

υγείας, οι διανοητικές αναπηρίες κλπ.

 Η αλκοολική ηπατοπάθεια, η χρήση ναρκωτικών κλπ.

 Τα πολεμικά γεγονότα, ιοντίζουσες ακτινοβολίες κλπ.

 Η συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε παράνομες εγκληματικές

δραστηριότητες, αγώνες ταχύτητας, αθλητικές δραστηριότητες που

περιλαμβάνουν εξαιρετικό κίνδυνο κλπ.

 Η συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές

αυτόνομές καταδύσεις.

 Ατυχήματα που προήλθαν άμεσα ή έμμεσα από σωματική αναπηρία

ή από ασθένεια που είναι αποτέλεσμα λήψης φαρμάκων ή από

μόλυνση οποιασδήποτε μορφής.

 Εγκαύματα ή αλλοιώσεις των ιστών οι οποίες οφείλονται σε ακτίνες

«Χ» ή ραδίου ή παραγώγων του, εκρήξεις θερμότητας ή

ακτινοβολιών που προέρχονται από μεταστοιχείωση του ατομικού

πυρήνα, τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών μορίων, αυτόματη

ανάφλεξη ή έκρηξη των ραδιενεργών υλών.

 Επιπλοκή κύησης ή αποβολή.

 Κάθε εγχείρηση, που δεν έγινε εξ’ αιτίας ατυχήματος που καλύπτεται

από το ασφαλιστήριο.

 Νευρικές παθήσεις και νευρικές διαταραχές που προϋπήρχαν του

ατυχήματος.

 Ατυχήματα εξ’ αιτίας πάσης φύσεως αρρώστιας, ασθένειας,

πάθησης επαγγελματικής ή όχι, έστω και αν αυτή έχει χαρακτηρισθεί

σαν ατύχημα με δικαστική απόφαση.

 Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης τεχνιτών προσθετικών τμημάτων

του σώματος, διαθρωτικών συσκευών και υποβοηθητικών της

λειτουργίας αυτών μηχανημάτων.

 Οι καλύψεις κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου και τις επιπλοκές του

ανεξάρτητα αν προέρχονται από ατύχημα.



Πού είμαι καλυμμένος;

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Πότε και πώς πληρώνω;

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

 Οι παραπάνω καλύψεις 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.
 Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για την κάλυψη της Νοσοκομειακής Περίθαλψης του Ασφαλισμένου βάσει συγκεκριμένων περιορισμών.

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 απαίτησή του 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.


