
ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Το Ασφαλιστήριο αυτό δεν καλύπτει απώλεια ή θάνατο που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα: 
 
1) Από πόλεμο, εισβολή, ενέργεια ξένης δυνάμεως, εχθροπραξίες, τρομοκρατικές ενέργειες, 
εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, εξέγερση, στάση, στρατιωτική εξουσία ή στρατιωτικό νόμο ή 
σφετερισμό της εξουσίας ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε γεγονός ή αιτία που 
προσδιορίζει την κήρυξη ή διατήρηση στρατιωτικού νόμου, συλλήψεις, καραντίνα ή 
τελωνειακούς κανονισμούς ή εθνικοποιήσεις κατά διαταγή κυβερνήσεως ή δημόσιας ή 
τοπικής αρχής, επίσης απώλειες ή θάνατο προκαλούμενες από οποιοδήποτε όπλο ή όργανο 
που λειτουργεί με ή χρησιμοποιεί ατομική ενέργεια ή ραδιενέργεια σε καιρό πολέμου ή 
ειρήνης. Η εξαίρεση αυτή δεν θα επηρεάζεται από καμία τροποποίηση, εκτός αν αναφέρεται 
ειδικά σ’ αυτήν συνολικά ή μερικά. 
 
2) Κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε 
χώρας ή διεθνούς αρχής, σε καιρό πολέμου ή σε καιρό ειρήνης. Στην περίπτωση αυτή, με 
αίτηση του ασφαλισμένου η Εταιρία θα επιστρέψει το ασφάλιστρο που αναλογεί στο χρόνο 
της υπηρεσίας  αυτής. 
 
3) Από πτήσεις του ασφαλισμένου με οποιοδήποτε αεροπλάνο ή άλλο μέσο αεροπλοΐας, 
εκτός εάν είναι επιβάτης αεροπλάνου Εμπορικής Αεροπορικής Εταιρίας που εκτελεί τακτικά ή 
έκτακτα δρομολόγια σε εγκατεστημένες επιβατικές γραμμές ή μεταφέρεται  σαν ασθενής ή 
τραυματίας ή συνοδός αυτού με ασθενοφόρο ή σωστικό αεροπλάνο ή ελικόπτερο. 
 
4) Από αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή εκούσιες σωματικές βλάβες, ανεξάρτητα από τη 
διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του ασφαλισμένου. 
  



ΠΑΡΟΧΕΣ 
 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 
Αν σωματική βλάβη επιφέρει, ανεξάρτητα από άλλη αιτία, απώλεια της ζωής του 
Ασφαλισμένου μέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η 
Εταιρία θα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό της παροχής «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 
ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ» που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα παροχών. 
 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 
Αν σωματική βλάβη επιφέρει, ανεξάρτητα από άλλη αιτία, στον Ασφαλισμένο μέσα σε εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος, μόνιμη ολική ανικανότητα, που 
δεν του επιτρέπει να ασκήσει οποιοδήποτε  επάγγελμα  ή εργασία με αμοιβή  ή κέρδος, η 
Εταιρία θα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό της παροχής «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ 
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ» που αναφέρεται  στο συνημμένο πίνακα παροχών. Η 
καταβολή της αποζημιώσεως θα γίνεται με τη προϋπόθεση ότι η πιο πάνω ανικανότητα 
διήρκεσε 12 συνεχείς μήνες και εξακολουθεί να είναι ολική, συνεχής και μόνιμη στο τέλος του 
χρονικού αυτού διαστήματος.         
    
 Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει επαγγελματική απασχόληση ή έπαψε να επαγγέλλεται το 
επάγγελμα που δήλωσε στις ειδικές καταστάσεις μεταβολών ή ατομικές αιτήσεις ή 
ειδοποιήσεις που έχει υποβάλει υπογεγραμμένες ο Αντισυμβαλλόμενος και δεν το 
αντικατέστησε με άλλο αποδεκτό από την Εταιρία, η κάλυψη που αναφέρεται στην 
παράγραφο «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ» του 
Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου παύει να ισχύει και σαν Μόνιμη Ολική Ανικανότητα θα 
θεωρούνται περιοριστικά οι παρακάτω απώλειες που θα προξενηθούν από ατύχημα: 
 

1. Απώλεια δύο άκρων 
2. Ολική αναπενόρθωτη απώλεια της όρασης και από τα δύο μάτια 
3. Ολική ανίατη παραλυσία 
4. Ανίατη φρενοβλάβεια 

 
Και για τις περιπτώσεις αυτές θα ισχύουν τα χρονικά όρια και οι περιορισμοί που αναφέρονται 
στην παράγραφο “ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ” 
του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου. 
    
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 
ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
 
Αν προξενηθούν στον ασφαλισμένο σωματικές βλάβες από ατύχημα και μέσα σε 52 
εβδομάδες από την ημερομηνία του ατυχήματος, χρειαστεί περίθαλψη από γιατρό ή 
χειρούργο, μεταφορά με ασθενοφόρο, εισαγωγή και παραμονή σε Νοσοκομείο ή 
χρησιμοποιήσει διπλωματούχο νοσοκόμο ή και σύμφωνα με οδηγίες ή συνταγή ειδικευμένου 
γιατρού γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις ή αγορές φαρμάκων, ή χρησιμοποιηθούν ειδικά υλικά 
που έχουν σχέση με το ατύχημα και μόνο, η Εταιρία θα καταβάλει, μετά από υποβολή 
πρωτοτύπων αποδείξεων, τα έξοδα που πράγματι έγιναν για το ατύχημα αυτό, με ανώτατο 
όριο το ποσό που καθορίζεται για την παροχή αυτή στον συνημμένο πίνακα παροχών. 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 

ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος υποστεί απώλεια που αποζημιώνεται από την παροχή 
της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα,  θα επανεξετάζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που θα συνεχίσει να παρέχεται κάλυψη από αυτό το Ασφαλιστήριο για την 
παροχή αυτή, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένου και 
πάντως υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος θα συνεχίζει να είναι απασχολούμενος 
υπάλληλος του Αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτό ορίζεται στη Παράγραφο : «ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ».   



 Η  ρύθμιση αυτή δεν θίγει ή επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμα που πηγάζει από το 
ατύχημα που προκάλεσε αυτή την απώλεια. 
 
2. Για περισσότερες από μία απώλειες σύμφωνα με τις παροχές Απώλειας Ζωής από 
ατύχημα, Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα, που αφορούν τον ίδιο Ασφαλισμένο, η 
συνολική αποζημίωση που καταβάλλεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται 
για την Απώλεια Ζωής από ατύχημα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην αίτηση για ασφάλιση 
ή σε ειδική καταχώρηση ή Πρόσθετη Πράξη 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙKΟΥ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΑΤΥΧHΜΑΤΩΝ 
 
Επί πλέον των Γενικών Εξαιρέσεων, η ασφάλιση που παρέχεται από αυτό το 
Συμπληρωματικό Συμβόλαιο, σε σχέση με κάθε ένα από τους πιο πάνω κινδύνους δεν 
καλύπτει:   
 
Α) Απώλεια ή θάνατο που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά από: 
 

 Μικροβιακές μολύνσεις (εξαιρούνται οι πυογόνες μολύνσεις από τυχαία τομή ή 
τραύμα) 

 

 Οποιαδήποτε ασθένεια 
 

 Ιατρική ή χειρουργική θεραπεία (εξαιρούνται οι θεραπείες που επιβάλλονται 
αποκλειστικά για σωματικές βλάβες που καλύπτονται από αυτό το Ασφαλιστήριο και 
εκτελούνται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από αυτό) 

 

 Κήλη 
 

 Κάθε σωματική βλάβη ή θάνατο που προκλήθηκε από οδήγηση δικύκλου ή τρίκυκλου 
οχήματος με κινητήρα κυβισμού μεγαλύτερο των 125 κ.εκ. 
 

 Κάθε σωματική βλάβη ή θάνατο που προκλήθηκε από δραστηριότητα καταδύσεων. 
 

 
Β) Κάθε είδους έξοδα φυσιοθεραπειών συνέπεια ατυχήματος 
 
Ο Ασφαλισμένος ή ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, αν χρειαστεί να αποδείξει ότι η 
απώλεια δεν προήλθε από καμία από τις περιπτώσεις ή αιτίες που εξαιρούνται. Αυτό 
αποτελεί προϋπόθεση για κάθε ευθύνη της Εταιρίας. 
 
 
 
 
 

 


