
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Η παρούσα σύμβαση βασίζεται στην Πρόταση Ασφάλισης, διέπεται από τους κάτωθι γενικούς και ειδικούς όρους, που αναγράφονται στον 
πίνακα  καλύψεων και από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και του ισχύοντος νόμου περί ασφαλιστικής συμβάσεως. 
 
Άρθρο 1ο: ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Στη σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν αποκλειστικά και μόνο την παρακάτω έννοια. 
1.1 ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ):  H ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών με έδρα την Αθήνα. 
1.2 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ): Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που συμβάλλεται με την Εταιρία για 
λογαριασμό δικό του ή τρίτου. 
1.3 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:  Το πρόσωπο για την σωματική ακεραιότητα η/και την υγεία του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση, το οποίο μπορεί 
να είναι ο Συμβαλλόμενος ή τρίτος. 
1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ): Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία θα  εισπράξουν το ασφάλισμα από την Εταιρία. 
1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ: Το ποσό που θα καταβληθεί από την Εταιρία ανάλογα με την ασφαλιστική περίπτωση όταν αυτή επέλθει. 
1.6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: Το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο λήπτης της ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) στην Εταιρία, στις 
καθοριζόμενες ημερομηνίες για να έχει ισχύ η ασφαλιστική σύμβαση. 
1.7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ: Κάθε συνεχόμενο δωδεκάμηνο που αρχίζει από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου (όπως αυτή ορίζεται στην πρώτη σελίδα του) ή την αντίστοιχη μ’ αυτή ημερομηνία κάθε επομένου έτους. 
1.8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί με τους ασφαλιστικούς όρους (Γενικούς και Ειδικούς) που 
επισυνάπτονται καθώς και τα προσαρτήματα ενιαία ερμηνευόμενα, αποτελούν την ασφαλιστική σύμβαση. Ασφαλιστική σύμβαση και 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι έννοιες ταυτόσημες, στο παρόν. 
1.9 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ: Το έγγραφο που εκδίδεται από την εταιρία και το οποίο τροποποιεί την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση 
αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. 
1.10 ΑΤΥΧΗΜΑ: Ορίζεται το γεγονός που προξενεί σωματικές βλάβες ή τον θάνατο του Ασφαλισμένου εφόσον απαραίτητα έχει αιτία 
τυχαία, ξαφνική, βίαιη, εξωτερική, τελείως ανεξάρτητη από τη θέληση του ασφαλισμένου είναι ορατή και αντικειμενικά διαγνώσιμη, 
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός αυτό και συνέβη αποδεδειγμένα μετά την έναρξη της ασφάλισης και σε χρόνο που έχουν 
καταβληθεί τα ασφάλιστρα. 
1.11 ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Κάθε νόσος ή πάθηση που επιφέρει μεταβολή της υγείας του Ασφαλισμένου που είναι αντικειμενικά διαγνώσιμη, εφόσον 
άρχισε 30 ημέρες μετά την έναρξη της ασφάλισης ή της επαναφοράς σε ισχύ  και η οποία δεν προέρχεται από ατύχημα αλλά από άλλες 
αιτίες που δεν υπήρχαν κατά τη σύναψη της ασφάλισης.  
1.12 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ: Είναι η χρονική περίοδος για την οποία δεν καταβάλλεται καμιά αποζημίωση ακόμη και αν συντρέχουν 
όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται στους ειδικούς όρους του παρόντος και αρχίζει να προσμετρά από την παράδοση του 
ασφαλιστηρίου (υπογραφή και αποπληρωμή της πρώτης ασφαλισμένης δόσης). 
1.13 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ή ΚΛΙΝΙΚΗ:  Θεωρείται το  ίδρυμα που εφαρμόζοντας καθιερωμένες επιστημονικές μεθόδους λειτουργεί νόμιμα για 
την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματισμένων προσώπων και διαθέτει πλήρη ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό για 
διάγνωση και θεραπεία, μόνιμο επιτελείο  ιατρών, διπλωματούχων νοσοκόμων και βοηθητικό προσωπικό. Δεν θεωρούνται  νοσοκομεία ή 
κλινικές οι οίκοι ευγηρίας, τα κέντρα αισθητικής, τα λουτροθεραπευτήρια, τα σανατόρια και τα αναπαυτήρια γενικά, τα αναρρωτήρια για 
αλκοολικούς ή ναρκομανείς, οι ψυχιατρικές και νευρολογικές κλινικές, τα φυσικοθεραπευτήρια, τα κέντρα αποκατάστασης αναπήρων και 
τα ιδρύματα η κέντρα που εφαρμόζουν βελονισμό η ομοιοπαθητική θεραπεία. 
1.14 ΝΟΣΗΛΕΙΑ: Θεωρείται η εισαγωγή και παραμονή του Ασφαλισμένου σε νοσοκομείο ή κλινική για εικοσιτέσσερις (24) τουλάχιστον 
συνεχείς ώρες για λόγους θεραπείας (εσωτερικός ασθενής). Δεν θεωρείται νοσηλεία η παραμονή σε νοσοκομείο ή κλινική για διαγνωστικές 
εξετάσεις. Δύο ή περισσότερες νοσηλείες σε νοσοκομείο ή κλινική οι οποίες οφείλονται στην ίδια αιτία ή επιπλοκές αυτής και δεν απέχουν 
μεταξύ τους πάνω από ενενήντα (90) ημέρες, θεωρούνται σαν μία νοσηλεία. 
1.15 ΙΑΤΡΟΣ: Ο εγγεγραμμένος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διπλωματούχος επιστήμων. 
 
Άρθρο 2o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι ασφαλιστικές καλύψεις (παροχές) που ορίζονται στο παρόν ασφαλιστήριο και στους Γενικούς και 
Ειδικούς Όρους του, στις οποίες περιορίζεται η ευθύνη της Εταιρίας. 
Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι καθώς και το ύψος των παροχών αναφέρονται στον πίνακα παροχών της εταιρίας, ενώ η αναλυτική και 
λεπτομερής περιγραφή κάθε καλυπτομένου κινδύνου αναφέρεται σε σχετικό ειδικό όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
 
Άρθρο 3ο: ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  
 
Η κάλυψη παρέχεται και ισχύει από την αναγραφόμενη ημερομηνία στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε καμία περίπτωση όμως πριν 
από την ημερομηνία που αυτό υπεγράφη από το Συμβαλλόμενο και Ασφαλισμένο και πριν από την πληρωμή του πρώτου οφειλομένου 
ασφαλίστρου (πρώτης δόσης). Εφόσον έχει συμφωνηθεί περίοδος αναμονής όπως αυτή ορίζεται πιο πάνω, τότε η κάλυψη θα αρχίσει 
αμέσως μετά την παρέλευση της περιόδου αναμονής. Η ασφάλιση προσδιορίζεται χρονικά και αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου, διαρκεί για ένα ασφαλιστικό έτος και δεν ανανεώνεται από έτος σε έτος αυτόματα 
εκτός αν εγγράφως αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει μεσολαβήσει καταγγελία 
από κάποιο από τα Συμβαλλόμενα μέρη. Τροποποίηση στο συμβόλαιο μπορεί να γίνει οποτεδήποτε στο σύνολό του ή στα μέρη του μετά 
από κοινή συμφωνία Συμβαλλομένου και Εταιρίας. Δεν είναι έγκυρη καμιά μεταβολή αν δεν γίνει από την Εταιρία με Πρόσθετη Πράξη 
(χωριστό τροποποιητικό έγγραφο). Οι Πρόσθετες Πράξεις αν υπάρξουν είναι συνδεδεμένες με το συμβόλαιο και όλα μαζί αποτελούν το 
ολοκληρωμένο Συμβόλαιο ενιαία ερμηνευόμενο. Συμφωνείται ότι χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση της Εταιρίας, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί 
να τροποποιήσει το Συμβόλαιο ή να παραιτηθεί από διατάξεις του. Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο από αρμόδια εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους της με έγγραφα υπογεγραμμένα από αυτούς. Η κάλυψη παρέχεται και ισχύει σύμφωνα με (και διέπεται από) τα αναφερόμενα 
και οριζόμενα στους Ειδικούς Ασφαλιστικούς Όρους του παρόντος  για την Ελληνική Επικράτεια και μόνον και για όλη τη διάρκεια του 
24ώρου. 
 
Άρθρο 4ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
 
Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα σε μετρητά. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την εξόφληση του 
εφάπαξ ασφαλίστρου. Καθυστέρηση της καταβολής ασφαλίστρων δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με 
το Νόμο. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση της Εταιρίας στο Συμβαλλόμενο στην οποία γνωστοποιείται η λύση της σύμβασης. 



Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να ειδοποιεί το Συμβαλλόμενο για τις καθορισμένες ημερομηνίες πληρωμής των ασφαλίστρων. Η 
πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται έναντι αποδείξεως ασφαλίστρων της Εταιρίας, που εκτός από την ημερομηνία είσπραξης θα πρέπει να 
φέρει την υπογραφή του αρμοδίου για την είσπραξη προσώπου της Εταιρίας.  
 
Άρθρο 5ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 
Ο Συμβαλλόμενος δικαιούται με έγγραφη δήλωση του προς την Εταιρία να ορίσει ένα ή περισσότερους δικαιούχους της ασφάλισης, καθώς 
και να τους αντικαθιστά. Εφόσον ο Ασφαλισμένος είναι διαφορετικό πρόσωπο από το Συμβαλλόμενο τότε σε κάθε περίπτωση για τον 
ορισμό ή την μεταβολή (αντικατάσταση) του δικαιούχου του ασφαλίσματος, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του Ασφαλισμένου. Η 
Εταιρία δεσμεύεται για κάθε μεταβολή μόνο εφόσον παραδίδεται σ’ αυτή σχετικό γραπτό αίτημα (πρόταση μεταβολής) και ισχύει από την 
ημερομηνία που εκδίδεται η σχετική Πρόσθετη Πράξη ενώ με την πράξη αυτή αλλαγής δικαιούχου ανακαλείται κάθε τυχόν προηγούμενος 
ορισμένος ως δικαιούχος. 
 
Άρθρο 6ο: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος ή οι Δικαιούχοι, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου υποχρεούνται να το αναγγείλουν στην Εταιρία 
εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. Στην αναγγελία του ατυχήματος θα πρέπει να 
αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα και τα αίτια που το προκάλεσαν. Στην περίπτωση νοσηλείας ειδικότερα, η ειδοποίηση πρέπει να 
γίνει πριν από την έξοδο του Ασφαλισμένου από το Νοσοκομείο ή Κλινική, ή πριν την αποθεραπεία της σωματικής  βλάβης ή ανικανότητας 
που τυχόν προξενήθηκε από το ατύχημα. Μετά την πάροδο των οκτώ (8) ημερών η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλλει το 
αντίστοιχο ασφάλισμα ή να μην αναγνωρίσει απαιτήσεις  ανικανότητας. Ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να υποβληθεί σε θεραπεία 
από γιατρό και να ακολουθήσει πιστά τις εντολές του. Ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος ή οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να δίνουν όλα τα 
αναγκαία στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες που ζητά η Εταιρία και που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του 
κινδύνου. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα αιτούμενα από την Εταιρία δικαιολογητικά, αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης. Ο Ασφαλισμένος της αποζημίωσης καθώς και οι δικαιούχοι της, εξουσιοδοτούν με αυτή την ασφαλιστική 
σύμβαση την Εταιρία να λαμβάνει κάθε πληροφορία ή ιστορικό από νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιατρούς.  
 
Άρθρο 7ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 
 
Η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση σύμφωνα με τη παρούσα ασφαλιστική σύμβαση σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου να 
καταβάλλει το ασφάλισμα. 
Αμέσως μετά την υποβολή και τον έλεγχο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν την απαίτηση γίνεται η 
πληρωμή της αποζημίωσης από την Εταιρία. 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα με δικά της έξοδα να διενεργεί κάθε έρευνα σχετική με την απαίτηση αποζημίωσης  καθώς και να εξετάζει 
τον ασφαλισμένο με γιατρό που ορίζει η ίδια, σχετικά με κινδύνους που αφορούν τις συμπληρωματικές καλύψεις, εφόσον εκκρεμεί 
απαίτηση αποζημίωσης. 
Ο Ασφαλισμένος ή οι Δικαιούχοι του υποχρεούνται να επιτρέψουν στην Εταιρία κάθε έρευνα που θεωρείται αναγκαία για την καταβολή 
αποζημίωσης.  
Η καταβολή ασφαλίσματος για κάποια από τις καλύψεις ή κάποιο από τα προσαρτήματα του παρόντος ασφαλιστηρίου δε συνεπάγεται σε 
καμία περίπτωση και ταυτόχρονη υποχρέωση της εταιρίας για καταβολή ασφαλίσματος σε οποιαδήποτε άλλη κάλυψη ή οποιοδήποτε άλλο 
προσάρτημα του παρόντος ασφαλιστηρίου. 
 
Άρθρο 8ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
 
1. Ο Συμβαλλόμενος πριν από την επέλευση του κινδύνου έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση. Μετά την επέλευση της 
ασφαλιστικής περίπτωσης τα δικαιώματα μεταβαίνουν στον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο κατά περίπτωση. 
2. Τον Συμβαλλόμενο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να 
εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.  
Ο Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με το Συμβαλλόμενο, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις 
εκπληρώσει. Ειδικότερα: 
2α. Κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσουν στην εταιρία κάθε στοιχείο ή 
περιστατικό που γνωρίζουν, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου και να απαντήσουν με σαφήνεια και 
πληρότητα σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας. Υποχρεούνται επίσης να ενημερώνουν την Εταιρία για τυχόν ύπαρξη άλλης ασφάλισης 
κατά ατυχημάτων ή ασθένειας. 
2β. Αν όσο ισχύει η σύμβαση πραγματοποιηθεί μεταβολή του κινδύνου, πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρία μέσα σε 14 ημέρες με 
συστημένη επιστολή. Μετά από τη γνωστοποίηση αυτή η Εταιρία εκδίδει πρόσθετη πράξη που θα αναγνωρίσει ή όχι τη μεταβολή. 
Μεταβολή του κινδύνου προκειμένου για την ασφάλιση ατυχημάτων θεωρείται ότι γίνεται, όταν αλλάξει έστω και προσωρινά το επάγγελμα 
ή οι συνηθισμένες ασχολίες του Ασφαλισμένου, από αυτές που έχει δηλώσει κατά την έναρξη της ασφαλίσεως ή αν τις ασκεί με 
διαφορετικούς όρους από εκείνους που ίσχυαν κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και γενικά αν από οποιοδήποτε άλλο λόγο 
μεταβληθούν οι πραγματικοί κίνδυνοι που τώρα αντιμετωπίζει, ώστε να μην ανταποκρίνονται πια στις δηλώσεις που περιέχονται στην 
πρόταση ασφάλισης. 
Αλλαγή στην κατοικία και διεύθυνση επικοινωνίας του Συμβαλλομένου θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνεται γραπτά στην Εταιρία. Αν η 
αλλαγή δεν έχει γνωστοποιηθεί, η επίδοση ή αποστολή εγγράφων από την Εταιρία στον Συμβαλλόμενο γίνεται στη διεύθυνση που 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ή στην τελευταία διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί και αποτελεί  αμάχητο τεκμήριο ότι τα εν λόγω 
έγγραφα περιήλθαν σε γνώση του Συμβαλλόμενου. 
2γ. Οι ενδιαφερόμενοι για την αποζημίωση υποχρεούνται να ειδοποιούν την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 6,8 ανωτέρω, 
και να δώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ζητά η Εταιρία και τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση. Παράβαση των ανωτέρω 
υποχρεώσεων επισύρει τις προβλεπόμενες συνέπειες του Νόμου 2496/97 (ή όπως αυτός τυχόν αντικατασταθεί). 
2δ. Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα.  
 
Άρθρο 9ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ.  
 

Για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, καθώς και για κάθε άλλη τυχόν παρέκκλιση του παρόντος ασφαλιστηρίου από την αίτηση ασφάλισης, ο 
Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγμα Δήλωσης 
Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν ασφαλιστήριο, με συστημένο ταχυδρομείο, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης 
σ’ αυτόν, του ασφαλιστηρίου. 
Παραδόθηκαν στο Συμβαλλόμενο ενσωματωμένα στο συμβόλαιο α) το Έντυπο Πληροφοριών με τις πληροφορίες που προβλέπει ο Νόμος 
(ν.δ.400/70 άρθρο 2,περιπ.Η), β) Γενικοί και Ειδικοί ασφαλιστικοί Όροι. Όπως ο νόμος ορίζει, αν δεν παραδοθεί κάποιο από  τα παραπάνω 
ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί και το ασκεί συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην εταιρία με συστημένο 



ταχυδρομείο το συνημμένο στο παρόν υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης σε δεκατέσσερις (14) μέρες από την παράδοση σ’ αυτόν, του 
ασφαλιστηρίου. 
Η εξόφληση της πρώτης οφειλομένης δόσης ισοδυναμεί με την παράδοση του ασφαλιστηρίου, αν αυτή δεν αποδεικνύεται διαφορετικά. 
 
Άρθρο 10ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ.  
 
Ο Συμβαλλόμενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από την 
παρούσα σύμβαση αποστέλλοντας στην Εταιρία επιστολή με συστημένο ταχυδρομείο, εντός δεκατεσσάρων (14)  ημερών από την 
ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν ,του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση εναντίωσης ή υπαναχώρησης  η σύναψη της σύμβασης ματαιώνεται, 
οπότε ακυρώνεται εξαρχής. Δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης ασκεί ο Συμβαλλόμενος, εφόσον δεν έχει καταβληθεί ασφάλισμα, βάσει 
του παρόντος μέχρι να περιέλθει στα Γραφεία της Εταιρίας (Πραξιτέλους 131 Πειραιάς), η συστημένη επιστολή. 
 
Άρθρο 11ο: ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.  
 
Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Συμβαλλόμενου (Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισμένου) που παρέχονται στο 
παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή θα περιέλθουν στην Εταιρία κατά την διάρκεια της συμβατικής σχέσης μεταξύ αυτής και του 
Συμβαλλομένου (Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισμένου), ο Συμβαλλόμενος (Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος),δηλώνει, συμφωνεί και 
αποδέχεται ρητά ότι: Α) Η Εταιρία θα τηρεί σε αρχείο στα γραφεία της, θα επεξεργάζεται και θα διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε 
άλλα φυσικά  πρόσωπα της ίδιας Εταιρίας και άλλα τμήματα της ίδιας Εταιρίας ή σε όποιον άλλο αποδέκτη απαιτείται εκ του νόμου, με 
σκοπό την υποστήριξη προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής τους σχέσης. Β) Του γνωστοποιήθηκαν τα δικαιώματα του, εκ των άρθρων 
12 και 13 του ν.2472 και συγκεκριμένα , του δικαιώματος λήψης πληροφοριών σχετικά με όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον 
αφορούν και του δικαιώματος προβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν.   
                 
Άρθρο 12ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ 
 
Με ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων τα δικαιώματα ασφάλισης δεν εκχωρούνται ούτε, 
ενεχυριάζονται. 
 
Άρθρο 13ο: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ 
 
Δεν ασφαλίζονται: 
α. Οδηγοί αγώνων ταχύτητας, οδηγοί δικύκλων, δύτες, ανθρακωρύχοι, μεταλλωρύχοι, πιλότοι, εργάτες ορυχείων-λατομείων, πληρώματα 
πλοίων-αεροσκαφών, ναυτικοί.   
β. Πρόσωπα που έχουν ηλικία κατά την έναρξη της ασφάλισης μικρότερη από 2 ετών για την ασφάλιση του ατυχήματος ή της ασθενείας.  
γ. Άτομα ανάπηρα, παράλυτα, τυφλά, κωφά, βωβά επιληπτικά ή ψυχικά άρρωστα, άτομα με βλάβη του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής 
στήλης που επιδρά στις ελεύθερες κινήσεις (π.χ. οσφυαλγία, δισκοπάθεια και επιπλοκές αυτών) και γενικότερα δεν ασφαλίζονται (δεν 
παρέχεται κάλυψη) σε άτομα με προϋπάρχουσες της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου παθήσεις, σωματικές βλάβες, 
αναπηρίες ή ασθένειες, λειτουργικές, ανατομικές ή γενετικές ανωμαλίες. 
Σε συνέχεια των παραπάνω ο Aσφαλισμένος έχει υποχρέωση να δηλώσει κατά την υπογραφή της Πρότασης ή στη διάρκεια της ισχύος της 
ασφάλισης αν έπαθε αναπηρία ή μία εκ των παραπάνω παθήσεων. 
Επίσης δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κινδύνους ή περιστατικά που απορρέουν από, ή 
οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε:  
1. Κάθε είδους γεγονότα πολέμου, εχθροπραξιών, εισβολής, κινημάτων, ανταρσίας, λοιπών εξεγέρσεων ή βιαιοπραγιών σαν αποτέλεσμα 
επιδρομής. 
2. Ενεργό συμμετοχή σε ταραχές, διαδηλώσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις ,συμπλοκές, εγκληματικές 
πράξεις. 
3. Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) ή μόλυνση από τον ιό ΗIV. 
4. Λήψη ναρκωτικών, μέθη, αλκοολισμό,  διανοητικές ή νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήματα καθώς και σε αυτοκτονία, απόπειρα  
αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμό, άσχετα με τη διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Ασφαλιζόμενου. 
5. Οι περιοδικές εξετάσεις (check-up), πλαστικές ή αισθητικές επεμβάσεις, οδοντιατρικές και οφθαλμολογικές εξετάσεις και επεμβάσεις 
εκτός αν επιβάλλονται με ιατρική εντολή για να διαπιστώσουν ή να διορθώσουν σωματική βλάβη από ατύχημα που καλύπτεται με αυτό το 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 
6. Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός αν ο Aσφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αναγνωρισμένης αεροπορικής εταιρίας που εκτελεί 
κανονικά δρομολόγια (τακτικά ή έκτακτα). 
7. Συμμετοχή σε επαγγελματικό ή οργανωμένο αθλητισμό καθώς και από την άσκηση έστω και ερασιτεχνικά αθλημάτων πυγμαχίας, πάλης, 
ανεμοπορίας, πτώσης με αλεξίπτωτο, επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές καταδύσεις, κυνήγι, αγώνες ταχύτητας (με οποιαδήποτε μέσα εκτός τα 
πόδια), ακροβασίας και γενικά πολεμικές τέχνες, χρήση ανεμόπτερων και αερόστατων. 
8. Ιονίζουσα ακτινοβολία, ατομική – πυρηνική ενέργεια,  ραδιενεργό ή βιολογική μόλυνση, κ.λπ. 
Στην περίπτωση επιστρατεύσεως του Aσφαλισμένου ή σε κάθε περίπτωση κατάταξης του στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή 
αρχής, η ασφάλιση αναστέλλεται από τη στιγμή  της κατάταξης του. Επαναφέρεται όμως η ισχύς της ασφάλισης από την επιστροφή του 
στην πολιτική ζωή με συμψηφισμό των ασφαλίστρων που τυχόν εξοφλήθηκαν κατά το χρόνο της αναστολής. 
9.  Κύηση, αποβολή, έκτρωση ή στείρωση και η σχετική θεραπεία της, τεχνητή ή εξωσωματική γονιμοποίηση, τοκετό και τις επιπλοκές 
αυτών.  
 
 
Άρθρο 14ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1.  Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο ασφαλιστήριο, από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. Για θέματα που 
δεν ρυθμίζονται από το ασφαλιστήριο και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2496/97 περί 
Ασφαλιστικής Σύμβασης. 
2.  Αρμόδια Δικαστήρια 
Κάθε πιθανή αμφισβήτηση στην ερμηνεία ή στην εκτέλεση αυτής της συμβάσεως, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
Δικαστηρίων Πειραιά. Κάθε αξίωση που πηγάζει από το συμβόλαιο παραγράφεται σε τρία (3) χρόνια από το τέλος του έτους που γεννήθηκε 
η αξίωση ανεξάρτητα από πότε το έμαθαν οι υπόχρεοι για να το δηλώσουν στην Εταιρία. 
3.  Χαρτόσημα – Φόροι – Επιβαρύνσεις 
Όλες οι επιβαρύνσεις όπως φόροι, τέλη ή άλλα δικαιώματα, χαρτόσημα και λοιπά, που πηγάζουν από τη λειτουργία της σύμβασης βαρύνουν 
τον Συμβαλλόμενο, τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο ανάλογα με την περίπτωση ανεξάρτητα αν επιβάλλονται με διατάξεις που βγήκαν 
πριν ή μετά από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας. 



4. Οι Γενικοί Όροι ισχύουν τόσο για τις ασφαλίσεις προσωπικών ατυχημάτων όσο και ασθενειών. 
5. Η κάλυψη παρέχεται εντός της ελληνικής επικράτειας.     

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

 
ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

 
Άρθρο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
  
Η Εταιρία σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας του Ασφαλισμένου από ατύχημα που θα συμβεί μέσα στην 
ασφαλιστική περίοδο, θα αποζημιώσει το ποσό του ασφαλίσματος που αναφέρεται στον πίνακα παροχών στον Ασφαλισμένο ή στους 
Δικαιούχους που έχουν ορισθεί στο συμβόλαιο, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις των Γενικών Όρων και των Όρων του παρόντος 
προσαρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
 
Άρθρο 2ο:ΟΡΙΣΜΟΙ- ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
Α. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 
Θάνατος του Ασφαλισμένου από ατύχημα θεωρείται το γεγονός το οποίο επέρχεται αποκλειστικά και μόνο από Σωματικές Βλάβες συνεπεία 
ατυχήματος αποκλειόμενης κάθε άλλης αιτίας και όπως αυτό ορίζεται στους Γενικούς Όρους. 
Ο θάνατος θα πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο ατύχημα αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αιτίας και εφόσον επήλθε σε 
διάστημα  μέχρι και 180 ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος. 
 
Α1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 
 
α. Εφόσον επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, θα πρέπει να παραδίδεται από τον Δικαιούχο του ασφαλίσματος μέσα σε οχτώ (8) ημέρες το 
αργότερο γραπτή αναγγελία στην Εταιρία σχετικά με την απαίτηση καταβολής του ασφαλίσματος. Ο Δικαιούχος της αποζημίωσης πρέπει 
να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην Εταιρία: 
Ι.   Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ασφαλισμένου 
ΙΙ.  Ιατρική γνωμάτευση για τα αίτια του θανάτου. Εάν ο θάνατος επήλθε από τροχαίο ατύχημα, είναι απαραίτητη η προσκόμιση 
      αντίγραφου Δελτίου Συμβάντων της Τροχαίας, της Ιατροδικαστικής Έκθεσης και της Δικογραφίας. 
ΙΙΙ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών (από τον Δήμο ή την κοινότητα) 
ΙV. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης από το αρμόδιο Δικαστήριο. 
V.  Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή περί μη προσβολής της δημοσιευθείσας διαθήκης. 
VI. Κληρονομητήριο από το αρμόδιο δικαστήριο. 
VII.Εφόσον οι δικαιούχοι ή κληρονόμοι είναι ανήλικα τέκνα απαιτείται από το Πρωτοδικείο βεβαίωση περί μη έκδοσης απόφασης  
      έκπτωσης ή παύσης της μητέρας ή του πατέρα από την γονική μέριμνα των ανηλίκων. 
VIII.Βεβαίωση για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού ως στοιχείου της κληρονομητέας περιουσίας, από την αρμόδια ΔΟY. 
β. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αναγνώριση οποιασδήποτε υποχρέωσης για καταβολή αποζημίωσης, ενέργειες της 
Εταιρίας που έχουν σκοπό στην εξακρίβωση των συνθηκών ή και των συνεπειών του ατυχήματος. 
γ. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο, τα δε έξοδα που απαιτούνται για την 
έκδοση των δικαιολογητικών επιβαρύνουν τον δικαιούχο της αποζημίωσης.   

 
Β. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
  
Β1.ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
  
Η Εταιρία θα καταβάλει στον ασφαλισμένο εξ΄ ολοκλήρου το ασφάλισμα εφόσον αποδειχθεί ότι αυτός μέσα σε 180 ημέρες από την 
ημερομηνία του ατυχήματος και αποκλειστικά εξαιτίας του ατυχήματος έχασε οριστικά την ικανότητα για άσκηση του επαγγέλματος του ή 
οποιουδήποτε άλλου επαγγέλματος για το οποίο διαθέτει εμπειρία, μόρφωση ή/και γνώση. 
Η καταβολή του ασφαλίσματος θα γίνει αμέσως αφού οριστικοποιηθεί η ανικανότητα και εφόσον αυτή διαρκέσει δώδεκα (12) 
συνεχόμενους μήνες και χωρίς διακοπή από την ημερομηνία του ατυχήματος.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή, είναι η πιστοποιημένη από τους αρμόδιους φορείς αναπηρία του να ανέρχεται σε ποσοστό 
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό  (67%). 
Ενδεικτικά αναφέρονται ακολούθως περιπτώσεις που συνιστούν Μόνιμη Ολική Ανικανότητα: 
• Η απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλμών 
• Η αποκοπή ή η απώλεια χρήσης τουλάχιστον δύο άκρων από τον καρπό ή από τον αστράγαλο. 
• Η οριστική παράλυση 

 
Β2.ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 
Θεωρείται η απώλεια (λειτουργική ή ανατομική) από ακρωτηριασμό μέρος του σώματος ή της χρήσης του που θα υποστεί ο Ασφαλισμένος 
αποκλειστικά και μόνο συνεπεία του ατυχήματος άμεσα ή εντός διαστήματος 180 ημερών από το ατύχημα, εφόσον η απώλεια αυτή δεν 
συνιστά Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. 
Η Εταιρία καταβάλει ποσοστό του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα ανάλογα με το βαθμό της μερικής 
ανικανότητας που θα αναγνωρισθεί . Στον σχετικό πίνακα διαβάθμισης καθορίζονται αναλυτικά τα ποσοστά αποζημίωσης που αναλογούν 
στην Μόνιμη Μερική Ανικανότητα σύμφωνα με το βαθμό της. 



Για ανατομική ζημιά ή για μείωση της λειτουργικότητας οργάνου ή άκρου, που παρουσίασε βλάβη πριν από την ημερομηνία που άρχισε η 
ασφάλιση, τα παρακάτω ποσοστά μειώνονται ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας που προϋπήρξε.   
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 Δεξιού Αριστερού 
Ολική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 60% 50% 
Ολική απώλεια της κίνησης του ώμου 25% 20% 
Ολική απώλεια της κίνησης του αγκώνα 20% 15% 
Ολική απώλεια της κίνησης του καρπού 20% 15% 
Ολική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 30% 25% 
Ολική απώλεια τριών δακτύλων (εκτός του αντίχειρα και του δείκτη) 25% 20% 
Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου (εκτός δείκτη) 25% 20% 
Ολική απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου (εκτός αντίχειρα) 20% 15% 
Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15% 
Ολική απώλεια του δείκτη 15% 10% 
Ολική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού δακτύλου 10% 8% 
Ολική απώλεια των δύο από τους τελευταίους τρείς δακτύλους 15% 12% 
Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού συμπεριλαμβανομένων όλων των δακτύλων 30% 
Ολική απώλεια κνήμης ή ποδιού 50% 
Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού (που δεν αποκαταστάθηκε) 25% 
Κάταγμα της επιγονατίδας (που δεν αποκαταστάθηκε) 20% 
Κάταγμα του ταρσού (που δεν αποκαταστάθηκε) 15% 
Πλήρης απώλεια κίνησης του ισχίου ή του γονάτου 20% 
Πλήρης απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού 5% 
Πλήρης απώλεια δακτύλου του ποδιού 3% 
Βράχυνση του ποδικού κατά πέντε (5) τουλάχιστον εκατοστά του μέτρου 15% 
Πλήρης απώλεια ματιού ή ελάττωση της όρασης και των δύο ματιών στο μισό 25% 
Ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού 15% 
Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40% 
Κάταγμα της κάτω σιαγόνας (που δεν αποκαταστάθηκε) 25% 
Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση   40% 
Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωμαλίες 20% 

 
Σε περίπτωση κάκωσης της σπονδυλικής στήλης με συμπτώματα κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου (οσφυαλγία, ισχιαλγία, πάρεση ισχιακού 
νεύρου) το ποσοστό της Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 40% του ασφαλιζόμενου ποσού. 
Αν ο Ασφαλισμένος είναι αριστερόχειρας τα ποσοστά που προβλέπονται στον ανωτέρω πίνακα με τις διάφορες αναπηρίες του δεξιού και 
του αριστερού χεριού αντιστρέφονται.                                                                          
 
Άρθρο 3ο: ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
 
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει αποκλειστικά και μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας και καλύπτει άτομα ηλικίας από δύο (2) ετών. 
 
Άρθρο 4ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Ο Συμβαλλόμενος, ο Ασφαλιζόμενος ή και κάθε νόμιμος Δικαιούχος ή πρόσωπο που ενεργεί με εντολή και για λογαριασμό του, 
υποχρεούται να δηλώνει γραπτά στην Εταιρία κάθε ατύχημα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη στιγμή που το πληροφορήθηκε. Θα πρέπει 
επίσης να αποστέλλονται στην Εταιρία κάθε παραπεμπτικό εξετάσεων, νοσηλείας, φαρμακευτικής αγωγής ή οποιαδήποτε συμπληρωματική 
γνωμάτευση το αργότερο σε διάστημα έως οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται. Οι παραπάνω 
ανατρεπτική προθεσμία ισχύει για κάθε έγγραφο με βάση το οποίο θεμελιώνεται δικαίωμα για πρώτη ή για συμπληρωματική αποζημίωση. 
Αν παρέλθει η ανωτέρω ανατρεπτική προθεσμία των οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος χωρίς αυτό να αναγγελθεί 
εγγράφως στην Εταιρία, χάνεται κάθε δικαίωμα αποζημίωσης από την παρούσα συμπληρωματική ασφάλιση. 
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία για την απόδειξη της ανικανότητας του για εργασία, καθώς και για το είδος της 
εργασίας του κατά τη στιγμή επέλευσης του κινδύνου. 
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά τις ιατρικές θεραπείες που επιβάλει ο θεράπων ή ο εξετάζων ιατρός με σκοπό την 
αποθεραπεία ή τον περιορισμό της αναπηρίας του. 
Ο Ασφαλισμένος οφείλει να καταβάλει κανονικά τα οφειλόμενα ασφάλιστρα μέχρι η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα να γίνει οριστικά δεκτή 
από την Εταιρία, οπότε και διακόπτεται αμέσως κάθε καταβολή ασφαλίστρων τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα από την ημερομηνία 
αναγνώρισης της ανικανότητας και μετά επιστρέφονται άτοκα στον Ασφαλισμένο. 
 
Άρθρο 5ο: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Ισχύουν οι εξαιρέσεις των Γενικών Όρων και για την παρούσα ασφάλιση. 
 
Άρθρο 6ο: ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Η ασφάλιση παύει να ισχύει: 
α. Αν δεν πληρωθούν τα ασφάλιστρα.  
β. Εφόσον  η ασφαλιστική σύμβαση καταγγελθεί από οποιονδήποτε από τους  Συμβαλλομένους. 
γ. Με την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. 



δ. Εφόσον ο Ασφαλισμένος καταστεί Μόνιμα Ολικά Ανίκανος και καταβληθεί εφάπαξ το ασφαλιστικό ποσό από την Εταιρία στην 
περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 
 
Ρητά συμφωνείται ότι τόσο ο ίδιος ο Ασφαλισμένος όσο και το εξαρτώμενο μέλος του δεν θα καλύπτονται από το παρόν συμβόλαιο στην 
περίπτωση που αρνηθούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή να μεταγγισθούν όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τη σύγχρονη 
ιατρική επιστήμη διότι κινδυνεύει η υγεία του και αυτή ακόμα η ζωή του.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
  
Άρθρο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
  
Η Εταιρία σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε δαπάνες για ιατρικούς, φαρμακευτικούς, χειρουργικούς ή νοσηλευτικούς 
λόγους ή/και για διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας  που θα συμβεί μέσα στην ασφαλιστική 
περίοδο και θα καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα αποζημιώσει τα πραγματικά αναγνωρισμένα έξοδα που έγιναν και θα 
πιστοποιούνται με την προσκόμιση των πρωτότυπων νόμιμων αποδείξεων. 
α) Το ποσό αποζημίωσης για δαπάνες ατυχήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση κατ’ έτος, το ανώτατο ανά ατύχημα ή/και 
συνολικό ποσό που έχει συμφωνηθεί και ορίζεται στον πίνακα παροχών  του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
β) Το ποσό αποζημίωσης για δαπάνες ασθενείας δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση κατ’ έτος το ανώτατο ανά ασθένεια ή/ και 
συνολικό ποσό που έχει συμφωνηθεί και ορίζεται στον πινάκα παροχών του παρόντος συμβολαίου. 
γ) Το συνολικό ποσό αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης για ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή/ και ασθένεια 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο συνολικό ποσό που έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στον πίνακα παροχών του παρόντος 
ασφαλιστηρίου. 
δ) Η κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα ή/και ασθένεια παρέχεται μόνο για δαπάνες που αφορούν ιατρικές επισκέψεις, 
διαγνωστικές εξετάσεις ή ιατρικές πράξεις. Ειδικά για τις διαγνωστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις απαιτείται η ύπαρξη παραπεμπτικού που 
να αναφέρει την ιατρική γνωμάτευση, το λόγο και την απαιτούμενη εξέταση. 
          
  
Άρθρο 2ο: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
Υποβάλλεται γραπτή απαίτηση προς την Εταιρία για την καταβολή των πραγματοποιηθεισών δαπανών για αποζημίωση, η οποία θα 
συνοδεύεται από τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά εξόδων μαζί με ιατρική γνωμάτευση και  συνταγή, αποδείξεις φαρμακείου στο όνομα 
του Ασφαλισμένου με τα κουπόνια των φαρμάκων που είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ., ιατρικό παραπεμπτικό για διαγνωστικές ή/και 
εργαστηριακές εξετάσεις όπως και για φυσιοθεραπευτική αγωγή. Η ενημέρωση της εταιρίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εγγράφως και σε 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των οκτώ (8) ημερών από το γεγονός του ατυχήματος ή της εκδήλωσης ασθενείας. Ειδικά για την περίπτωση 
εκδήλωσης ασθενείας θα πρέπει αυτή να γνωστοποιηθεί άμεσα στην Εταιρία, στην διακριτική ευχέρεια της οποίας είναι η άμεση παραπομπή 
του Ασφαλισμένου σε ιατρό-ελεγκτή, καθ’ υπόδειξη της εταιρείας, για την αξιολόγηση του περιστατικού .  
 
Άρθρο 3ο: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
  
Πέραν των γενικών εξαιρέσεων που αναφέρονται στους γενικούς όρους του παρόντος επιπρόσθετα εξαιρούνται και:  

• Οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση ή ασθένεια που θα εκδηλωθεί τις πρώτες τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του προσαρτήματος αυτού. 

• Οποιαδήποτε έξοδα που έγιναν χωρίς σύσταση και έγκριση ιατρού. 
• Οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, κήλες  γενικώς καθώς και χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις των οστών. Ειδικότερα η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου 

καθώς και αρθροσκοπήσεις καλύπτονται μόνον εφόσον αποδεδειγμένα οφείλονται σε ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν αφού 
παρήλθαν 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου.  

• Οδοντιατρικές δαπάνες γενικά, και δαπάνες για διαθλαστικές ανωμαλίες εκτός αν αποδεδειγμένα οφείλονται σε ατύχημα που καλύπτεται 
από το παρόν. 

• Προσθετικά υλικά. 
• Τεχνητά μέλη, βοηθητικά αντικείμενα, αναπηρικά καρότσια, νάρθηκες, αυχενικά κολάρα, πατερίτσες. 
• Επιπρόσθετα δεν καλύπτονται από τον παρόν έξοδα για αγορά γυαλιών ή βοηθητικών συσκευών ακοής, διορθωτικές συσκευές, ειδικά 

στηρίγματα και μηχανήματα, ιατρικές εξετάσεις για πιστοποιητικά και εμβολιασμούς παιδιών ή εμβολιασμούς που γίνονται για λόγους 
εργασίας ή ταξίδια. 
 

 
Άρθρο 4ο:ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Η κάλυψη παρέχεται και ισχύει αποκλειστικά και μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας και καλύπτει  άτομα ηλικίας από δύο (2) ετών. 
Η ασφάλιση παύει να ισχύει: 
α. Αν δεν πληρωθούν τα ασφάλιστρα.  
β. Εφόσον η ασφαλιστική σύμβαση καταγγελθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 
 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
 

  
 Άρθρο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
  

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος εισαχθεί σε νοσοκομείο ή κλινική σαν εσωτερικός ασθενής παραμείνει και νοσηλευθεί συνεπεία 
ατυχήματος ή ασθένειας που θα συμβεί μέσα στην ασφαλιστική περίοδο ισχύος του παρόντος προσαρτήματος, η Εταιρία παρέχει 
ασφαλιστική κάλυψη και θα καταβάλει το 80% των πραγματοποιηθέντων και αναγνωρισμένων εξόδων περίθαλψης που θα αποδεικνύονται 
βάση αποδείξεων που θα προσκομιστούν με ανώτατο όριο για όλο το έτος το ασφαλιστικό ποσό του παρόντος προσαρτήματος όπως αυτό 
αναφέρεται στον πίνακα παροχών της ασφαλιστικής σύμβασης, 

 Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία θα καλύψει και τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν εφόσον ο ασθενής χρειασθεί ημερήσια θεραπεία ή 
μικροεπέμβαση εντός νοσοκομείου ή κλινικής χωρίς να απαιτηθεί διανυκτέρευση. Η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των 
Γενικών Όρων του συμβολαίου καθώς και των Όρων του προσαρτήματος αυτού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ασφαλιστικής 
σύμβασης. 

  
 Άρθρο 2ο: ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
  
 Η Εταιρία σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας αποκλειστικά σε νοσοκομείο ή κλινική θα 

καταβάλει ποσό αποζημίωσης που θα αφορά  δαπάνες  που θα πραγματοποιηθούν για τα ακόλουθα: 
1. Δωμάτιο και τροφή για κάθε ημέρα παραμονής σε νοσοκομείο ή κλινική με ανώτατο όριο το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα 
παροχών της ασφαλιστικής σύμβασης. 

 2. Αμοιβές ιατρών, χειρούργων, αναισθησιολόγων ή άλλων ειδικοτήτων. 
 3. Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το επιστημονικό ή λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου ή της κλινικής. 
 4. Παροχή νοσηλευτικού υλικού εντός  νοσοκομείου. 
 5. Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από επαγγελματία ιδιωτική νοσοκόμα (αποκλειστική) με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει έγκριση του 

θεράποντος ιατρού και θα προσκομιστεί το νόμιμο δελτίο παροχής υπηρεσιών στην Εταιρία. 
 6. Φάρμακα που χορηγούνται κατά τη νοσηλεία με συνταγή των θεραπόντων ιατρών. 

7. Διαγνωστικές, εργαστηριακές εξετάσεις, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, ακτινογραφίες κτλ. 
8. Έξοδα για ραδιοθεραπεία, θεραπεία με ακτινοβολίες ή ραδιοϊσότοπα, φυσικοθεραπεία, κατά τη διάρκεια παραμονής του ασφαλισμένου 
στο δημόσιο νοσοκομείο για νοσηλεία. 
9. Παροχή αίματος, πλάσμα αίματος ή οξυγόνου. 

 10. Νάρθηκες ή επιδέσμους, γύψινους επιδέσμους, τεχνητά μέλη και ορθοπεδικές ζώνες εφόσον αυτά κρίνονται απολύτως αναγκαία και 
αφορούν άμεσα στη θεραπεία του Ασφαλισμένου και εφόσον η χρήση τους έγινε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. 

 
 Άρθρο 3ο: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  
 Σε περίπτωση νοσηλείας ο Ασφαλισμένος ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Εταιρία 

γραπτή απαίτηση για την καταβολή του ασφαλίσματος συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά: 
• Δήλωση ασθένειας εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της ασθένειας. 
• Αναγγελία εισαγωγής στο νοσοκομείο ή κλινική 
• Ιατρική γνωμάτευση και ιστορικό νοσηλείας 
• Πιστοποιητικό του νοσοκομείου ή κλινικής με αναφορά στην αιτιολογία και τις μέρες παραμονής σε αυτό του Ασφαλισμένου. 
• Εισιτήριο – εξιτήριο του  νοσοκομείου ή κλινικής που έγινε η νοσηλεία. 

 Ο Δικαιούχος που αξιώνει αποζημίωση επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την έκδοση των ανωτέρω ή άλλων αναγκαίων 
δικαιολογητικών. 

 Η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρεί απαραίτητο και αναγκαίο κατά τη διάρκεια της έρευνας και 
ολοκλήρωσης των στοιχείων καθώς επίσης και να ζητήσει από ιατρό που η ίδια ορίζει, εξέταση του Ασφαλισμένου. 
Ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις ιατρικές θεραπείες που επιβάλει ο εξετάζων ή ο θεράπων ιατρός με σκοπό την 
αποθεραπεία του. Κάθε ενέργεια της Εταιρίας που αποβλέπει στη διαπίστωση των συνθηκών ή των συνεπειών του ατυχήματος ή της 
ασθένειας ουδέποτε μπορούν να θεωρηθούν ως αναγνώριση υποχρέωσης της Εταιρίας για καταβολή του ασφαλίσματος. 
 
Άρθρο 4ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
 
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος εισπράξει αποζημίωση από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή ιδιωτικό φορέα για την 
νοσηλεία του λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, η Εταιρία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο εφόσον δικαιούται αποζημίωση το 100% του 
υπολειπόμενου ποσού που δαπάνησε πραγματικά ο Ασφαλισμένος και μέχρι το ανώτατο ποσό όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα 
παροχών του συμβολαίου. με την προϋπόθεση  ότι ο άλλος φορέας κατέβαλε τουλάχιστον το 20% των εξόδων νοσηλείας ή και μεγαλύτερο 
ποσό από το ποσοστό αυτό. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Εταιρία καταβάλει το ογδόντα τοις εκατό (80%) των εξόδων χωρίς να λαμβάνει υπ 
όψιν το ποσό που κατέβαλε άλλος ασφαλιστικός φορέας.  
 Η συνολική αποζημίωση από την Εταιρία και από άλλο ασφαλιστικό φορέα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των 
εξόδων νοσηλείας με ανώτατο όριο το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου. Προϋπόθεση για αποζημίωση είναι η 
προσκόμιση της πρωτότυπης βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα που κατέβαλε μέρος των εξόδων. 

  
 
 

  
  



 Άρθρο 5ο: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
  
 Ισχύουν οι εξαιρέσεις των Γενικών Όρων και για την παρούσα ασφάλιση και επιπρόσθετα εξαιρούνται με το παρόν οι ακόλουθες 

περιπτώσεις: 
 1. Οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση ή ασθένεια που θα εκδηλωθεί τις πρώτες τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

ή επαναφορά σε ισχύ του προσαρτήματος αυτού. 
2. Οποιαδήποτε έξοδα που έγιναν χωρίς σύσταση και έγκριση ιατρού. 

  3. Επιπρόσθετα δεν καλύπτονται από τον παρόν έξοδα για αγορά γυαλιών ή βοηθητικών συσκευών ακοής, διορθωτικές συσκευές, ειδικά   
  στηρίγματα και μηχανήματα, ιατρικές εξετάσεις για πιστοποιητικά και εμβολιασμούς παιδιών ή εμβολιασμούς που γίνονται για λόγους  
  εργασίας ή ταξίδια. 

 4. Εξετάσεις ή και θεραπείες οι οποίες σύμφωνα με την γνώμη των ιατρικών συμβούλων της Εταιρίας θα μπορούσαν να γίνουν 
ικανοποιητικά χωρίς εισαγωγή σε νοσοκομείο ή κλινική. 

 5. Οδοντιατρική θεραπεία με χειρουργική επέμβαση, φατνία και ούλα (εκτός αν οι επεμβάσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την 
αποκατάσταση συνεπειών του ατυχήματος το οποίο έγινε κατά τη διάρκεια που ισχύει το παρόν προσάρτημα). 

 6. Οι χειρουργικές επεμβάσεις ή laser που πραγματοποιούνται από αισθητικούς ή πλαστικούς χειρούργους. 
 7. Η νοσηλεία με σκοπό γενικές εξετάσεις (Check up) εφόσον δεν προκύπτουν σαφείς και αντικειμενικές ενδείξεις για βλάβη της υγείας. 
 8. Η κύηση και οι επιπλοκές της, ο τοκετός, η αποβολή, η άμβλωση, η εξωσωματική γονιμοποίηση, ο έλεγχος της ικανότητας για 

τεκνοποίηση ή η θεραπεία της. 
 9. Αρθροσκοπήσεις, αμυγδαλεκτομή, σκωληκοειδεκτομή, εκτομή αδενοειδών εκβλαστήσεων, ασθένειες των γεννητικών οργάνων, κήλες, 

συμπεριλαμβανομένης και της κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι περιπτώσεις αυτές εξαιρούνται κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι (6) 
μηνών από την ισχύ του προσαρτήματος αυτού. 

 10. Χειρουργική αποκατάσταση και διόρθωση οφθαλμικών διαθλαστικών ανωμαλιών, στραβισμού, καταρράκτη και ακουστικής οξύτητας. 
 11. Συγγενείς ή εκ γενετής παθήσεις και επιπλοκές που προέρχονται απ’ αυτές όπως επίσης χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης 

ευθειασμού ρινικού διαφράγματος – κογχοτομή, αποκατάστασης ανατομικών δυσπλασιών, κιρσοί και παχυσαρκία.    
 12. Θεραπεία αλλεργίας. 
  
 Άρθρο 6ο: ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
  
 Η κάλυψη παρέχεται και ισχύει αποκλειστικά και μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας και καλύπτει άτομα ηλικίας από δύο (2) ετών. 
 Η ασφάλιση παύει να ισχύει: 
 α. Αν δεν πληρωθούν τα ασφάλιστρα.  
 β. Εφόσον η ασφαλιστική σύμβαση καταγγελθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους. 
  

  
  
  

  
  

 


