
Ασφάλιση Ατυχημάτων 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: Εθνική Γενικών Ασφαλειών – Κύπρος  

Προϊόν: Προσωπικά ατυχήματα 

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 παρέχονται στους Όρους του Συμβολαίου το οποίο 

μπορεί να σας παραχωρηθεί μέσω των Κεντρικών Γραφείων της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ ή μέσω του ασφαλιστικού 

διαμεσολαβητή σας. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Αυτό το είδος ασφάλισης προσφέρει κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων του Ασφαλισμένου με δυνατότητα περιορισμού της μόνο κατά τη διάρκεια 

εργασίας του. 

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται; 

Βασικές Καλύψεις 

 Θάνατος του Ασφαλισμένου από ατύχημα. 

 Μόνιμη ολική ανικανότητα του Ασφαλισμένου από ατύχημα. 

 Μόνιμη μερική ανικανότητα του Ασφαλισμένου από ατύχημα. 

 Προσωρινή ολική ανικανότητα του Ασφαλισμένου από 

ατύχημα. 

 Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εντός ή εκτός 

νοσοκομείου. 

      Προαιρετικές καλύψεις  

Σωματικές βλάβες του Ασφαλισμένου συνεπεία ατυχήματος 

κατά την ενασχόληση του με κυνήγι ή εξάσκηση 

σκοποβολής. 

Σωματικές βλάβες του Ασφαλισμένου συνεπεία ατυχήματος 

κατά την διάρκεια οδήγησης ή ενώ είναι συνεπιβάτης σε 

μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα μέχρι 125 κ.εκ. 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καθορίζεται βάσει του Πίνακα 

Ασφαλιστηρίου.  

 Θάνατος ή ανικανότητα λόγω αυτοτραυματισμού από 

πρόθεση είτε με σώας τα φρένας είτε όχι ή από απόπειρα 

αυτοκτονίας ή αυτοκτονία. 

 Θάνατος ή ανικανότητα που οφείλονται σε κατανάλωση 

αλκοόλ ή χρήσης ναρκωτικών ή φαρμάκων. 

 Σωματικές βλάβες σαν αποτέλεσμα πολέμου ή παρεμφερή 

γεγονότων. 

 Σωματικές βλάβες σαν αποτέλεσμα συμμετοχής του 

Ασφαλισμένου σε πτήσεις με οποιοδήποτε αεροσκάφος, 

ελικόπτερο, αιωρόπτερο ή αερόστατο εκτός εάν ο 

Ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκαφών αναγνωρισμένων 

γραμμών εναέριων συγκοινωνιών ή ειδικών πτήσεων με 

ναύλο. 

 Σωματικές βλάβες σαν αποτέλεσμα συμμετοχής του 

Ασφαλισμένου σε επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές αθλητικές 

συναντήσεις ή δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αλλά δεν 

περιορίζονται σε συναντήσεις πυγμαχίας, πάλης, καταδύσεις, 

ακροβασίες με μηχανικά μέσα, πτώση με αλεξίπτωτο, 

πολεμικές τέχνες, bungee jumping, skiing, surfing. 

 Σωματικές βλάβες σαν αποτέλεσμα διάπραξης, απόπειρας ή 

πρόκλησης επίθεσης ή άλλου ποινικού αδικήματος από τον 

Ασφαλισμένο. 

 Σωματικές βλάβες σαν αποτέλεσμα σκόπιμης έκθεσης σε 

αχρείαστο κίνδυνο εκτός κατά την προσπάθεια διάσωσης 

ανθρώπινης ζωής. 

 Συμφόρηση, δηλητηριάσεις, ρευματικές εκφυλιστικές 

παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων, κιρσοί, αιμωδίαση, 

μυϊκές συνολικές θλάσεις χωρίς αντικειμενικά ευρήματα 

ατυχήματος, καθώς και από συνέπειες βίαιης σωματικής 

προσπάθειας. 

 Προϋπάρχουσες καταστάσεις που εμφανίζονται ή 

επιδεινώνονται με αφορμή το ατύχημα ή προγενέστερη της 

ασφάλισης αναπηρία ή σωματική βλάβη καθώς και τα 

επακόλουθα και τις επιπλοκές της. 

 Ατυχήματα κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας του 

Ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή 

οργανισμού. 

 Συνέπειες ιατρικής θεραπείας ή χειρουργικής επέμβασης που 

δεν είχε αφορμή ατύχημα που καλύπτεται από το 

συμπληρωματικό ωφέλημα. 

 Συνέπειες από αναθυμιάσεις φαρμάκου, δηλητηρίου ή αερίου 

ακόμα και αν απορροφώνται, εισπνέονται, λαμβάνονται ή 

δίδονται, έστω και ακούσια. 

 Οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, μυαλγίες, αυχεναλγίες, κιρσοί, 

νευρική κατάπτωση, υπερκόπωση ή κήλες ανεξάρτητα αν 

οφείλεται σε ατύχημα. 

 Απαιτήσεις που προκαλούνται από ιονιστική ακτινοβολία ή 

μόλυνση από ραδιενέργεια από οποιοδήποτε πυρηνικό 

καύσιμο ή κατάλοιπο καύσης πυρηνικού καυσίμου. 

 Απαιτήσεις που προκαλούνται από ραδιενεργούσες, τοξικές 

εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες οποιασδήποτε 

εκρηκτικής πυρηνικής σύγκρουσης ή πυρηνικού συστατικού 

τέτοιας σύγκρουσης. 

 Περιπτώσεις επαγγελματικών ασθενειών που χαρακτηρίζονται 

ως εργατικά ατυχήματα. 

 Όργανο ή μέλος που έχει χαθεί ή πάθει βλάβη και ήταν 

άχρηστο πριν το ατύχημα. 013.01.045 / 04.2019 



Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

Πότε και πως πληρώνω; 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται: 

 

● Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης: 

 Να περιγράψει με ειλικρίνεια στην Εταιρεία την κατάσταση της υγείας του, τις συνθήκες του επαγγέλματος του και γενικά να 

δηλώσει όλα τα περιστατικά που είναι απαραίτητα για να εκτιμήσει η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ τον κίνδυνο. 

  

● Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης: 

 Να δηλώνει στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ κάθε αλλαγή του επαγγέλματος του, των δραστηριοτήτων του και της 

διεύθυνσης της εργασίας ή κατοικίας του, γραπτά εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής. 

 

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος: 

 Να ενημερώσει αμέσως την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ σε περίπτωση θανάτου. 

 Να ενημερώσει γραπτώς εντός τριάντα (30) ημερών την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.  

 Να ενημερώσει γραπτώς και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία του 

ατυχήματος την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ για ιατρικά έξοδα και οπωσδήποτε όχι μετά την αποθεραπεία του . 

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

Ο καταβάλλων τα ασφάλιστρα μπορεί να ακυρώσει την ασφαλιστική σύμβαση με την έγγραφη δήλωση του στην Εθνική Γενικών 

Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ.  

Πού είμαι καλυμμένος; 
 Η ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων ισχύει παγκοσμίως. 

Υπάρχουν περιορισμοί στην 

κάλυψη; 

! Θάνατος συνεπεία ατυχήματος καλύπτονται μόνο εάν 

συμβούν μετά σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του 

ατυχήματος. 

! Αν οι συνέπειες ενός ατυχήματος γίνονται βαρύτερες επειδή 

προϋπήρχε αφαίρεση ή αποκοπή μέλους ή οργάνου του 

σώματος ή φυσικό ή επίκτητο ελάττωμα, για τον υπολογισμό 

της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη μόνο η βλάβη που 

προξενήθηκε άμεσα από το ατύχημα και όχι η βαρύτερη 

βλάβη που προέρχεται άμεσα από την προϋπάρχουσα 

κατάσταση.  

! Αποζημίωση προσωρινής ολικής ανικανότητας παρέχεται 

μόνο για διάστημα που δεν ξεπερνά τις πενήντα δυο (52)  

εβδομάδες. 

! Ηλίαση, ψύξη, κρυοπαγήματα δεν καλύπτονται εάν δεν έχουν 

αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα. 

! Δεν καλύπτονται προβλήματα μηνίσκου ή χιαστών 

συνδέσμων που εκδηλώθηκαν πριν το πέρας 6 μηνών από 

την έναρξης της ασφάλισης ή που δεν οφείλονται σε ατύχημα.  

! Δεν καλύπτονται προβλήματα ή/και βλάβες σχετικές με τα 

δόντια, την φατνία και τα ούλα που δεν οφείλονται σε 

ατύχημα.  

Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και σύμφωνα με την ρήτρα καταβολής 

ασφαλίστρων όπως περιγράφεται στον πίνακα του συμβολαίου (Μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια). Ο τρόπος πληρωμής 

μπορεί να γίνει δια μέσω:  

− Πιστωτική/χρεωστική κάρτα  

− Μετρητά ή επιταγή (μόνο εάν ο τρόπος πληρωμής είναι τριμηνιαίος, εξαμηνιαίος ή ετήσιος) 

− Έμβασμα στο λογαριασμό της Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ 

− Εντολή Αυτόματης Χρέωσης (Direct Debit) 
− Μέσω του προσωπικού σας Internet Banking 


