
Ασφάλιση Υγείας
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν: Smart Safety Plus

Εταιρεία: Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ

To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών

για το προϊόν Smart Safety Plus. 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 εφάπαξ ποσό με την διάγνωση μιας ή και περισσότερων από τις προκαθορισμένες σοβαρές ασθένειες,

καθώς επίσης προσφέρει κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων στα ασφαλισμένα άτομα του σχεδίου.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;
Εξαιρέσεις Προσωπικών Ατυχημάτων
Η Εταιρεία δεν θα καταβάλει οποιοδήποτε ωφέλημα σε σχέση με απώλεια

ζωής ή ανικανότητα του Ασφαλισμένου η οποία θα προέλθει ολικά ή μερικά,

άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 Αυτοτραυματισμό από πρόθεση, είτε με σώας τας φρένας είτε όχι, ή από

απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοκτονία.

 Σαν αποτέλεσμα κατανάλωσης αλκοόλ ή χρήσης ναρκωτικών ή

φαρμάκων.

 Σωματική βλάβη σαν αποτέλεσμα πολέμου εισβολής, ενέργειας

εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξιών ή πολεμικών επιχειρήσεων (είτε έχει

κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφυλίου πολέμου, ανταρσίας, λαϊκού

ξεσηκώματος, εξέγερσης, στάσης, επανάστασης, στρατιωτικής ή

σφετερισθείσας εξουσίας.

 Σωματική βλάβη σαν αποτέλεσμα ταξιδιού ή πτήσης με οποιοδήποτε

αεροπλάνο εκτός αν πρόκειται για επιβάτη σε πτήση αναγνωρισμένης

αεροπορικής διαδρομής ή σε ναυλωμένη πτήση οι οποίες εκτελούνται

από αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα και εκτελούν πτήσεις

αεροπορικών συγκοινωνιών.

 Σωματική βλάβη η οποία συνέβη ενώ ο Ασφαλισμένος συμμετέχει, ή

ασχολείται με επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές αθλητικές συναντήσεις

(αγώνες ή προπονήσεις) ή δραστηριότητες (σπορ), οι οποίες

περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, την αεροπλοΐα, πτώση

με αλεξίπτωτο, ιππικούς αγώνες μετ’ εμποδίων, πόλο, αγώνες

ιππόδρομου, υποβρύχιες καταδύσεις, υποβρύχιο ψάρεμα, αγώνες

σκαφών θαλάσσης, ορειβασίας, ανάβασης σε βράχους, εξερεύνησης σε

σπηλιές, κατάδυσης σε σπηλιές, χειμερινών αθλημάτων (σκι κ.λ.π),

σκοποβολή, κυνήγι, επίσης τις μορφές των αγωνισμάτων με αυτοκίνητα

και μοτοσικλέτες/μοτοποδηλάτων, περιλαμβανομένων δοκιμών είτε ως

οδηγός, είτε ως επιβάτης, και επίσης χρήση

μοτοσικλέτας/μοτοποδηλάτου είτε ως οδηγός είτε ως επιβάτης, αγώνες

πυγμαχίας, πάλης, τζούντο, καράτε ή οποιαδήποτε πολεμική τέχνη.

 Σωματική βλάβη η οποία συνέβη ενώ ο Ασφαλισμένος διαπράττει,

αποπειράται ή προκαλεί επίθεση ή άλλο ποινικό αδίκημα.

 Σωματική βλάβη σαν αποτέλεσμα σκόπιμης έκθεσης σε αχρείαστο

κίνδυνο, εκτός κατά την προσπάθεια διάσωσης ανθρώπινης ζωής.

 Δηλητηριάσεις, ρευματικές-εκφυλιστικές παθήσεις των οστών και των

αρθρώσεων, αιμωδίαση, μυϊκές θλάσεις χωρίς αντικειμενικά ευρήματα

ατυχήματος, καθώς και θλάσεις ως συνέπεια 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.

 Συνέπειες από αναθυμιάσεις φαρμάκου, δηλητηρίου ή αερίου ακόμα και

αν απορροφώνται, εισπνέονται, λαμβάνονται ή δίδονται, έστω και

ακούσια.

 Ηλίαση, ψύξη, κρυοπαγήματα, εκτός αν οι τρεις αυτές περιπτώσεις

έχουν αιτιώδη συνάφεια με Ατύχημα.

 Απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσης που προκαλούνται έμμεσα ή άμεσα

από:

• Ιονιστική ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια από

οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό

κατάλοιπο από την καύση πυρηνικού καυσίμου.

• Ραδιενεργούσες, τοξικές εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες

οποιασδήποτε εκρηκτικής πυρηνικής σύγκρουσης ή πυρηνικού

συστατικού τέτοιας σύγκρουσης.

Βασικές καλύψεις

Προσωπικά Ατυχήματα

✓ Θάνατος του Ασφαλισμένου από ατύχημα μέχρι €100.000,

από τροχαίο ατύχημα μέχρι €200.000.

✓ Μόνιμη ολική ανικανότητα του Ασφαλισμένου από ατύχημα

μέχρι €100.000, από τροχαίο ατύχημα μέχρι €200.000.

✓ Μόνιμη μερική ανικανότητα του Ασφαλισμένου από ατύχημα

μέχρι 100.000, από τροχαίο ατύχημα μέχρι €200.000.

Σοβαρές Ασθένειες

✓ Εφάπαξ ποσό σε περίπτωση διάγνωσης μιας ή και

περισσότερων από τις 7 σοβαρές ασθένειες, για ποσό μέχρι

€40.000:

✓ Καρκίνος,

✓ Εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με

τοποθέτηση μοσχεύματος – περιλαμβάνει ελάχιστα

επεμβατικές μεθόδους,

✓ Καρδιακή προσβολή/ Οξύ έμφραγμα του

μυοκαρδίου (συγκεκριμένης σοβαρότητας),

✓ Χρόνια τελικού σταδίου Νεφρική Ανεπάρκεια (για

την οποία απαιτείται μόνιμη αιμοκάθαρση),

✓ Μεταμόσχευση Βασικού Οργάνου ή σύνθετη

μεταμόσχευση (πέραν του 1 οργάνου),

✓ Τύφλωση (Ανεπανόρθωτη) και στα δύο μάτια,

✓ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (το οποίο οδηγεί

σε μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα με μένουσα κλινική

συμπτωματολογία)
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Πού είμαι καλυμμένος;

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Πότε και πως πληρώνω;

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

✓ Η ασφάλιση SMART SAFETY PLUS ισχύει παγκοσμίως.

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:

● Πριν τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης:

 Να περιγράψει με σαφήνεια και ειλικρίνεια την κατάσταση της υγείας του, τις συνθήκες εργασίας του και τα περιστατικά που είναι

απαραίτητα για να εκτιμήσει σωστά η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.

 Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης ασφάλισης υγείας, για οποιοδήποτε λόγο, το κόστος των ιατρικών εξετάσεων του

προασφαλιστικού ελέγχου αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής.

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος:

 Σε περίπτωση διάγνωση μιας από τις καλυπτόμενες σοβαρές ασθένειες πρέπει να αποστέλλονται στην Εθνική Γενικών

Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός εξήντα (60) ημέρων από την ημέρα της διάγνωσης.

 Σε περίπτωση θανάτου, να ενημερώσει αμέσως την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ.

 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, να ενημερώσει γραπτώς εντός τριάντα (30) ημερών την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ.

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 ή εξαμηνιαίος ή ετήσιος

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

− Εντολή Αυτόματης Χρέωσης (Direct Debit)

− Μέσω του προσωπικού σας Internet Banking

Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στoν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ακυρώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οποτεδήποτε με γραπτή αίτηση προς την Εταιρεία.

Εξαιρέσεις Σοβαρών Ασθενειών
 Προϋπάρχουσες Παθήσεις.

 Σαν αποτέλεσμα κατανάλωσης αλκοόλ /solvent abuse, η χρήση ναρκωτικών

ή φαρμάκων εκτός και εάν λήφθηκαν κατόπιν συνταγής εγγεγραμμένου

ιατρού.

 Συνέπεια της μη λήψης ή τήρησης της ιατρικής συμβουλής.

 Μόλυνση από τον ιό ανθρώπινης ανεπάρκειας (HIV) ή το Σύνδρομο

Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS).

 Σαν αποτέλεσμα λόγω ακτινοβολίας, πυρηνικής αντίδρασης ή πυρηνικής

μόλυνσης.

 Διαμονή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερων

των 13 συνεχόμενων εβδομάδων μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

 Κάθε συμβάν που προκύπτει από βιολογική ή χημική μόλυνση συνέπεια

τρομοκρατίας ή/και πολεμικών πράξεων.

 Κάθε γεγονός που προκύπτει συνέπεια της συμμετοχής του Ασφαλισμένου

Προσώπου σε εγκληματική πράξη, πόλεμο, εισβολή, εχθροπραξίες (

ανεξάρτητα εάν κηρύσσεται πόλεμος ή όχι), εμφύλιο πόλεμο, εξέγερση,

επανάσταση ή συμμετοχή σε οχλαγωγία ή πολιτική αναταραχή.

 Κάθε περιστατικό που προκύπτει από την εκτέλεση μιας από τις ακόλουθες

επαγγελματικές δραστηριότητες: καταδύσεις γενικά, σπηλαιολογία,

εργαζόμενοι σε λατομεία, άξονες, ανθρακωρύχοι και παρόμοια, αλεξίπτωτο,

δραστηριότητες που συνεπάγονται την επαφή / χρήση επιβλαβών,

δηλητηριωδών, εκρηκτικών και / ή ραδιενεργών υλικών , προσωπικό σε

τσίρκο (ακροβάτης, καλλιτέχνης τραπέζης χωρίς να προστατεύει το πλέγμα

και ηπειρωτικά ζώα), σωσίβια και παρόμοια, στρατιωτικούς,

δημοσιογράφους, ρεπόρτερ, φωτογράφους, κάμεραμαν σε πόλεμο, εμφύλιο

πόλεμο, επανάσταση και παρόμοιες περιοχές, επαγγελματίες οδηγοί

αγώνων, μέλη στρατιωτικές δυνάμεις, stuntman, εργάτες πετρελαϊκών

εταιρειών σε πλατφόρμες κ.λπ.

 Κάθε περιστατικό που προκύπτει από την εκτέλεση οποιουδήποτε

επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού αθλητισμού ή οποιουδήποτε αθλήματος με

κινητήρα (συμπεριλαμβανομένων ράλι), ή πυγμαχίας, υποβρύχιων

καταδύσεων με αυτόνομη συσκευή, potholing, bobsleigh, tobogganing, σκι ή

τραμπολίνου, ακροβατικού σνόουμπορντ, αναρρίχησης, σκι αλμπινισμού,

ορειβασίας, αλεξίπτωτου, αλεξίπτωτου πλαγιάς, καταδύσεων στον ουρανό,

αιωρόπτερου, αεροπλάνων μικροελαφρών πτήσεων, bungee jumping, κανό,

ράφτινγκ, kite surfing, προσπάθειες κατάρριψης ρεκόρ κ.λπ. καθώς και όλων

των ακραίων αθλημάτων γενικότερα.

Προσωπικά Ατυχήματα
! Θάνατος συνεπεία ατυχήματος καλύπτεται μόνο εάν συμβεί μέσα σε

δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος.

! Δεν καλύπτονται περιπτώσεις επαγγελματικών ασθενειών παρόλο που

χαρακτηρίζονται από την εργατική νομοθεσία σαν εργατικά ατυχήματα,

χωρίς να συντρέχουν γι' αυτές οι προϋποθέσεις Ατυχήματος όπως

ορίζονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

! 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.

! Η ανικανότητα που παρεμποδίζει ολοκληρωτικά τον Ασφαλισμένο από

του να διεξάγει την εργασία ή το επάγγελμα του ή οποιοδήποτε άλλο

επάγγελμα για το οποίο είναι κατάλληλο με βάση την εκπαίδευση,

μόρφωση και εμπειρία του η οποία διαρκεί πενήντα δύο (52) εβδομάδες

και στο τέλος της περιόδου αυτής δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης

και προβλέπεται ότι αυτή θα διαρκέσει για το υπόλοιπο της ζωής του. Η

περίοδος πενήντα δύο (52) εβδομάδων δεν θα ισχύει σε περίπτωση

που επιβεβαιώνεται από την Εταιρεία με ανεξάρτητη ιατρική μαρτυρία η

μονιμότητα της μερικής ή ολικής αναπηρίας.

Σοβαρές Ασθένειες
! Η Εταιρεία καταβάλλει το 100% του ωφελήματος υπό την προϋπόθεση

ότι η ασθένεια διαγιγνώσκεται μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών

από την έναρξη της κάλυψης και το Ασφαλισμένο Πρόσωπο έχει
επιβιώσει για τριάντα (30) ημέρες μετά τη διάγνωση της πάθησης.

! Σε περίπτωση ταυτόχρονων ή διαδοχικών, περισσότερα από ένα

καλυπτόμενα περιστατικά, μόνο μία απαίτηση μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Υπάρχουν περιορισμοί στην

κάλυψη;


