
Ασφάλιση Υγείας
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν: Ασφαλιστήριο Κάλυψης

Αλλοδαπών (Σχέδιο ΙΙ)

Εταιρεία: Εθνική Γενικών Ασφαλειών – Κύπρος

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 αποζημιώνει τους νόμιμους αντιπροσώπους της περιουσίας του Ασφαλισμένου σε σχέση με τα έξοδα για την 

μεταφορά σορού του Ασφαλισμένου στην χώρα ταφής του και το Θάνατο από Ατύχημα του Ασφαλισμένου. 

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται;

Βασικές Καλύψεις

✓ Έξοδα μεταφοράς σορού του Ασφαλισμένου με ανώτατο

όριο €3.500.

✓ Θάνατος του ασφαλισμένου από ατύχημα με ανώτατο όριο

€5.000.

 Αυτοκτονία.

 Σαν αποτέλεσμα κατανάλωσης αλκοόλ ή χρήσης ναρκωτικών

ή φαρμάκων.

 Από σωματική βλάβη η οποία συνέβη:

α. 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.

β. 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.

γ. Ενώ ο Ασφαλισμένος κάνει χρήση

μοτοσικλέτας/μοτοποδηλάτου άνω των 125cc.

δ. Ενώ ο Ασφαλισμένος διαπράττει, αποπειράται ή

προκαλεί επίθεση ή άλλο ποινικό αδίκημα.

ε. Σαν αποτέλεσμα σκόπιμης έκθεσης σε αχρείαστο

κίνδυνο, εκτός κατά την προσπάθεια διάσωσης ανθρώπινης

ζωής.

 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:

α. Ιονιστική ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια από

οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή

οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο από την καύση

πυρηνικού καυσίμου

β. Ραδιενεργούσες, τοξικές εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες

ιδιότητες οποιασδήποτε εκρηκτικής

πυρηνικής σύγκρουσης ή πυρηνικού συστατικού τέτοιας

σύγκρουσης.

Η Εταιρεία δεν θα καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης του

ωφελήματος “Θάνατος από Ατύχημα” αν ο Θάνατος προέλθει

από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα :

013.01.065 – 01.2021

Υπάρχουν περιορισμοί στην

κάλυψη;

! Θάνατος συνεπεία ατυχήματος καλύπτονται μόνο εάν

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

ατυχήματος.



Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:

● Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης:

 Να περιγράψει με ειλικρίνεια στην πρόταση 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.

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος:

• Ο δικαιούχος να ενημερώσει αμέσως και γραπτώς την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ σε περίπτωση θανάτου (σε

κάθε περίπτωση μέσα σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από το θάνατο).

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην ασφαλιστική σύμβαση.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη 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 ισχύει στην Κύπρο.

Πότε και πως πληρώνω;
Η πληρωμή του ασφαλίστρου είναι ετήσια προπληρωτέα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τρόποι:

− Πιστωτική/χρεωστική κάρτα

− Μετρητά

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

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


