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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
PENSION PLAN ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

PENSION PLAN 
ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ  

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την 

Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες 

Λειτουργίας, οι Ειδικές ∆ιατάξεις Συµπληρωµατικών Παροχών, 

οι Ειδικοί Όροι, οι ∆ηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και του 

Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε 

άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, οι Ιατρικές 

Εξετάσεις και οι Πρόσθετες Πράξεις.   
 
Οι Ειδικοί  Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

  
Γενικοί  Όροι  
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ΟΡΙΣΜΟΙ    

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ 

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI LIFE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ. 
 

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ((ΛΛΗΗΠΠΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ)) 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ 

Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή και για την υγεία του  

οποίου συνάπτεται η  Ασφάλιση. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

Το ποσό ασφάλισης κάθε παροχής που αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών.  
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΑΑ  ((ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗ)) 

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης 

του ασφαλισµένου  κινδύνου. 

 

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΣΣ 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το 

Ασφάλισµα. 
           

ΕΕΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΟΟΣΣ    ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Η ηµεροµηνία κάθε ηµερολογιακού έτους που συµπίπτει µε 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ 

Tο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή 

κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της 

επόµενης επετείου του. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ  ((ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΙΙΚΚΟΟ)) 

Το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ο Συµβαλλόµενος στην 

Εταιρία. Η διάρκεια καταβολής και το ύψος του Ασφαλίστρου 

αναγράφονται στον Πίνακα  Παροχών.  

 

ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΟΟ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ 

Το χρηµατικό ποσό, εκτός από το συµφωνηθέν Ασφάλιστρο, 

που µπορεί να καταβάλλει κατά τη διάρκεια ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου εφάπαξ ο Συµβαλλόµενος.  
 

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΥΥ 

Το  σταθερό ποσοστό που έχει επιλέξει ο Συµβαλλόµενος και 

σύµφωνα µε  το οποίο θα αυξάνεται σε κάθε επέτειο το 

Περιοδικό Ασφάλιστρο.  
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ 

Το ποσό που θα καταβληθεί σε περίπτωση απώλειας της 

ζωής του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια καταβολής 

Ασφαλίστρου, το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα  Παροχών. 
 

ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ 

Το ποσό που ισούται µε ποσοστό του Ασφαλίστρου 

(Περιοδικού ή Έκτακτου), όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα 

Ποσοστών Επενδυόµενου Ασφαλίστρου,  µετά την αφαίρεση 

των κάθε φορά νόµιµων κρατήσεων και των συνολικών 

ασφαλίστρων Συµπληρωµατικών Παροχών, εάν υπάρχουν.     
 

ΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ 

Οι ίσης αξίας (ελάχιστες) µονάδες στις οποίες διαιρείται το 

ενεργητικό κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου. 
 

ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΙΙΟΟΥΥ 

Η τιµή µεριδίου κάθε εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου που 

προκύπτει από την διαίρεση του ενεργητικού του µε το πλήθος 

των µεριδίων του. 
 

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΙΙΟΟΥΥ 

Η καθαρή τιµή µεριδίου κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου αυξηµένη κατά το ποσοστό που ορίζεται στον 

Κανονισµό Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου.  
 

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΞΞΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΙΙΟΟΥΥ 

Η καθαρή τιµή µεριδίου κάθε εσωτερικού µεταβλητού 

κεφαλαίου µειωµένη κατά το ποσοστό που ορίζεται στον 

Κανονισµό Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου.  
 

ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗ 

Η επιλογή από το Συµβαλλόµενο του συνδυασµού των 

Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων που αφορά στον 

λογαριασµό επένδυσης του Ασφαλιστηρίου. 
 

ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Ο Λογαριασµός µεριδίων που δηµιουργεί η Εταιρία για το 

Ασφαλιστήριο µε βάση την επενδυτική επιλογή του 

Συµβαλλόµενου. 
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ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Το άθροισµα όλων των Λογαριασµών Εσωτερικών 

Μεταβλητών Κεφαλαίων.  
 

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ    ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ   

Οι κανόνες λειτουργίας που αναγράφονται στο 

Ασφαλιστήριο, καθορίζονται από την Εταιρία και αφορούν 

στις τεχνικές προϋποθέσεις λειτουργίας της παρούσας 

Ασφάλισης. Κάθε τροποποίηση των κανόνων  κοινοποιείται 

γραπτά από την Εταιρία στο Συµβαλλόµενο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Ι.   Η Εταιρία µετά τη λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, όπως 

αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, καταβάλλει 

στον Ασφαλισµένο το Λογαριασµό Επένδυσης.  
 

Ο Ασφαλισµένος έχει δικαίωµα µε γραπτή αίτησή του στην 

Εταιρία, έξι (6) µήνες πριν  την ηµεροµηνία λήξης της 

Ασφάλισης, να επιλέξει τον τρόπο καταβολής της Αξίας 

του Λογαριασµού Επένδυσης.  

 
A. Σε περίπτωση λήξης της Ασφάλισης πριν τη 

συµπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας του 
Ασφαλισµένου: 

 

� Εφάπαξ ποσό ίσο µε την Αξία Λογαριασµού 

Επένδυσης  όπως αυτή  έχει διαµορφωθεί κατά την 

ηµεροµηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου. 

Η Αξία του Λογαριασµού  Επένδυσης προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των µεριδίων 

κάθε λογαριασµού Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου µε την αντίστοιχη Καθαρή Τιµή των 

µεριδίων αυτού κατά την ηµεροµηνία Λήξης. 

ή 

� Εγγυηµένες Μηνιαίες Καταβολές για πέντε (5) ή 

δέκα (10)  έτη. Εάν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει 

κατά τη  διάρκεια των πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, η 

Σύνταξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του µέχρι τη 

συµπλήρωση της πενταετίας ή δεκαετίας.  

 

Β. Σε περίπτωση λήξης της Ασφάλισης στο 55ο έτος 

ηλικίας του Ασφαλισµένου ή µετά από αυτό: 

 

� Εφάπαξ ποσό ίσο µε την Αξία Λογαριασµού 

Επένδυσης  όπως αυτή  έχει διαµορφωθεί κατά την 

ηµεροµηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου. 

Η Αξία του Λογαριασµού  Επένδυσης προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των µεριδίων 

κάθε λογαριασµού Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου µε την αντίστοιχη Καθαρή Τιµή των 

µεριδίων αυτού κατά την ηµεροµηνία Λήξης. 

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη  για όσο χρονικό διάστηµα 

αυτός θα βρίσκεται στη ζωή.  

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη µε εγγυηµένη περίοδο 

καταβολής πέντε (5) ή δέκα (10) έτη. Εάν ο 

Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  διάρκεια των 

πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα συνεχίσει 

να καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο της 

επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας 

ή δεκαετίας. 

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη για όσο χρονικό διάστηµα 

αυτός θα βρίσκεται στη ζωή και η οποία, σε 

περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου, 

µεταβιβάζεται κατά ποσοστό 80% στον/στην  

σύζυγο για όσο χρονικό διάστηµα ο/η σύζυγος 

βρίσκεται στη ζωή. 

ή 

� Εγγυηµένες Μηνιαίες Καταβολές για πέντε (5) ή 

δέκα (10)  έτη. Εάν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει 

κατά τη  διάρκεια των πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, η 

Σύνταξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του µέχρι τη 

συµπλήρωση της πενταετίας ή δεκαετίας. 

 

Ο υπολογισµός των παραπάνω καταβολών θα γίνεται 

κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 

διακανονισµού σύµφωνα µε τους επισυναπτόµενους 

Πίνακες Μετατροπής Σύνταξης. 

 

Για την έναρξη καταβολής της µηνιαίας σύνταξης 

απαιτούνται πλήρη δικαιολογητικά για την ηλικία του 

Ασφαλισµένου. 

 

Μετά την επιλογή τρόπου διακανονισµού δεν 

επιτρέπεται η ανάκληση ή η µεταβολή της επιλογής του 

Ασφαλισµένου. 

 

ΙΙ.  Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη 

διάρκεια καταβολής του Ασφαλίστρου, η Εταιρία 

καταβάλλει στο ∆ικαιούχο, µετά την αφαίρεση 

οποιασδήποτε οφειλής Ασφαλίστρου του 

Συµβαλλόµενου, το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ζωής, όπως 

αυτό αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών, ή την Αξία του 

Λογαριασµού Επένδυσης, εάν αυτή είναι µεγαλύτερη από 

το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ζωής, κατά την ηµεροµηνία 

θανάτου. 

Η Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης. του Ασφαλιστηρίου, 

στην περίπτωση αυτή, υπολογίζεται  πολλαπλασιάζοντας 

των αριθµό µεριδίων κάθε Λογαριασµού Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου µε την αντίστοιχη Καθαρή Τιµή 

των µεριδίων τους κατά την ηµεροµηνία θανάτου του 

Ασφαλισµένου.  
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Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισµένου µετά τη λήξη 

της Ασφάλισης και κατά τη διάρκεια καταβολής µηνιαίας 

σύνταξης, ανάλογα µε την επιλογή του Ασφαλισµένου, 

αυτή συνεχίζει να καταβάλλετται στο ∆ικαιούχο.  

Η καταβολή της Αξίας του Λογαριασµού Επένδυσης ή του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Ζωής ή της µηνιαίας σύνταξης 

στο ∆ικαιούχο γίνεται µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος οφείλουν µέσα σε 

προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή αναγγελία στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και 

πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες  

επέλευσης του θανάτου του Ασφαλισµένου που θα 

ζητήσει η Εταιρία. 

� Για την έναρξη καταβολής των δόσεων της σύνταξης 

απαιτούνται πλήρη δικαιολογητικά για την ηλικία του 

∆ικαιούχου. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  

ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος έχουν στη κατοχή 

τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων  του δικαιώµατός τους για  καταβολή 

του Ασφαλίσµατος.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την 

εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής 

αποζηµίωσης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 

αναγνώριση της υποχρέωσής της για  καταβολή. 

 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του Ασφαλίσµατος. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί όµως 

να συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

ή αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η 

καταβολή του σε δόσεις. 

Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του Συµβαλλόµενου 

για την πληρωµή του Ασφαλίστρου. Η αποστολή 

ειδοποίησης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της 

Εταιρίας από τον όρο αυτό. 

Η Εταιρία παρέχει, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, 

προθεσµία «χάριτος» τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία οφειλής του Ασφαλίστρου για την εξόφληση  

του.   

Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου 

Εάν ο Συµβαλλόµενος επιλέξει στην Αίτηση Ασφάλισης ετήσια 

αναπροσαρµογή του Ασφαλίστρου, αυτό 

αναπροσαρµόζεται αυτόµατα σε κάθε ετήσια επέτειο  κατά 

σταθερό ποσοστό, όπως αυτό αναγράφεται στο Πίνακα 

Παροχών για όλη τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου. 

 
Μη καταβολή Ασφαλίστρου - Ακύρωση  

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οφειλόµενο  Ασφάλιστρο 

µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών και το 

Ασφαλιστήριο δεν έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 6 ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ, η Εταιρία, 

εφόσον τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην 

ακύρωσή του, µε ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την 

ηµεροµηνία οφειλής του Ασφαλίστρου.  

Ο αριθµός των µεριδίων κάθε Λογαριασµού Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου µετά την ακύρωση παραµένει 

αµετάβλητος όπως αυτός έχει διαµορφωθεί κατά την 

ηµεροµηνία ακύρωσης. 

 
Έκτακτο Ασφάλιστρο 

Η Εταιρία παρέχει στο Συµβαλλόµενο το δικαίωµα να 

καταβάλλει Έκτακτο Ασφάλιστρο κατά τη διάρκεια καταβολής 

του Ασφαλίστρου.  

Το ανώτατο και κατώτατο όριο Έκτακτου Ασφαλίστρου 

αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Σε περίπτωση καταβολής Έκτακτου Ασφαλίστρου, η Εταιρία 

θα εξοφλήσει πρώτα τυχόν οφειλόµενη δόση ασφαλίστρου 

και θα θεωρήσει το υπόλοιπο, µετά την αφαίρεση και των 

νόµιµων επιβαρύνσεων, ως Έκτακτο Ασφάλιστρο. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Επενδυόµενο Ασφάλιστρο 

Η Εταιρία πιστώνει τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα  που ακολουθεί 

την ηµέρα παραλαβής του Ασφαλίστρου από το ταµείο των 

Κεντρικών Γραφείων της το Επενδυόµενο Ασφάλιστρο στους 

Λογαριασµούς Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων µε 

κατανοµή µεριδίων. 

Ο αριθµός των  µεριδίων που πιστώνονται σύµφωνα µε την 

επενδυτική επιλογή του Συµβαλλόµενου, προκύπτει από τη 

διαίρεση του ποσού του Επενδυόµενου Ασφαλίστρου σε κάθε 

ένα Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο µε την αντίστοιχη Τιµή  

∆ιάθεσης των µεριδίων αυτού  την ηµέρα της πίστωσης. 

 
Μερίσµατα / Κέρδη Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου 

Η Εταιρία, ανάλογα µε την επενδυτική πολιτική της στα 

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια, στο τέλος κάθε 

ηµερολογιακού έτους  έχει τη δυνατότητα:  

� Να διατηρήσει στο ενεργητικό κάθε Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου τα κέρδη της χρήσης µετά την 

αφαίρεση των τυχόν φόρων και τελών, 

ενσωµατώνοντας αυτά στην αξία των µεριδίων του. 

� Την πρώτη εργάσιµη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού έτους 

να πιστώνει τους λογαριασµούς κάθε Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου µε το ανά µερίδιο µέρισµα 

χρήσης µετά την αφαίρεση των τυχόν φόρων και τελών 
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και µε την προϋπόθεση ότι το Ασφαλιστήριο ήταν σε 

ισχύ την τελευταία ηµέρα του προηγούµενου έτους. 

Η πίστωση γίνεται µε  κατανοµή µεριδίων στους 

Λογαριασµούς Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων. Ο 

αριθµός των µεριδίων που πιστώνονται σε κάθε Λογαριασµό 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου προκύπτει από τη 

διαίρεση του επενδυόµενου µερίσµατος που αντιστοιχεί σε 

κάθε Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο µε την Καθαρή Τιµή 

µεριδίου αυτού κατά την ηµέρα πίστωσης.  
 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Έξοδα Επένδυσης 

 

Η Εταιρία για όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

χρεώνει µε έξοδα επένδυσης τους Λογαριασµούς Εσωτερικών 

Μεταβλητών Κεφαλαίων του Ασφαλιστηρίου.  

Η χρέωση γίνεται µε αφαίρεση µεριδίων από τους 

Λογαριασµούς Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων. Ο 

αριθµός των µεριδίων που αφαιρούνται από κάθε 

Λογαριασµό Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου προκύπτει 

από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού  µεριδίων κάθε 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου µε το ποσοστό εξόδων 

επένδυσης, όπως αυτό  αναγράφεται στους Ειδικούς 

Κανόνες Λειτουργίας.  

Η συχνότητα χρέωσης των εξόδων επένδυσης και η 

ηµεροµηνία χρέωσης αυτών αναγράφονται στους Ειδικούς 

Κανόνες Λειτουργίας.   

∆ικαίωµα ∆ιαχείρισης   

Η Εταιρία για όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

χρεώνει µε δικαίωµα διαχείρισης τους Λογαριασµούς 

Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων του Ασφαλιστηρίου.  

Η χρέωση γίνεται µε αφαίρεση µεριδίων από τους 

Λογαριασµούς Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων. Ο 

αριθµός των αφαιρετέων µεριδίων προκύπτει από τη διαίρεση  

του τµήµατος του ∆ικαιώµατος ∆ιαχείρισης  που αναλογεί σε 

κάθε Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο µε την τιµή Εξαγοράς 

των µεριδίων αυτού κατά την ηµέρα της χρέωσης.  

Το ύψος δικαιώµατος διαχείρισης, η συχνότητα χρέωσης και η 

ηµεροµηνία χρέωσης αναγράφονται στους  Ειδικούς Κανόνες 

Λειτουργίας. 

Κόστος Ασφάλισης Ζωής  
 

Η Εταιρία για όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

χρεώνει τους Λογαριασµούς Εσωτερικών Μεταβλητών 

Κεφαλαίων µε το Κόστος Ασφάλισης Ζωής, που  υπολογίζεται 

µε βάση την ηλικία και το φύλο του Ασφαλισµένου, το 

Κεφάλαιο κινδύνου κατά την ηµέρα της χρέωσης, και τον 

πίνακα θνησιµότητας.  

Κεφάλαιο κινδύνου είναι η διαφορά µεταξύ του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Ζωής που αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών και της Αξίας του Λογαριασµού Επένδυσης, 

µε την Καθαρή Τιµή µεριδίων του κατά την ηµεροµηνία της 

χρέωσης του Κόστους Ασφάλισης Ζωής.  

Εάν η Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης είναι ίση ή 

µεγαλύτερη από το  Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ζωής, η Εταιρία 

δεν χρεώνει Κόστος Ασφάλισης Ζωής.  

 Η χρέωση γίνεται µε αφαίρεση µεριδίων από τους 

Λογαριασµούς Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων. Ο 

αριθµός των µεριδίων που αφαιρούνται  προκύπτει από τη 

διαίρεση του τµήµατος του Κόστους Ασφάλισης Ζωής που 

αναλογεί σε κάθε Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο µε την τιµή 

Εξαγοράς των µεριδίων αυτού κατά την ηµεροµηνία 

χρέωσης. 

Ο πίνακας θνησιµότητας που χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό του Κόστους Ασφάλισης Ζωής και η συχνότητα 

χρέωσής του αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες 

Λειτουργίας. 
 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ  

Μετά τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος 

του Ασφαλιστηρίου και εφόσον ο αριθµός των µηνών για 

τους οποίους έχουν καταβληθεί ασφάλιστρα υπερβαίνει τους 

εκατόν είκοσι (120), η Εταιρία θα πιστώνει, σε κάθε επόµενη  

επέτειο του Ασφαλιστηρίου, τους Λογαριασµούς Εσωτερικών 

Μεταβλητών Κεφαλαίων µε το επενδυτικό πλεονέκτηµα.  

Το ύψος του επενδυτικού πλεονεκτήµατος ισούται µε ποσοστό 

επί του Ασφαλίστρου του πρώτου έτους ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου. Το ποσοστό αυτό µεταβάλλεται ανάλογα µε 

το διανυόµενο έτος ισχύος του Ασφαλιστηρίου, σύµφωνα µε 

τον παρακάτω πίνακα: 

∆ιανυόµενα Έτη                Ποσοστό 

� από 10ο έως 14ο    4% 

� από 15ο έως 19ο    5% 

� από 20ο έως 24ο    6% 

� από 25ο και άνω    7% 

 

Εάν το Ασφάλιστρο µειωθεί µετά την πάροδο του πρώτου 

έτους ισχύος του Ασφαλιστηρίου, το επενδυτικό πλεονέκτηµα 

θα εφαρµόζεται πάντοτε στο µικρότερο Ασφάλιστρο.    

Για την ενεργοποίηση και πίστωση του επενδυτικού 

πλεονεκτήµατος  θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

� το Ασφαλιστήριο για όλη τη διάρκεια ισχύος του να µην 

έχει ακυρωθεί ή µετατραπεί σε  ελεύθερο περαιτέρω 

καταβολής ασφαλίστρου περισσότερες από δύο (2) 

φορές  

και   

� το χρονικό διάστηµα για το οποίο το Ασφαλιστήριο 

παρέµεινε άκυρο ή ελεύθερο περαιτέρω καταβολής 

ασφαλίστρου  να µην υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. 

 

Η πίστωση επενδυτικού πλεονεκτήµατος γίνεται µε κατανοµή 

µεριδίων στους Λογαριασµούς  Εσωτερικών Μεταβλητών 

Κεφαλαίων. Ο αριθµός των µεριδίων που πιστώνονται 

προκύπτει από τη διαίρεση του τµήµατος  του επενδυτικού 

πλεονεκτήµατος που αναλογεί σε κάθε  Εσωτερικό Μεταβλητό 

Κεφάλαιο  µε την Τιµή ∆ιάθεσης των µεριδίων αυτού  κατά την 

ηµεροµηνία  πίστωσης. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΚΤΑΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος καταβάλει Έκτακτο 

Ασφάλιστρο, το σύνολο αυτού, µετά την αφαίρεση των 

νόµιµων επιβαρύνσεων, πιστώνεται στους Λογαριασµούς 

Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα επενδυτική επιλογή του Συµβαλλόµενου, µε την 

κατανοµή µεριδίων.  

Η πίστωση πραγµατοποιείται τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα που 

ακολουθεί την ηµέρα παραλαβής του Έκτακτου Ασφαλίστρου 

από το ταµείο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρίας.  

Ο αριθµός των µεριδίων  προκύπτει από τη διαίρεση του 

τµήµατος του Έκτακτου Ασφαλίστρου που αναλογεί σε κάθε 

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο µε την αντίστοιχη τιµή 

διάθεσης των µεριδίου του κατά την ηµεροµηνία της 

πίστωσης. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

Η Εταιρία υποχρεούται τουλάχιστον µια φορά κάθε 

ηµερολογιακό έτος να ενηµερώνει γραπτά το Συµβαλλόµενο 

για την εξέλιξη του Λογαριασµού Επένδυσης του 

Ασφαλιστηρίου.  

Κάθε ενηµέρωση που πραγµατοποιεί η Εταιρία φέρει την 

υπογραφή του Υπεύθυνου για τη διαχείριση των Ασφαλίσεων 

Ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις, όπως η Εταιρία έχει 

δηλώσει στην αρµόδια Εποπτική Αρχή. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:: 

 
Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία.  

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

 

Το Ασφάλιστρο θα υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα 

ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία, εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους του  Ασφαλιστηρίου.   

Οι τροποποιήσεις θα πραγµατοποιηθούν  σύµφωνα µε τα  

κατώτατα όρια  διάρκειας καταβολής, το ύψος Ασφαλίστρου, 

και την επιβάρυνση συγκεκριµένου ποσού διαχειριστικών 

εξόδων όπως αυτά αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες 

Λειτουργίας.  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα τροποποίησης του 

Ασφαλίστρου και του ποσοστού Ετήσιας Αυτόµατης 

Αναπροσαρµογής του µετά την παρέλευση συγκεκριµένου 

χρονικού διαστήµατος από την έναρξη ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου.   

Ο καθορισµός αυτού του χρονικού διαστήµατος, το ελάχιστο 

όριο αύξησης Ασφαλίστρου και η επιτρεπόµενη συχνότητα 

τροποποίησης της Ετήσιας Αυτόµατης Αναπροσαρµογής 

αναγράφονται στους ισχύοντες κατά το χρόνο της αίτησης 

τροποποίησης Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Αίτηση για τροποποίηση του Ασφαλίστρου ή του ποσοστού 

της Ετήσιας Αυτόµατης Αναπροσαρµογής του υποβάλλεται 

οποτεδήποτε στην Εταιρία, εκτός από το τρίµηνο που 

προηγείται κάθε ετήσιας επετείου του Ασφαλιστηρίου, η δε 

τροποποίηση θα ισχύει από την επόµενη ετήσια ανανέωση. 

 Εάν ο Συµβαλλόµενος ζητήσει τροποποίηση του 

Ασφαλίστρου, η Εταιρία, µε βάση τα κριτήρια εκτίµησης 

κινδύνου, θα προχωρήσει σε ανάλογη τροποποίηση του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Ζωής. 

Εάν η αίτηση γίνει δεκτή από την Εταιρία, η τροποποίηση 

Ασφαλίστρου ή του ποσοστού της Ετήσιας Αυτόµατης 

Αναπροσαρµογής του θα ισχύσει από την αµέσως επόµενη 

ετήσια επέτειο του Ασφαλιστηρίου. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ο Συµβαλλόµενος στην Αίτηση Ασφάλισης  επιλέγει ένα ή 

περισσότερα από τα Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια που 

διαθέτει η Εταιρία και η επενδυτική  αυτή επιλογή του αποτελεί 

τη βάση για τη σύναψη της  Ασφάλισης. 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί, µετά το πρώτο εξάµηνο ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου και για όλη τη διάρκεια ισχύος του, να ζητήσει 

µε γραπτή αίτηση τροποποίηση της επενδυτικής επιλογής του.  

Οι τροποποιήσεις µπορεί να αφορούν στο Λογαριασµό 

Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου, στις µελλοντικές καταβολές 

Ασφαλίστρων ή και στα δύο. 

Εάν η τροποποίηση της Επενδυτικής Επιλογής αφορά στο 

Λογαριασµό Επένδυσης, η Εταιρία θα εφαρµόσει τη νέα 

Επενδυτική Επιλογή του Συµβαλλόµενου τη δεύτερη εργάσιµη 

ηµέρα που ακολουθεί την ηµέρα παραλαβής της αίτησης 

τροποποίησης  από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, µε 

ταυτόχρονη χρέωση και πίστωση µεριδίων των Λογαριασµών 

Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων µε την Καθαρή Τιµή των 

µεριδίων αυτών την ηµέρα της χρέωσης και πίστωσης. 

Η πρώτη τροποποίηση Επενδυτικής Επιλογής κατά τη διάρκεια  

κάθε ηµερολογιακού έτους γίνεται χωρίς χρέωση του 

Λογαριασµού Επένδυσης. Για κάθε επιπλέον τροποποίηση το 

ίδιο ηµερολογιακό έτος, χρεώνεται ο Λογαριασµός 
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Επένδυσης µε σταθερό ποσό, το ύψος του οποίου 

αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας, όπου 

επίσης αναγράφεται ο ανώτερος κατά ηµερολογιακό έτος 

επιτρεπόµενος αριθµός τροποποιήσεων.  
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ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
Ολική - Μερική  Εξαγορά  

Το Ασφαλιστήριο αποκτά Αξία Ολικής ή Μερικής Εξαγοράς 

µετά την παρέλευση του δεύτερου (2) Ασφαλιστικού Έτους 

από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του και την καταβολή 

των Ασφαλίστρων που αναλογούν στους είκοσι τέσσερις 

(24)  πρώτους µήνες ασφάλισης.   

Εφόσον το Ασφαλιστήριο αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, ο 

Συµβαλλόµενος µπορεί   µε γραπτή αίτησή του στην Εταιρία 

να ζητήσει την   Εξαγορά του.   

Η Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας την Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης 

µε το ποσοστό, το οποίο εξαρτάται από το ύψος του 

Λογαριασµού Επένδυσης και τον αριθµό των µηνών για τους 

οποίους έχουν καταβληθεί Ασφάλιστρα από την έναρξη 

ισχύος του Ασφαλιστηρίου και αναγράφεται στον Πίνακα 

Εξαγοράς. 

Η Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των  µεριδίων κάθε 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου µε την αντίστοιχη τιµή 

εξαγοράς των µεριδίων τους κατά  την ηµέρα παραλαβής της 

αίτησης εξαγοράς από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.   

Η Ολική και η Μερική Εξαγορά διέπονται από τις ρυθµίσεις 

που αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.   

 
Εξαγορά Έκτακτου Ασφαλίστρου 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει µε γραπτή 

αίτησή του στην Εταιρία, την Ολική ή Μερική Εξαγορά του 

τµήµατος του Λογαριασµού Επένδυσης που δηµιουργήθηκε 

από  καταβολές Έκτακτου Ασφαλίστρου. 

Η Αξία Ολικής ή Μερικής  Εξαγοράς του τµήµατος του 

Λογαριασµού Επένδυσης, που δηµιουργήθηκε από 

καταβολές Έκτακτων Ασφαλίστρων προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας τα µερίδια κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου µε την Τιµή Εξαγοράς των µεριδίων αυτού κατά την 

ηµέρα παραλαβής της αίτησης Εξαγοράς από τα Κεντρικά 

Γραφεία της Εταιρίας. 

Η Ολική και η Μερική Εξαγορά του τµήµατος του 

Λογαριασµού Επένδυσης, που δηµιουργήθηκε από 

καταβολές Έκτακτων Ασφαλίστρων διέπονται από τις 

ρυθµίσεις που αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες 

Λειτουργίας.   

Αυτόµατη Εξαγορά  

Όταν η Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης του 

Ασφαλιστηρίου είναι µικρότερη από το ποσό που 

αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας και το 

Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, η Εταιρία 

προβαίνει υποχρεωτικά στην ολική εξαγορά του 

Ασφαλιστηρίου και καταβάλλει την Αξία Εξαγοράς στο 

Συµβαλλόµενο. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 
 

Σε περίπτωση µη καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον το 

Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, η Ασφάλιση δεν 

ακυρώνεται αλλά µετατρέπεται σε Ασφάλιση Ελεύθερη 

Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου και µηδενίζεται 

αυτοδικαίως το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο  Ζωής. 

 Ο αριθµός των µεριδίων κάθε Λογαριασµού Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου µετά τη µετατροπή της Ασφάλισης σε 

Ασφάλιση Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής παραµένει 

αµετάβλητος όπως αυτός έχει διαµορφωθεί κατά την 

ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µέσα σε προθεσµία 

δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία ακύρωσης ή 

οποτεδήποτε µετά τη µετατροπή της Ασφάλισης σε Ελεύθερη 

Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρων, να ζητήσει την 

επαναφορά σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου. 

Η Εταιρία επαναφέρει σε ισχύ το Λογαριασµό Επένδυσης µε 

αριθµό µεριδίων σε κάθε Λογαριασµό Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου ίσο µε αυτόν κατά την ηµεροµηνία  

ακύρωσης ή µετατροπής. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της επαναφοράς 

µε την επιφύλαξη των παρακάτω προϋποθέσεων:  

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να αναλαµβάνει τον 

συγκεκριµένο τύπο Ασφάλισης κατά το χρόνο αίτησης 

επαναφοράς.   

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων αναδροµικά 

από την ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης ή 

µετατροπής της Ασφάλισης σε  Ελεύθερη Περαιτέρω 

Καταβολής Ασφαλίστρων.  

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον ασφαλισµένο κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 
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δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά του 

Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά του 

Ασφαλιστηρίου, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που 

αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  99  

 
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ TΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στο Ασφαλιστήριο, µε την 

προϋπόθεση να έχει   καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών συνθηκών 

που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση του κινδύνου. 

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το Ασφάλιστρο ή η πρώτη 

δόση του και δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο, ισχύουν όσα 

προβλέπονται στην  Αίτηση Ασφάλισης. 

Η Ασφάλιση ισχύει για Ατυχήµατα ή Ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

της Επαναφοράς του σε ισχύ ή  της Τροποποίησής του. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100  

 
ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ TΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

Το Ασφαλιστήριο λήγει : 

1. Την  «ηµεροµηνία λήξης» που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών εφόσον η διάρκειά του δεν είναι ισόβια και 

εφόσον το Συνολικό Κεφάλαιο    Σύνταξης καταβληθεί 

εφάπαξ.  

2. Με τη λήξη των καταβολών της µηνιαίας σύνταξης ή των 

µηνιαίων καταβολών, όπως έχουν επιλεγεί από τον 

Ασφαλισµένο. 

3. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη  

διάρκεια Ασφάλισης. 

4. Με την ολική εξαγορά του Ασφαλιστηρίου. 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που 

από τη φύση τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για το 

χρόνο καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον αυτός δεν τα έχει 

εκχωρήσει. 

 
Αλλαγή Συµβαλλόµενου 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

καταβολής του Ασφαλίστρου  να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο.  

Για την αλλαγή Συµβαλλόµενου απαιτείται να αποσταλεί στα 

Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας: 

� Γραπτή αίτηση  του Συµβαλλόµενου µε τα στοιχεία του 

προτεινόµενου προσώπου και  

� Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο 

Συµβαλλόµενο. 

Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται σχετική 

Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συµβαλλόµενου  ισχύει από την 

ηµεροµηνία που  αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη ως  

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. 

 
Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει γραπτά και 

υποκατάστατο Συµβαλλόµενο, που θα τον υποκαταστήσει σε 

περίπτωση θανάτου του. Για τον ορισµό του υποκατάστατου 

Συµβαλλόµενου εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει για  

την αλλαγή Συµβαλλόµενου. Σε περίπτωση θανάτου του 

Συµβαλλόµενου, εάν αυτός δεν έχει ορίσει  υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο.  
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή/ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

Οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου  

που περιλαµβάνονται  στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε 

άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να είναι 

αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος, κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια ισχύος της, έχουν την 

υποχρέωση να δηλώσουν: 

� Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας 

του Ασφαλισµένου, το επάγγελµά του και γενικά όλες τις 

πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση 

Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για 

την εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. 

� Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο ή αν εκκρεµεί 

αίτηση ασφάλισής τους σε άλλη εταιρία. 

 

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος από δόλο 

αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς δηλώσεις,  

που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου,  η  

Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε 

ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 

αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών  

δηλώσεων. Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου, η 

Εταιρία καταβάλλει την Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου. 

Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η 

Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών 

δηλώσεων έως την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την  

υποχρέωση καταβολής της Αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.   
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Μεταβολή Κινδύνου 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη σύναψη της 

ασφάλισης ή θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος ορίζει κατά τη σύναψη της Ασφάλισης τον 

ή τους ∆ικαιούχους, στους οποίους θα καταβάλει η Εταιρία το 

Ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου. 

Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από δόλια 

ενέργεια του ∆ικαιούχου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος στο ∆ικαιούχο που 

ενήργησε δόλια.  

Αλλαγή  ∆ικαιούχου  

Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ορίζει, να ανακαλεί και 

να µεταβάλλει τον  ∆ικαιούχο. Το δικαίωµα αυτό παύει να 

ισχύει, όταν ο Συµβαλλόµενος έχει  παραιτηθεί γραπτά από το 

δικαίωµα αυτό και µετά τον θάνατο του Ασφαλισµένου.   

Οποιαδήποτε αίτηση µεταβολής του ∆ικαιούχου υποβάλλεται 

γραπτά  στην Εταιρία, η οποία εκδίδει σχετική Πρόσθετη 

Πράξη.  

Υποκατάστατος ∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να ορίσει και Υποκατάστατο 

∆ικαιούχο. 

Εάν ο ∆ικαιούχος που είχε ορίσει ο Συµβαλλόµενος δεν 

βρίσκεται στη ζωή κατά το χρόνο θανάτου του 

Ασφαλισµένου, το Ασφάλισµα καταβάλλεται στον 

Υποκατάστατο ∆ικαιούχο.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος δεν έχει ορίσει Υποκατάστατο 

∆ικαιούχο κατά τον χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το 

Ασφάλισµα καταβάλλεται στους νόµιµους κληρονόµους του 

Συµβαλλόµενου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί της εξ 

αδιαθέτου διαδοχής. 
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ΗΛΙΚΙΑ 

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, κατά τη 

διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου, να ζητήσει ληξιαρχική 

πράξη γέννησης του Ασφαλισµένου. 

Αν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισµένου 

είναι αναληθής, η Εταιρία δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 

πραγµατικής ηλικίας: 

� Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν  η µη δήλωση της 

πραγµατικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο  ή εάν η 

πραγµατική ηλικία  βρίσκεται εκτός των  ορίων ηλικίας 

ασφάλισης, που ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη 

του Ασφαλιστηρίου.  Εάν  έως  την   ηµεροµηνία  της 

καταγγελίας επέλθει ο ασφαλισµένος  κίνδυνος η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

Ασφαλίσµατος. 

� Να αναπροσαρµόσει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ζωής 

και να εισπράξει τυχόν αναδροµικό κόστος αυτής µε 

βάση την πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου, σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας 

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας του Συµβαλλόµενου είναι αυτή 

που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της 

πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στα Κεντρικά Γραφεία της 

Εταιρίας: Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από οποιαδήποτε απαίτηση του 

Συµβαλλόµενου σχετική µε τη µη επίδοση εγγράφων σε αυτόν 

από την Εταιρία. 

∆ιεύθυνση Κατοικίας 

∆ιεύθυνση Κατοικίας του Ασφαλισµένου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε µεταγενέστερη 

αίτηση τροποποίησης. Η αλλαγή της,  προσωρινά ή µόνιµα, 

επηρεάζει µόνο την ισχύ της κάλυψης Ατυχήµατος. Στην 

περίπτωση ύπαρξης κάλυψης Ατυχήµατος, ο Συµβαλλόµενος 

ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλει να δηλώσει γραπτά την 

αλλαγή κατοικίας µέσα σε δεκατέσσερεις (14) ηµέρες από την 

πραγµατοποίησή της, γιατί η µετακίνηση αυτή µπορεί να 

επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που, εάν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την παρούσα 

Ασφάλιση ή θα την είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους. 

Η Εταιρία όταν λάβει γνώση της αλλαγής κατοικίας και 

εκτιµήσει την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει 

την τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 

Επάγγελµα 



 

 Σελίδα 9 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

Επάγγελµα του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου είναι 

αυτό που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε 

αλλαγή του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Η 

Εταιρία όταν ενηµερωθεί για την αλλαγή και εκτιµήσει την 

τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την 

τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Εκτός από την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου όπως ορίζεται 

στο άρθρο 12 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο, σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία µέσα 

σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση του 

λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την 

καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος και καταβάλλει την 

Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου. 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο. 
 

∆ικαίωµα Εναντίωσης   (Α) 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή 

οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου 

ο Συµβαλλόµενος έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης 

συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο 

υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο 

παρόν Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη 

επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 
  

∆ικαίωµα Εναντίωσης  (Β) 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος  

δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που 

προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 3∆ του 

Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της υποβολής της Αίτησης για 

Ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν Ασφαλιστήριο χωρίς τους 

Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει 

∆ικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας  και αποστέλλοντας  

στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που επισυνάπτεται στο 

παρόν Ασφαλιστήριο µε συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα 

τέσσερις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε 

αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 
 

∆ικαίωµα Υπαναχώρησης   

Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους  ανεξάρτητους από 

τους αναφερόµενους στις παραπάνω  περιπτώσεις, να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην 

Εταιρία σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 
 

Άσκηση  ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος  ασκήσει οποιοδήποτε 

από τα παραπάνω δικαιώµατα το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται 

από την έναρξή του. 

∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της 

συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση µε 

βάση το παρόν Ασφαλιστήριο. 

2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της 

συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα µε 

το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.    
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ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος µε γραπτή συναίνεση του 

Συµβαλλόµενου, µπορεί κατά τη διάρκεια καταβολής 

Ασφαλίστρου, µε γραπτή αίτησή του  να  εκχωρήσει ή να 

ενεχυριάσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από το 

Ασφαλιστήριο. 

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει  από την ηµεροµηνία 

παραλαβής της γραπτής αίτηση στην Εταιρία και 

επιβεβαιώνεται µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης. 

Τα δικαιώµατα του εκδοχέα είναι επικρατέστερα από τα 

δικαιώµατα κάθε άλλου ∆ικαιούχου ή Υποκατάστατου αυτού. 

Ο εκδοχέας δεν µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ∆ικαιούχου 

ή να επιλέξει τρόπο καταβολής  του Ασφαλίσµατος. 

Ο Συµβαλλόµενος  ή ο ∆ικαιούχος σε   περίπτωση εκχώρησης  

των δικαιωµάτων του  µπορεί να τα ασκήσει µόνο µε τη 

συναίνεση του εκδοχέα. 
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ΕΥΘΥΝΗ TΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα 

έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που φέρει την 

υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.  
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ΤΕΛΗ - ΦΟΡΟΙ  

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων 

που ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή 

θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε 

καταβολή ή συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, 

βαρύνουν το Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει 

δικαιώµατα από το Ασφαλιστήριο. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το παρόν 

Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της 

Αθήνας. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 

παραγράφονται µετά τη παρέλευση της προθεσµίας που 

ορίζεται από το  Νόµο. 
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΙΣΧΥΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η Ασφαλιστική κάλυψη  ισχύει και κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από 

πρόσκληση για συνηθισµένα γυµνάσια. 

Η ισχύς της αναστέλλεται  κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 

θητείας, εθελοντικής κατάταξης,  επιστράτευσης, κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις 

οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού και σε περίπτωση 

πολέµου. 

Η Ασφαλιστική κάλυψη επανέρχεται σε ισχύ όταν εκλείψουν οι 

παραπάνω λόγοι αναστολής και σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στις προϋποθέσεις επαναφοράς του άρθρου 8 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. 
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει το θάνατο του Ασφαλισµένου από 

αυτοκτονία µόνον εάν αυτός συµβεί µετά τη δεύτερη επέτειο 

από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά 

του σε ισχύ και καταβάλλει στους ∆ικαιούχους, µετά την 

αφαίρεση τυχόν οφειλόµενου Ασφαλίστρου, την Αξία 

Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου όπως ορίζεται στο άρθρο 6 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ. 

 Η Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου υπολογίζεται µε την 

Αξία Εξαγοράς των µεριδίων την ηµεροµηνία θανάτου. 

Σε περίπτωση αύξησης του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Ζωής, 

εάν συµβεί ο θάνατος του Ασφαλισµένου από αυτοκτονία 

µετά τη δεύτερη επέτειο από την έναρξη ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε ισχύ και πριν από τη 

συµπλήρωση δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της 

Πρόσθετης Πράξης αύξησης του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου 

Ζωής, η Εταιρία θα καταβάλει στους ∆ικαιούχους το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ζωής που ίσχυε πριν από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης αυτής, µετά 

την αφαίρεση οποιασδήποτε οφειλής Ασφαλίστρου του 

Συµβαλλόµενου. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει το Θάνατο του Ασφαλισµένου 

που προέρχεται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες : 

 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του ποινικά τιµωρουµένης πράξης, 

εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του σε τροµοκρατικές ενέργειες, σε λαϊκές 

ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, κινήµατα επαναστάσεις, 

εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του σε καταδύσεις  µε χρήση αναπνευστικής 

συσκευής   (επαγγελµατικές  ή  ερασιτεχνικές), ορειβασία, 

πτώσεις µε σχοινιά, αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, 

πτήσεις µε αερόστατο, πτώση µε αλεξίπτωτο, 

σπηλαιολογία. 

� Συµµετοχή του σε πτήσεις µε αεροσκάφος ή άλλα 

εναέρια µέσα που δεν εκτελούν τακτικές πτήσεις ή 

πτήσεις charters αναγνωρισµένων εναέριων 

συγκοινωνιών.  

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του σε επαγγελµατικούς ή ερασιτεχνικούς 

αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα καθώς και στις 

σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής 

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών αερίων. 

� Επιδηµίες που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, 

πληµµύρα, έκρηξη ηφαιστείου ή άλλες φυσικές 

καταστροφές µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας.   
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Σε περίπτωση που η αιτία  θανάτου του Ασφαλισµένου 

εµπίπτει σε µία από τις παραπάνω εξαιρέσεις, η Εταιρία θα 

καταβάλει στο ∆ικαιούχο την Αξία Εξαγοράς του 

Ασφαλιστηρίου. 

Το Ασφαλιστήριο εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη 

οποιονδήποτε ασφαλισµένο κίνδυνο όταν ο Ασφαλισµένος 

ασκεί ένα από τα παρακάτω επαγγέλµατα:  

� πιλότος 

� αστυνοµικός  

� στρατιωτικός 

� δύτης  

� πυροσβέστης  

� λατόµος  

� εργάτης αµιάντου, ασβεστοποιίας, ναυπηγείων, 

µεταλλείων, ορυχείων. 
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ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

PENSION PLAN 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  
ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ    
ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

Ελάχιστα Όρια 
Ασφαλίστρου                                                             
Έκτακτο Ασφάλιστρο 

Μέγιστα Όρια 
Ασφαλίστρου                                                             
Έκτακτο Ασφάλιστρο 

Τροποποιήσεις 
Συχνότητα τροποποιήσεων στο 
Ασφάλιστρο και στο ποσοστό της 
Ετήσιας Αυτόµατης 
Αναπροσαρµογής                                                              
 
Χρονικό διάστηµα από την έναρξη 
του Ασφαλιστηρίου για τροποποίηση 
του Ασφαλίστρου και του ποσοστού 
της Ετήσιας Αυτόµατης 
Αναπροσαρµογής   
 
Ελάχιστο όριο αύξησης 
Ασφαλίστρου 

 
 
 

€ 300,00 
€ 1.000,00 

 
€ 3.000,00 
€ 30.000,00 

 
1 φορά κάθε 

2 ασφαλιστικά έτη 
 
 
 
3 

ασφαλιστικά έτη 
 
 
 
 

€ 150,00 
 

 
ΈΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  
 
α) Έξοδα Επένδυσης  
    (Ποσοστό στον Λογαριασµό) 

β) Μηνιαίο ∆ικαίωµα ∆ιαχείρισης  
-  Για ετήσιο τρόπο πληρωµής 
-  Για εξάµηνο τρόπο πληρωµής         -  
Για µηνιαίο τρόπο πληρωµής 

γ) Βάση υπολογισµού του  
    Ασφαλίστρου Παροχής Θανάτου 

     

 Συχνότητα Χρέωσης των (α), (β), (γ) 

 
 
 

0,125% το µήνα 
(1,5% ετησίως) 

 
1,50€ 
1,80€                                   
2,00€ 

Ελληνικός Πίνακας 
Θνησιµότητας 

1990 

Μηνιαία, στην 
αρχή κάθε µήνα 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

Μερική Εξαγορά 
Ελάχιστο ύψος Λογαριασµού µετά την 
άσκηση δικαιώµατος Μερικής 
Εξαγοράς     

Μέγιστος αριθµός Μερικών 
Εξαγορών κατά ασφαλιστικό έτος    

Όριο Εφαρµογής του Ποσοστού 
Εξαγοράς        

 
 
 
Ολική Εξαγορά 
Όριο για την Αυτόµατη Εξαγορά του 
Συµβολαίου 

 
 
 
 

300,00€ 

 
4 φορές 

 
Πρώτη Μερική 

Εξαγορά του έτους 
δωρεάν, κάθε 

επιπλέον, µε κόστος 
20,00€ 

 
50,00€ 

  
Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας – PENSION PLAN ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

  

  

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας του  Επενδυτικού 

Προγράµµατος διαµορφώθηκαν από την Εταιρία σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες της Ελληνικής αγοράς κατά την 

έκδοση του Ασφαλιστηρίου και ισχύουν κατά το ηµερολογιακό 

έτος έκδοσης του Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία  διατηρεί  το  δικαίωµα να  αναπροσαρµόζει στην αρχή 

κάθε  ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί την πρώτη επέτειο του 

Ασφαλιστηρίου τα πιο πάνω  µεταβλητά στοιχεία και υποχρεούται 

να γνωστοποιεί στο Συµβαλλόµενο γραπτά τη µεταβολή αυτή, µε 

την έκδοση νέων Ειδικών Κανόνων Λειτουργίας. 

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  
ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ    
ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

α.)   Μέγιστος αριθµός αλλαγών 
επενδυτικής επιλογής  κατά 
ασφαλιστικό έτος                                                              

β.)   Κόστος για κάθε αλλαγή επενδυτικής 
επιλογής  κατά ασφαλιστικό έτος 

                    

 

 
 
 

4 φορές 

 
 

Πρώτη αλλαγή 
του έτους 
δωρεάν 

κάθε επιπλέον 
αλλαγή, µε 

κόστος €20,00 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 
 

11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

 

Ο Κανονισµός Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου 

και περιέχει τις διατάξεις που αναφέρονται στην δοµή και 

λειτουργία των Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων. 

 

 

22..  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΙΙΑΑ  

 

Η Εταιρία έχει συγκροτήσει µε στοιχεία του ενεργητικού της, τα 

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια µε τις επωνυµίες  GENERALI 

STABLE , GENERALI BALANCED και GENERALI DYNAMIC, τα 

οποία διαχειρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας. 

 

GENERALI STABLE 

Το GENERALI STABLE απευθύνεται σε επενδυτές, που 

επιλέγουν χαµηλό επενδυτικό κίνδυνο µε µακροπρόθεσµο 

ορίζοντα επένδυσης. 

Η σύνθεση του ενεργητικού του GENERALI STABLE είναι σε 

επενδύσεις: 

� ∆ιεθνών Οµολογιών από        :  10% - 40% 

� Οµολογιών Εσωτερικού  από        :    0% - 30% 

� ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων  από        :  20% - 60% 

� Euro Fixed Income από         :  10% - 40% 

� ΤραπεζικώνΚαταθέσεων           :    0% - 10% 

GENERALI BALANCED         

Το GENERALI BALANCED απευθύνεται σε  επενδυτές, που 

επιδιώκουν σταθερές αποδόσεις των επενδύσεών τους, 

επιλέγοντας µεσαίο επενδυτικό  κίνδυνο. 

Η σύνθεση του ενεργητικού  του GENERALI BALANCED είναι 

σε επενδύσεις:  

� ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων  :  10% - 40% 

� ∆ιεθνών Οµολογιών  :    0% - 40% 

� Κεφαλαίων Index Fund  :  10% - 60% 

� Global Balanced    :  10% - 60% 

� Τραπεζικών Καταθέσεων   :    0% - 10% 

GENERALI DYNAMIC 

Το GENERALI DYNAMIC απευθύνεται σε επενδυτές, που 

επιδιώκουν την µέγιστη δυνατή  απόδοση των επενδύσεών 

τους, επιλέγοντας  υψηλό επενδυτικό κίνδυνο. 

Η σύνθεση του ενεργητικού του GENERALI DYNAMIC είναι σε 

επενδύσεις: 

� Οµολογιών Εσωτερικού  :    0% - 20% 

� ∆ιεθνών Οµολογιών  :    0% - 20% 

� Αναπτυξιακών    :  20% - 80% 

� European Equity    :  20% - 80% 

� Index Fund    :    0% - 20% 

� Global Balanced    :    0% - 30% 

� Τραπεζικών  Καταθέσεων   :    0% - 10% 

 

 

33..  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

 

Τα  Εσωτερικά  Μεταβλητά Κεφάλαια GENERALI STABLE, 

GENERALI DYNAMIC και GENERALI BALANCED έχουν 

συγκροτηθεί την 31η Μαίου 2000. 

Η καθαρή τιµή µεριδίου των Εσωτερικών Μεταβλητών 

Κεφαλαίων κατά την ηµεροµηνία συγκρότησης καθορίσθηκε  

ως εξής: 

� GENERALI STABLE               2,93 Ευρώ 

� GENERALI BALANCED           2,93 Ευρώ 

� GENERALI DYNAMIC            2,93 Ευρώ 

 

44..  ΑΑΠΠΟΟΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ    
            ΠΠΡΡΟΟΣΣ∆∆ΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΆΆΞΞΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΙΙΩΩΝΝ  

  

Η καθαρή αξία του ενεργητικού των Εσωτερικών  

Μεταβλητών  Κεφαλαίων, ο αριθµός των µεριδίων, η καθαρή 

αξία των µεριδίων, η τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς των 

µεριδίων, υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα, σύµφωνα µε 

όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 13γ, περ. Α. ια, ιβ 

του Ν.∆. 400/70 όπως ισχύει και δηµοσιεύονται στην 

ηµερήσιο τύπο της επόµενης εργάσιµης ηµέρας µε φροντίδα 

της Εταιρίας. 

Η αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού των Εσωτερικών 

Μεταβλητών Κεφαλαίων γίνεται από την Εταιρία σε ηµερήσια 

βάση σε τρέχουσες τιµές. 

Για τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων λαµβάνεται υπόψη η 

καθαρή τιµή τους, όπως αυτή διαµορφώθηκε την ίδια ηµέρα 

ή όπως αυτή διαµορφώθηκε σύµφωνα µε την τελευταία 

δηµοσίευση. 

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις των Εσωτερικών 

Μεταβλητών Κεφαλαίων σε συνάλλαγµα αποτιµώνται κάθε 

ηµέρα στην τιµή fixing του δελτίου διατραπεζικής αγοράς 

συναλλάγµατος της ίδιας ηµέρας.      

Οι τραπεζικές καταθέσεις των Εσωτερικών Μεταβλητών 

Κεφαλαίων αποτιµώνται καθηµερινά και οι τόκοι που 

προκύπτουν µετά την παρακράτηση τυχόν φόρων, 

προστίθενται στο ενεργητικό κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου. 
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Για τον προσδιορισµό της καθαρής αξίας των µεριδίων κάθε 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου, διαιρείται το σύνολο της 

καθαρής αξίας του ενεργητικού κάθε Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου µε τον αριθµό των µεριδίων του. 

 

55..  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ    

 

Η καθαρή τιµή µεριδίου, κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου, προκύπτει από την διαίρεση του καθαρού 

ενεργητικού κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου µε τον 

αριθµό των µεριδίων του. 

  

  

66..  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  

 

Η τιµή διάθεσης µεριδίου, κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου, είναι η καθαρή τιµή µεριδίου προσαυξηµένη κατά 

τα παρακάτω  ποσοστά : 

� GENERALI  STABLE                     2% 

� GENERALI  BALANCED              2% 

� GENERALI  DYNAMIC                3% 

 

77..  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ  ΕΕΞΞΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΣΣ  

 

Η τιµή εξαγοράς µεριδίου κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου είναι η καθαρή τιµή µεριδίου µειωµένη κατά τα 

παρακάτω ποσοστά : 

� GENERALI STABLE       1% 

� GENERALI BALANCED              1% 

� GENERALI DYNAMIC                 1% 

 

88..  ΈΈΞΞΟΟ∆∆ΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΡΡΥΥΝΝΟΟΥΥΝΝ  TTΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΑΑ    
              ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΑΑ  

 

Η Εταιρία χρεώνει το ενεργητικό, κάθε Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου, µε τα παρακάτω έξοδα: 

(α) Έξοδα ∆ιαχείρισης 

Το ποσοστό των εξόδων διαχείρισης ορίζεται από 0,5% - 2% 

ετησίως επί του ενεργητικού κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου. Το ποσοστό εξόδων διαχείρισης καθορίζεται από 

την 31η Μαΐου 2000 σε 1% επί του ενεργητικού κάθε 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου. 

Η Εταιρία χρεώνει τα παραπάνω έξοδα, στο ενεργητικό κάθε 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου, σε ηµερήσια βάση. 

(β) Άλλα Έξοδα 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να χρεώνει στο ενεργητικό 

κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου τυχόν άλλα έξοδα 

και φόρους που ενδεχοµένως  επιβληθούν από την 

νοµοθεσία. 

 

 

99..  ∆∆ΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ    ΚΚΕΕΡΡ∆∆ΩΩΝΝ  

 

Η Εταιρία δύναται να διανέµει τα κέρδη που θα προκύψουν 

από τις επενδύσεις των στοιχείων του ενεργητικού των 

Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων.  

Σε περίπτωση µη διανοµής των κερδών, τα τυχόν κέρδη που 

θα προκύψουν από τις επενδύσεις του ενεργητικού των 

Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων, θα ενσωµατώνονται 

στην αξία των µεριδίων του.  

 

1100..  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ  

 
 Τα Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια δεν παρέχουν 

εγγυηµένες αποδόσεις. 

 

1111..  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  
              ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝ  

  
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης του 

Κανονισµού Λειτουργίας των Εσωτερικών Μεταβλητών 

Κεφαλαίων µε έκδοση Πρόσθετης Πράξης, που πρέπει να 

φέρει την υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτηµένου από την 

Εταιρία. Η Εταιρία κοινοποιεί γραπτά κάθε τροποποίηση στον 

Συµβαλλόµενο, η οποία θα ισχύει από την ηµεροµηνία που 

θα αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα σε περίπτωση νοµοθετικών ή 

φορολογικών αλλαγών, που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα 

την διαχείριση των Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων ή 

την επενδυτική της πολιτική ή την εφαρµογή του Κανονισµού 

Λειτουργίας Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων, κατά την 

κρίση της να προβεί στις τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις 

του Ασφαλιστηρίου και του Κανονισµού Εσωτερικών 

Μεταβλητών Κεφαλαίων για την όσο το δυνατόν οµαλή 

εναρµόνισή των αλλαγών µε τα προβλεπόµενα στο 

Ασφαλιστήριο και στον Κανονισµό της.    
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JUNIOR PRINCIPLE ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

JUNIOR PRINCIPLE 
ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ  

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα 

Νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας, οι 

Ειδικές ∆ιατάξεις Συµπληρωµατικών Παροχών, οι Ειδικοί Όροι, οι 

∆ηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου που 

περιέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που 

φέρει την υπογραφή τους, οι Ιατρικές Εξετάσεις και οι Πρόσθετες 

Πράξεις.   
 
Οι Ειδικοί  Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

  
Γενικοί  Όροι  
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ΟΡΙΣΜΟΙ    

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ 

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI LIFE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ. 
 

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ((ΛΛΗΗΠΠΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ)) 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ 

Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή και για την υγεία του  οποίου 

συνάπτεται η  Ασφάλιση. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

Το ποσό ασφάλισης κάθε παροχής που αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών.  
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΑΑ  ((ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗ)) 

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του 

ασφαλισµένου  κινδύνου. 

 

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΣΣ 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το 

Ασφάλισµα. 
           

ΕΕΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΟΟΣΣ    ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Η ηµεροµηνία κάθε ηµερολογιακού έτους που συµπίπτει µε την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ 

Tο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή 

κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της 

επόµενης επετείου του. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ  ((ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΙΙΚΚΟΟ)) 

Το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία. 

Η διάρκεια καταβολής και το ύψος του Ασφαλίστρου 

αναγράφονται στον Πίνακα  Παροχών.  

 

ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΟΟ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ 

Το χρηµατικό ποσό, εκτός από το συµφωνηθέν Ασφάλιστρο, 

που µπορεί να καταβάλλει κατά τη διάρκεια ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου εφάπαξ ο Συµβαλλόµενος.  
 

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΥΥ 

Το  σταθερό ποσοστό που έχει επιλέξει ο Συµβαλλόµενος και 

σύµφωνα µε  το οποίο θα αυξάνεται σε κάθε επέτειο το 

Περιοδικό Ασφάλιστρο.  
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ 

Το ποσό που θα καταβληθεί σε περίπτωση απώλειας της ζωής 

του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου, 

το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα  Παροχών. 
 

ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ 

Το ποσό που ισούται µε ποσοστό του Ασφαλίστρου (Περιοδικού 

ή Έκτακτου), όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα Ποσοστών 

Επενδυόµενου Ασφαλίστρου,  µετά την αφαίρεση των κάθε 

φορά νόµιµων κρατήσεων και των συνολικών ασφαλίστρων 

Συµπληρωµατικών Παροχών, εάν υπάρχουν.     
 

ΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ 

Οι ίσης αξίας (ελάχιστες) µονάδες στις οποίες διαιρείται το 

ενεργητικό κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου. 
 

ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΙΙΟΟΥΥ 

Η τιµή µεριδίου κάθε εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου που 

προκύπτει από την διαίρεση του ενεργητικού του µε το πλήθος 

των µεριδίων του. 
 

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΙΙΟΟΥΥ 

Η καθαρή τιµή µεριδίου κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου 

αυξηµένη κατά το ποσοστό που ορίζεται στον Κανονισµό 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου.  
 

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΞΞΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΙΙΟΟΥΥ 

Η καθαρή τιµή µεριδίου κάθε εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου 

µειωµένη κατά το ποσοστό που ορίζεται στον Κανονισµό 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου.  
 

ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗ 

Η επιλογή από το Συµβαλλόµενο του συνδυασµού των 

Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων που αφορά στον 

λογαριασµό επένδυσης του Ασφαλιστηρίου. 
 

ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Ο Λογαριασµός µεριδίων που δηµιουργεί η Εταιρία για το 

Ασφαλιστήριο µε βάση την επενδυτική επιλογή του 

Συµβαλλόµενου. 
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ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Το άθροισµα όλων των Λογαριασµών Εσωτερικών Μεταβλητών 

Κεφαλαίων.  
 

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ    ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ   

Οι κανόνες λειτουργίας που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο, 

καθορίζονται από την Εταιρία και αφορούν στις τεχνικές 

προϋποθέσεις λειτουργίας της παρούσας Ασφάλισης. Κάθε 

τροποποίηση των κανόνων  κοινοποιείται γραπτά από την 

Εταιρία στο Συµβαλλόµενο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Ι.   Η Εταιρία µετά τη λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, όπως 

αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, καταβάλλει στον 

Ασφαλισµένο το Λογαριασµό Επένδυσης.  
 

Ο Ασφαλισµένος έχει δικαίωµα µε γραπτή αίτησή του στην 

Εταιρία, έξι (6) µήνες πριν  την ηµεροµηνία λήξης της 

Ασφάλισης, να επιλέξει τον τρόπο καταβολής της Αξίας του 

Λογαριασµού Επένδυσης.  

 
B. Σε περίπτωση λήξης της Ασφάλισης πριν τη 

συµπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας του Ασφαλισµένου: 
 

� Εφάπαξ ποσό ίσο µε την Αξία Λογαριασµού 

Επένδυσης  όπως αυτή  έχει διαµορφωθεί κατά την 

ηµεροµηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου. 

Η Αξία του Λογαριασµού  Επένδυσης προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των µεριδίων κάθε 

λογαριασµού Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου µε 

την αντίστοιχη Καθαρή Τιµή των µεριδίων αυτού κατά 

την ηµεροµηνία Λήξης. 

ή 

� Εγγυηµένες Μηνιαίες Καταβολές για πέντε (5) ή δέκα 

(10)  έτη. Εάν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  

διάρκεια των πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα 

συνεχίσει να καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

της επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση της 

πενταετίας ή δεκαετίας.  

 

Β. Σε περίπτωση λήξης της Ασφάλισης στο 55ο έτος ηλικίας 

του Ασφαλισµένου ή µετά από αυτό: 

 

� Εφάπαξ ποσό ίσο µε την Αξία Λογαριασµού 

Επένδυσης  όπως αυτή  έχει διαµορφωθεί κατά την 

ηµεροµηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου. 

Η Αξία του Λογαριασµού  Επένδυσης προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των µεριδίων κάθε 

λογαριασµού Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου µε 

την αντίστοιχη Καθαρή Τιµή των µεριδίων αυτού κατά 

την ηµεροµηνία Λήξης. 

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη  για όσο χρονικό διάστηµα 

αυτός θα βρίσκεται στη ζωή.  

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη µε εγγυηµένη περίοδο 

καταβολής πέντε (5) ή δέκα (10) έτη. Εάν ο 

Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  διάρκεια των πέντε 

(5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα συνεχίσει να 

καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο της 

επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας ή 

δεκαετίας. 

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη για όσο χρονικό διάστηµα 

αυτός θα βρίσκεται στη ζωή και η οποία, σε 

περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου, 

µεταβιβάζεται κατά ποσοστό 80% στον/στην  σύζυγο 

για όσο χρονικό διάστηµα ο/η σύζυγος βρίσκεται στη 

ζωή. 

ή 

� Εγγυηµένες Μηνιαίες Καταβολές για πέντε (5) ή δέκα 

(10)  έτη. Εάν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  

διάρκεια των πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα 

συνεχίσει να καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

της επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση της 

πενταετίας ή δεκαετίας. 

 

Ο υπολογισµός των παραπάνω καταβολών θα γίνεται 

κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 

διακανονισµού σύµφωνα µε τους επισυναπτόµενους 

Πίνακες Μετατροπής Σύνταξης. 

 

Για την έναρξη καταβολής της µηνιαίας σύνταξης 

απαιτούνται πλήρη δικαιολογητικά για την ηλικία του 

Ασφαλισµένου. 

 

Μετά την επιλογή τρόπου διακανονισµού δεν επιτρέπεται 

η ανάκληση ή η µεταβολή της επιλογής του 

Ασφαλισµένου. 

 

ΙΙ.  Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια 

καταβολής του Ασφαλίστρου, η Εταιρία καταβάλλει στο 

∆ικαιούχο, µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε οφειλής 

Ασφαλίστρου του Συµβαλλόµενου, το Ασφαλισµένο 

Κεφάλαιο Ζωής, όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα 

Παροχών, ή την Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης, εάν αυτή 

είναι µεγαλύτερη από το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ζωής, κατά 

την ηµεροµηνία θανάτου. 

Η Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης. του Ασφαλιστηρίου, 

στην περίπτωση αυτή, υπολογίζεται  πολλαπλασιάζοντας 

των αριθµό µεριδίων κάθε Λογαριασµού Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου µε την αντίστοιχη Καθαρή Τιµή των 

µεριδίων τους κατά την ηµεροµηνία θανάτου του 

Ασφαλισµένου.  
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Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισµένου µετά τη λήξη της 

Ασφάλισης και κατά τη διάρκεια καταβολής µηνιαίας 

σύνταξης, ανάλογα µε την επιλογή του Ασφαλισµένου, αυτή 

συνεχίζει να καταβάλλετται στο ∆ικαιούχο.  

Η καταβολή της Αξίας του Λογαριασµού Επένδυσης ή του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Ζωής ή της µηνιαίας σύνταξης 

στο ∆ικαιούχο γίνεται µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος οφείλουν µέσα σε 

προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή αναγγελία στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες 

σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες  επέλευσης του 

θανάτου του Ασφαλισµένου που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Για την έναρξη καταβολής των δόσεων της σύνταξης 

απαιτούνται πλήρη δικαιολογητικά για την ηλικία του 

∆ικαιούχου. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος έχουν στη κατοχή τους ή 

µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων  του δικαιώµατός τους για  καταβολή του 

Ασφαλίσµατος.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής αποζηµίωσης δεν µπορεί 

να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για  

καταβολή. 

 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε δόλο 

του Συµβαλλόµενου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του Ασφαλίσµατος. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί όµως να 

συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η 

καταβολή του σε δόσεις. 

Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του Συµβαλλόµενου 

για την πληρωµή του Ασφαλίστρου. Η αποστολή ειδοποίησης 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον 

όρο αυτό. 

Η Εταιρία παρέχει, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, προθεσµία 

«χάριτος» τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία οφειλής του 

Ασφαλίστρου για την εξόφληση  του.   

Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου 

Εάν ο Συµβαλλόµενος επιλέξει στην Αίτηση Ασφάλισης ετήσια 

αναπροσαρµογή του Ασφαλίστρου, αυτό αναπροσαρµόζεται 

αυτόµατα σε κάθε ετήσια επέτειο  κατά σταθερό ποσοστό, όπως 

αυτό αναγράφεται στο Πίνακα Παροχών για όλη τη διάρκεια 

καταβολής Ασφαλίστρου. 

 
Μη καταβολή Ασφαλίστρου - Ακύρωση  

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οφειλόµενο  Ασφάλιστρο 

µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών και το 

Ασφαλιστήριο δεν έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 6 ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ, η Εταιρία, 

εφόσον τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην 

ακύρωσή του, µε ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την 

ηµεροµηνία οφειλής του Ασφαλίστρου.  

Ο αριθµός των µεριδίων κάθε Λογαριασµού Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου µετά την ακύρωση παραµένει 

αµετάβλητος όπως αυτός έχει διαµορφωθεί κατά την 

ηµεροµηνία ακύρωσης. 

 
Έκτακτο Ασφάλιστρο 

Η Εταιρία παρέχει στο Συµβαλλόµενο το δικαίωµα να καταβάλλει 

Έκτακτο Ασφάλιστρο κατά τη διάρκεια καταβολής του 

Ασφαλίστρου.  

Το ανώτατο και κατώτατο όριο Έκτακτου Ασφαλίστρου 

αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Σε περίπτωση καταβολής Έκτακτου Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα 

εξοφλήσει πρώτα τυχόν οφειλόµενη δόση ασφαλίστρου και θα 

θεωρήσει το υπόλοιπο, µετά την αφαίρεση και των νόµιµων 

επιβαρύνσεων, ως Έκτακτο Ασφάλιστρο. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Επενδυόµενο Ασφάλιστρο 

Η Εταιρία πιστώνει τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα  που ακολουθεί 

την ηµέρα παραλαβής του Ασφαλίστρου από το ταµείο των 

Κεντρικών Γραφείων της το Επενδυόµενο Ασφάλιστρο στους 

Λογαριασµούς Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων µε 

κατανοµή µεριδίων. 

Ο αριθµός των  µεριδίων που πιστώνονται σύµφωνα µε την 

επενδυτική επιλογή του Συµβαλλόµενου, προκύπτει από τη 

διαίρεση του ποσού του Επενδυόµενου Ασφαλίστρου σε κάθε 

ένα Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο µε την αντίστοιχη Τιµή  

∆ιάθεσης των µεριδίων αυτού  την ηµέρα της πίστωσης. 

 
Μερίσµατα / Κέρδη Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου 

Η Εταιρία, ανάλογα µε την επενδυτική πολιτική της στα 

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια, στο τέλος κάθε ηµερολογιακού 

έτους  έχει τη δυνατότητα:  

� Να διατηρήσει στο ενεργητικό κάθε Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου τα κέρδη της χρήσης µετά την 

αφαίρεση των τυχόν φόρων και τελών, ενσωµατώνοντας 

αυτά στην αξία των µεριδίων του. 

� Την πρώτη εργάσιµη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού έτους να 

πιστώνει τους λογαριασµούς κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου µε το ανά µερίδιο µέρισµα χρήσης µετά την 

αφαίρεση των τυχόν φόρων και τελών και µε την 

προϋπόθεση ότι το Ασφαλιστήριο ήταν σε ισχύ την 

τελευταία ηµέρα του προηγούµενου έτους. 
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Η πίστωση γίνεται µε  κατανοµή µεριδίων στους Λογαριασµούς 

Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων. Ο αριθµός των µεριδίων 

που πιστώνονται σε κάθε Λογαριασµό Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου προκύπτει από τη διαίρεση του επενδυόµενου 

µερίσµατος που αντιστοιχεί σε κάθε Εσωτερικό Μεταβλητό 

Κεφάλαιο µε την Καθαρή Τιµή µεριδίου αυτού κατά την ηµέρα 

πίστωσης.  
 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Έξοδα Επένδυσης 

 

Η Εταιρία για όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου χρεώνει 

µε έξοδα επένδυσης τους Λογαριασµούς Εσωτερικών 

Μεταβλητών Κεφαλαίων του Ασφαλιστηρίου.  

Η χρέωση γίνεται µε αφαίρεση µεριδίων από τους 

Λογαριασµούς Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων. Ο 

αριθµός των µεριδίων που αφαιρούνται από κάθε Λογαριασµό 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασµό του αριθµού  µεριδίων κάθε Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου µε το ποσοστό εξόδων επένδυσης, 

όπως αυτό  αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Η συχνότητα χρέωσης των εξόδων επένδυσης και η ηµεροµηνία 

χρέωσης αυτών αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες 

Λειτουργίας.   

∆ικαίωµα ∆ιαχείρισης   

Η Εταιρία για όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου χρεώνει 

µε δικαίωµα διαχείρισης τους Λογαριασµούς Εσωτερικών 

Μεταβλητών Κεφαλαίων του Ασφαλιστηρίου.  

Η χρέωση γίνεται µε αφαίρεση µεριδίων από τους 

Λογαριασµούς Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων. Ο 

αριθµός των αφαιρετέων µεριδίων προκύπτει από τη διαίρεση  

του τµήµατος του ∆ικαιώµατος ∆ιαχείρισης  που αναλογεί σε 

κάθε Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο µε την τιµή Εξαγοράς των 

µεριδίων αυτού κατά την ηµέρα της χρέωσης.  

Το ύψος δικαιώµατος διαχείρισης, η συχνότητα χρέωσης και η 

ηµεροµηνία χρέωσης αναγράφονται στους  Ειδικούς Κανόνες 

Λειτουργίας. 

Κόστος Ασφάλισης Ζωής  
 

Η Εταιρία για όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου χρεώνει 

τους Λογαριασµούς Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων µε το 

Κόστος Ασφάλισης Ζωής, που  υπολογίζεται µε βάση την ηλικία 

και το φύλο του Ασφαλισµένου, το Κεφάλαιο κινδύνου κατά την 

ηµέρα της χρέωσης, και τον πίνακα θνησιµότητας.  

Κεφάλαιο κινδύνου είναι η διαφορά µεταξύ του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου Ζωής που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και 

της Αξίας του Λογαριασµού Επένδυσης, µε την Καθαρή Τιµή 

µεριδίων του κατά την ηµεροµηνία της χρέωσης του Κόστους 

Ασφάλισης Ζωής.  

Εάν η Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης είναι ίση ή µεγαλύτερη 

από το  Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ζωής, η Εταιρία δεν χρεώνει 

Κόστος Ασφάλισης Ζωής.  

 Η χρέωση γίνεται µε αφαίρεση µεριδίων από τους 

Λογαριασµούς Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων. Ο 

αριθµός των µεριδίων που αφαιρούνται  προκύπτει από τη 

διαίρεση του τµήµατος του Κόστους Ασφάλισης Ζωής που 

αναλογεί σε κάθε Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο µε την τιµή 

Εξαγοράς των µεριδίων αυτού κατά την ηµεροµηνία χρέωσης. 

Ο πίνακας θνησιµότητας που χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό του Κόστους Ασφάλισης Ζωής και η συχνότητα 

χρέωσής του αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες 

Λειτουργίας. 
 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ  

Μετά τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος 

του Ασφαλιστηρίου και εφόσον ο αριθµός των µηνών για τους 

οποίους έχουν καταβληθεί ασφάλιστρα υπερβαίνει τους εκατόν 

είκοσι (120), η Εταιρία θα πιστώνει, σε κάθε επόµενη  επέτειο του 

Ασφαλιστηρίου, τους Λογαριασµούς Εσωτερικών Μεταβλητών 

Κεφαλαίων µε το επενδυτικό πλεονέκτηµα.  

Το ύψος του επενδυτικού πλεονεκτήµατος ισούται µε ποσοστό 

επί του Ασφαλίστρου του πρώτου έτους ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου. Το ποσοστό αυτό µεταβάλλεται ανάλογα µε το 

διανυόµενο έτος ισχύος του Ασφαλιστηρίου, σύµφωνα µε τον 

παρακάτω πίνακα: 

∆ιανυόµενα Έτη                Ποσοστό 

� από 10ο έως 14ο    4% 

� από 15ο έως 19ο    5% 

� από 20ο έως 24ο    6% 

� από 25ο και άνω    7% 

 

Εάν το Ασφάλιστρο µειωθεί µετά την πάροδο του πρώτου έτους 

ισχύος του Ασφαλιστηρίου, το επενδυτικό πλεονέκτηµα θα 

εφαρµόζεται πάντοτε στο µικρότερο Ασφάλιστρο.    

Για την ενεργοποίηση και πίστωση του επενδυτικού 

πλεονεκτήµατος  θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

� το Ασφαλιστήριο για όλη τη διάρκεια ισχύος του να µην έχει 

ακυρωθεί ή µετατραπεί σε  ελεύθερο περαιτέρω καταβολής 

ασφαλίστρου περισσότερες από δύο (2) φορές  

και   

� το χρονικό διάστηµα για το οποίο το Ασφαλιστήριο 

παρέµεινε άκυρο ή ελεύθερο περαιτέρω καταβολής 

ασφαλίστρου  να µην υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. 

 

Η πίστωση επενδυτικού πλεονεκτήµατος γίνεται µε κατανοµή 

µεριδίων στους Λογαριασµούς  Εσωτερικών Μεταβλητών 

Κεφαλαίων. Ο αριθµός των µεριδίων που πιστώνονται 

προκύπτει από τη διαίρεση του τµήµατος  του επενδυτικού 

πλεονεκτήµατος που αναλογεί σε κάθε  Εσωτερικό Μεταβλητό 

Κεφάλαιο  µε την Τιµή ∆ιάθεσης των µεριδίων αυτού  κατά την 

ηµεροµηνία  πίστωσης. 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΚΤΑΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος καταβάλει Έκτακτο 

Ασφάλιστρο, το σύνολο αυτού, µετά την αφαίρεση των νόµιµων 

επιβαρύνσεων, πιστώνεται στους Λογαριασµούς Εσωτερικών 

Μεταβλητών Κεφαλαίων, σύµφωνα µε την ισχύουσα επενδυτική 

επιλογή του Συµβαλλόµενου, µε την κατανοµή µεριδίων.  
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Η πίστωση πραγµατοποιείται τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα που 

ακολουθεί την ηµέρα παραλαβής του Έκτακτου Ασφαλίστρου 

από το ταµείο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρίας.  

Ο αριθµός των µεριδίων  προκύπτει από τη διαίρεση του 

τµήµατος του Έκτακτου Ασφαλίστρου που αναλογεί σε κάθε 

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο µε την αντίστοιχη τιµή διάθεσης 

των µεριδίου του κατά την ηµεροµηνία της πίστωσης. 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

Η Εταιρία υποχρεούται τουλάχιστον µια φορά κάθε 

ηµερολογιακό έτος να ενηµερώνει γραπτά το Συµβαλλόµενο για 

την εξέλιξη του Λογαριασµού Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου.  

Κάθε ενηµέρωση που πραγµατοποιεί η Εταιρία φέρει την 

υπογραφή του Υπεύθυνου για τη διαχείριση των Ασφαλίσεων 

Ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις, όπως η Εταιρία έχει 

δηλώσει στην αρµόδια Εποπτική Αρχή. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:: 

 
Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία.  

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

 

Το Ασφάλιστρο θα υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα 

ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να την 

κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία, εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους του  Ασφαλιστηρίου.   

Οι τροποποιήσεις θα πραγµατοποιηθούν  σύµφωνα µε τα  

κατώτατα όρια  διάρκειας καταβολής, το ύψος Ασφαλίστρου, 

και την επιβάρυνση συγκεκριµένου ποσού διαχειριστικών εξόδων 

όπως αυτά αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα τροποποίησης του 

Ασφαλίστρου και του ποσοστού Ετήσιας Αυτόµατης 

Αναπροσαρµογής του µετά την παρέλευση συγκεκριµένου 

χρονικού διαστήµατος από την έναρξη ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου.   

Ο καθορισµός αυτού του χρονικού διαστήµατος, το ελάχιστο 

όριο αύξησης Ασφαλίστρου και η επιτρεπόµενη συχνότητα 

τροποποίησης της Ετήσιας Αυτόµατης Αναπροσαρµογής 

αναγράφονται στους ισχύοντες κατά το χρόνο της αίτησης 

τροποποίησης Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Αίτηση για τροποποίηση του Ασφαλίστρου ή του ποσοστού της 

Ετήσιας Αυτόµατης Αναπροσαρµογής του υποβάλλεται 

οποτεδήποτε στην Εταιρία, εκτός από το τρίµηνο που προηγείται 

κάθε ετήσιας επετείου του Ασφαλιστηρίου, η δε τροποποίηση θα 

ισχύει από την επόµενη ετήσια ανανέωση. 

 Εάν ο Συµβαλλόµενος ζητήσει τροποποίηση του Ασφαλίστρου, 

η Εταιρία, µε βάση τα κριτήρια εκτίµησης κινδύνου, θα 

προχωρήσει σε ανάλογη τροποποίηση του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου Ζωής. 

Εάν η αίτηση γίνει δεκτή από την Εταιρία, η τροποποίηση 

Ασφαλίστρου ή του ποσοστού της Ετήσιας Αυτόµατης 

Αναπροσαρµογής του θα ισχύσει από την αµέσως επόµενη 

ετήσια επέτειο του Ασφαλιστηρίου. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ο Συµβαλλόµενος στην Αίτηση Ασφάλισης  επιλέγει ένα ή 

περισσότερα από τα Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια που 

διαθέτει η Εταιρία και η επενδυτική  αυτή επιλογή του αποτελεί τη 

βάση για τη σύναψη της  Ασφάλισης. 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί, µετά το πρώτο εξάµηνο ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου και για όλη τη διάρκεια ισχύος του, να ζητήσει µε 

γραπτή αίτηση τροποποίηση της επενδυτικής επιλογής του.  

Οι τροποποιήσεις µπορεί να αφορούν στο Λογαριασµό 

Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου, στις µελλοντικές καταβολές 

Ασφαλίστρων ή και στα δύο. 

Εάν η τροποποίηση της Επενδυτικής Επιλογής αφορά στο 

Λογαριασµό Επένδυσης, η Εταιρία θα εφαρµόσει τη νέα 

Επενδυτική Επιλογή του Συµβαλλόµενου τη δεύτερη εργάσιµη 

ηµέρα που ακολουθεί την ηµέρα παραλαβής της αίτησης 

τροποποίησης  από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, µε 

ταυτόχρονη χρέωση και πίστωση µεριδίων των Λογαριασµών 

Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων µε την Καθαρή Τιµή των 

µεριδίων αυτών την ηµέρα της χρέωσης και πίστωσης. 

Η πρώτη τροποποίηση Επενδυτικής Επιλογής κατά τη διάρκεια  

κάθε ηµερολογιακού έτους γίνεται χωρίς χρέωση του 

Λογαριασµού Επένδυσης. Για κάθε επιπλέον τροποποίηση το 

ίδιο ηµερολογιακό έτος, χρεώνεται ο Λογαριασµός Επένδυσης 

µε σταθερό ποσό, το ύψος του οποίου αναγράφεται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας, όπου επίσης αναγράφεται ο 

ανώτερος κατά ηµερολογιακό έτος επιτρεπόµενος αριθµός 

τροποποιήσεων.  
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ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
Ολική - Μερική  Εξαγορά  

Το Ασφαλιστήριο αποκτά Αξία Ολικής ή Μερικής Εξαγοράς µετά 

την παρέλευση του δεύτερου (2) Ασφαλιστικού Έτους από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του και την καταβολή των 

Ασφαλίστρων που αναλογούν στους είκοσι τέσσερις (24)  

πρώτους µήνες ασφάλισης.   

Εφόσον το Ασφαλιστήριο αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, ο 

Συµβαλλόµενος µπορεί   µε γραπτή αίτησή του στην Εταιρία να 

ζητήσει την   Εξαγορά του.   

Η Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας την Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης µε 

το ποσοστό, το οποίο εξαρτάται από το ύψος του Λογαριασµού 

Επένδυσης και τον αριθµό των µηνών για τους οποίους έχουν 

καταβληθεί Ασφάλιστρα από την έναρξη ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου και αναγράφεται στον Πίνακα Εξαγοράς. 

Η Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των  µεριδίων κάθε Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου µε την αντίστοιχη τιµή εξαγοράς των 

µεριδίων τους κατά  την ηµέρα παραλαβής της αίτησης 

εξαγοράς από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.   

Η Ολική και η Μερική Εξαγορά διέπονται από τις ρυθµίσεις που 

αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.   

 
Εξαγορά Έκτακτου Ασφαλίστρου 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει µε γραπτή 

αίτησή του στην Εταιρία, την Ολική ή Μερική Εξαγορά του 

τµήµατος του Λογαριασµού Επένδυσης που δηµιουργήθηκε 

από  καταβολές Έκτακτου Ασφαλίστρου. 

Η Αξία Ολικής ή Μερικής  Εξαγοράς του τµήµατος του 

Λογαριασµού Επένδυσης, που δηµιουργήθηκε από καταβολές 

Έκτακτων Ασφαλίστρων προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τα 

µερίδια κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου µε την Τιµή 

Εξαγοράς των µεριδίων αυτού κατά την ηµέρα παραλαβής της 

αίτησης Εξαγοράς από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. 

Η Ολική και η Μερική Εξαγορά του τµήµατος του Λογαριασµού 

Επένδυσης, που δηµιουργήθηκε από καταβολές Έκτακτων 

Ασφαλίστρων διέπονται από τις ρυθµίσεις που αναγράφονται 

στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.   

Αυτόµατη Εξαγορά  

Όταν η Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου 

είναι µικρότερη από το ποσό που αναγράφεται στους Ειδικούς 

Κανόνες Λειτουργίας και το Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει Αξία 

Εξαγοράς, η Εταιρία προβαίνει υποχρεωτικά στην ολική εξαγορά 

του Ασφαλιστηρίου και καταβάλλει την Αξία Εξαγοράς στο 

Συµβαλλόµενο. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 
 

Σε περίπτωση µη καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον το 

Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, η Ασφάλιση δεν 

ακυρώνεται αλλά µετατρέπεται σε Ασφάλιση Ελεύθερη 

Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου και µηδενίζεται αυτοδικαίως 

το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο  Ζωής. 

 Ο αριθµός των µεριδίων κάθε Λογαριασµού Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου µετά τη µετατροπή της Ασφάλισης σε 

Ασφάλιση Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής παραµένει 

αµετάβλητος όπως αυτός έχει διαµορφωθεί κατά την 

ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µέσα σε προθεσµία 

δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία ακύρωσης ή 

οποτεδήποτε µετά τη µετατροπή της Ασφάλισης σε Ελεύθερη 

Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρων, να ζητήσει την 

επαναφορά σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου. 

Η Εταιρία επαναφέρει σε ισχύ το Λογαριασµό Επένδυσης µε 

αριθµό µεριδίων σε κάθε Λογαριασµό Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου ίσο µε αυτόν κατά την ηµεροµηνία  ακύρωσης ή 

µετατροπής. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της επαναφοράς µε 

την επιφύλαξη των παρακάτω προϋποθέσεων:  

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να αναλαµβάνει τον συγκεκριµένο 

τύπο Ασφάλισης κατά το χρόνο αίτησης επαναφοράς.   

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων αναδροµικά από 

την ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης ή µετατροπής της 

Ασφάλισης σε  Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρων.  

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον ασφαλισµένο κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το δικαίωµα 

να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά του 

Ασφαλιστηρίου, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που 

αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ TΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στο Ασφαλιστήριο, µε την προϋπόθεση 

να έχει   καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση 

του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη της Ασφάλισης 

και να µην έχει επέλθει έως την αναγραφόµενη ηµεροµηνία 

έναρξης ή καταβολής του ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και 

των λοιπών συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την 

εκτίµηση του κινδύνου. 

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το Ασφάλιστρο ή η πρώτη 

δόση του και δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο, ισχύουν όσα 

προβλέπονται στην  Αίτηση Ασφάλισης. 

Η Ασφάλιση ισχύει για Ατυχήµατα ή Ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

της Επαναφοράς του σε ισχύ ή  της Τροποποίησής του. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ TΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

Το Ασφαλιστήριο λήγει : 

5. Την  «ηµεροµηνία λήξης» που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών εφόσον η διάρκειά του δεν είναι ισόβια και εφόσον 

το Συνολικό Κεφάλαιο    Σύνταξης καταβληθεί εφάπαξ.  

6. Με τη λήξη των καταβολών της µηνιαίας σύνταξης ή των 

µηνιαίων καταβολών, όπως έχουν επιλεγεί από τον 

Ασφαλισµένο. 

7. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη  διάρκεια 

Ασφάλισης. 

8. Με την ολική εξαγορά του Ασφαλιστηρίου. 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που 

από τη φύση τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για το χρόνο 

καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον αυτός δεν τα έχει 

εκχωρήσει. 

 
Αλλαγή Συµβαλλόµενου 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

καταβολής του Ασφαλίστρου  να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο.  

Για την αλλαγή Συµβαλλόµενου απαιτείται να αποσταλεί στα 

Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας: 

� Γραπτή αίτηση  του Συµβαλλόµενου µε τα στοιχεία του 

προτεινόµενου προσώπου και  

� Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο Συµβαλλόµενο. 

Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται σχετική 

Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συµβαλλόµενου  ισχύει από την 

ηµεροµηνία που  αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη ως  

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. 

 
Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει γραπτά και υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, που θα τον υποκαταστήσει σε περίπτωση 

θανάτου του. Για τον ορισµό του υποκατάστατου 

Συµβαλλόµενου εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει για  την 

αλλαγή Συµβαλλόµενου. Σε περίπτωση θανάτου του 

Συµβαλλόµενου, εάν αυτός δεν έχει ορίσει  υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο.  
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή/ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

Οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου  που 

περιλαµβάνονται  στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο 

έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να είναι αληθείς, 

πλήρεις και ακριβείς.  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος, κατά τη σύναψη της 

Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια ισχύος της, έχουν την 

υποχρέωση να δηλώσουν: 

� Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας του 

Ασφαλισµένου, το επάγγελµά του και γενικά όλες τις 

πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση 

Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την 

εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. 

� Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο ή αν εκκρεµεί αίτηση 

ασφάλισής τους σε άλλη εταιρία. 

 

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος από δόλο 

αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς δηλώσεις,  

που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου,  η  

Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα 

(1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 

αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών  

δηλώσεων. Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου, η 

Εταιρία καταβάλλει την Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου. 

Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η 

Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών 

δηλώσεων έως την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την  

υποχρέωση καταβολής της Αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.   
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Μεταβολή Κινδύνου 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες από 

τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί 

να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν η Εταιρία 

το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη σύναψη της ασφάλισης ή 

θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική πρόσθετη 

πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής παραβούν 

τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνουν 

στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται  σε 

υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε περίπτωση επίτασης του 

κινδύνου, εφαρµόζονται για την ασφάλιση ατυχήµατος οι  

διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 2496/1997. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος ορίζει κατά τη σύναψη της Ασφάλισης τον ή 

τους ∆ικαιούχους, στους οποίους θα καταβάλει η Εταιρία το 

Ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου. 

Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από δόλια 

ενέργεια του ∆ικαιούχου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος στο ∆ικαιούχο που 

ενήργησε δόλια.  

Αλλαγή  ∆ικαιούχου  

Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ορίζει, να ανακαλεί και να 

µεταβάλλει τον  ∆ικαιούχο. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει, 

όταν ο Συµβαλλόµενος έχει  παραιτηθεί γραπτά από το δικαίωµα 

αυτό και µετά τον θάνατο του Ασφαλισµένου.   

Οποιαδήποτε αίτηση µεταβολής του ∆ικαιούχου υποβάλλεται 

γραπτά  στην Εταιρία, η οποία εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

Υποκατάστατος ∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να ορίσει και Υποκατάστατο 

∆ικαιούχο. 

Εάν ο ∆ικαιούχος που είχε ορίσει ο Συµβαλλόµενος δεν βρίσκεται 

στη ζωή κατά το χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το 

Ασφάλισµα καταβάλλεται στον Υποκατάστατο ∆ικαιούχο.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος δεν έχει ορίσει Υποκατάστατο ∆ικαιούχο 

κατά τον χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το Ασφάλισµα 

καταβάλλεται στους νόµιµους κληρονόµους του 

Συµβαλλόµενου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί της εξ αδιαθέτου 

διαδοχής. 
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ΗΛΙΚΙΑ 

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, κατά τη 

διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου, να ζητήσει ληξιαρχική πράξη 

γέννησης του Ασφαλισµένου. 

Αν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισµένου είναι 

αναληθής, η Εταιρία δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της πραγµατικής ηλικίας: 

� Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν  η µη δήλωση της 

πραγµατικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο  ή εάν η πραγµατική 

ηλικία  βρίσκεται εκτός των  ορίων ηλικίας ασφάλισης, που 

ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη του 

Ασφαλιστηρίου.  Εάν  έως  την   ηµεροµηνία  της 

καταγγελίας επέλθει ο ασφαλισµένος  κίνδυνος η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

Ασφαλίσµατος. 

� Να αναπροσαρµόσει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ζωής και 

να εισπράξει τυχόν αναδροµικό κόστος αυτής µε βάση την 

πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου, σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας 

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας του Συµβαλλόµενου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της πρέπει 

να γνωστοποιείται γραπτά στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας: Σε 

περίπτωση µη γνωστοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

οποιαδήποτε απαίτηση του Συµβαλλόµενου σχετική µε τη µη 

επίδοση εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία. 

∆ιεύθυνση Κατοικίας 

∆ιεύθυνση Κατοικίας του Ασφαλισµένου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε µεταγενέστερη αίτηση 

τροποποίησης. Η αλλαγή της,  προσωρινά ή µόνιµα, επηρεάζει 

µόνο την ισχύ της κάλυψης Ατυχήµατος. Στην περίπτωση 

ύπαρξης κάλυψης Ατυχήµατος, ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος  οφείλει να δηλώσει γραπτά την αλλαγή 

κατοικίας µέσα σε δεκατέσσερεις (14) ηµέρες από την 

πραγµατοποίησή της, γιατί η µετακίνηση αυτή µπορεί να 

επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που, εάν η 

Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την παρούσα Ασφάλιση 

ή θα την είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους. 

Η Εταιρία όταν λάβει γνώση της αλλαγής κατοικίας και εκτιµήσει 

την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την 

τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 

Επάγγελµα 

Επάγγελµα του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου είναι 

αυτό που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή 

του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Η Εταιρία 

όταν ενηµερωθεί για την αλλαγή και εκτιµήσει την τυχόν επίταση 
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του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου. 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Εκτός από την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου όπως ορίζεται 

στο άρθρο 12 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο, σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία µέσα σε 

ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση του λόγου 

της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την καταβολή 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος και καταβάλλει την Αξία 

Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου. 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο. 
 

∆ικαίωµα Εναντίωσης   (Α) 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή 

οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ο 

Συµβαλλόµενος έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας και 

αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης 

Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, 

αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα 

(30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 
  

∆ικαίωµα Εναντίωσης  (Β) 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος  δεν 

παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

το άρθρο 4 παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της 

υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν 

Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που 

διέπουν την Ασφάλιση, έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης 

συµπληρώνοντας  και αποστέλλοντας  στην Εταιρία το έντυπο 

υπόδειγµα (Β) που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο µε 

συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 
 

∆ικαίωµα Υπαναχώρησης   

Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους  ανεξάρτητους από 

τους αναφερόµενους στις παραπάνω  περιπτώσεις, να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην 

Εταιρία σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 
 

Άσκηση  ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος  ασκήσει οποιοδήποτε από 

τα παραπάνω δικαιώµατα το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από 

την έναρξή του. 

∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

3. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης 

επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση µε βάση το παρόν 

Ασφαλιστήριο. 

4. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης 

επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα µε το 

Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.    
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ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος µε γραπτή συναίνεση του 

Συµβαλλόµενου, µπορεί κατά τη διάρκεια καταβολής 

Ασφαλίστρου, µε γραπτή αίτησή του  να  εκχωρήσει ή να 

ενεχυριάσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από το 

Ασφαλιστήριο. 

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει  από την ηµεροµηνία 

παραλαβής της γραπτής αίτηση στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται 

µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης. 

Τα δικαιώµατα του εκδοχέα είναι επικρατέστερα από τα 

δικαιώµατα κάθε άλλου ∆ικαιούχου ή Υποκατάστατου αυτού. Ο 

εκδοχέας δεν µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ∆ικαιούχου ή να 

επιλέξει τρόπο καταβολής  του Ασφαλίσµατος. 

Ο Συµβαλλόµενος  ή ο ∆ικαιούχος σε   περίπτωση εκχώρησης  

των δικαιωµάτων του  µπορεί να τα ασκήσει µόνο µε τη 

συναίνεση του εκδοχέα. 
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ΕΥΘΥΝΗ TΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα 

έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που φέρει την 

υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.  
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ΤΕΛΗ - ΦΟΡΟΙ  

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων που 

ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε 

νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή 

συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν το 

Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα από το 

Ασφαλιστήριο. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το παρόν 

Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της 

Αθήνας. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 

παραγράφονται µετά τη παρέλευση της προθεσµίας που 

ορίζεται από το  Νόµο. 
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΙΣΧΥΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η Ασφαλιστική κάλυψη  ισχύει και κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση 

για συνηθισµένα γυµνάσια. 

Η ισχύς της αναστέλλεται  κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 

θητείας, εθελοντικής κατάταξης,  επιστράτευσης, κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις 

οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού και σε περίπτωση πολέµου. 

Η Ασφαλιστική κάλυψη επανέρχεται σε ισχύ όταν εκλείψουν οι 

παραπάνω λόγοι αναστολής και σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στις προϋποθέσεις επαναφοράς του άρθρου 8 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. 
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει το θάνατο του Ασφαλισµένου από 

αυτοκτονία µόνον εάν αυτός συµβεί µετά τη δεύτερη επέτειο από 

την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε 

ισχύ και καταβάλλει στους ∆ικαιούχους, µετά την αφαίρεση 

τυχόν οφειλόµενου Ασφαλίστρου, την Αξία Εξαγοράς του 

Ασφαλιστηρίου όπως ορίζεται στο άρθρο 6 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ. 

 Η Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου υπολογίζεται µε την Αξία 

Εξαγοράς των µεριδίων την ηµεροµηνία θανάτου. 

Σε περίπτωση αύξησης του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Ζωής, εάν 

συµβεί ο θάνατος του Ασφαλισµένου από αυτοκτονία µετά τη 

δεύτερη επέτειο από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

την επαναφορά του σε ισχύ και πριν από τη συµπλήρωση δύο 

(2) ετών από την έναρξη ισχύος της Πρόσθετης Πράξης 

αύξησης του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Ζωής, η Εταιρία θα 

καταβάλει στους ∆ικαιούχους το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ζωής 

που ίσχυε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης αυτής, µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε 

οφειλής Ασφαλίστρου του Συµβαλλόµενου. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει το Θάνατο του Ασφαλισµένου 

που προέρχεται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες : 

 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του ποινικά τιµωρουµένης πράξης, 

εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του σε τροµοκρατικές ενέργειες, σε λαϊκές 

ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, κινήµατα επαναστάσεις, 

εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  αγώνες  

επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, σε 

βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του σε καταδύσεις  µε χρήση αναπνευστικής 

συσκευής   (επαγγελµατικές  ή  ερασιτεχνικές), ορειβασία, 

πτώσεις µε σχοινιά, αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, 

πτήσεις µε αερόστατο, πτώση µε αλεξίπτωτο, 

σπηλαιολογία. 

� Συµµετοχή του σε πτήσεις µε αεροσκάφος ή άλλα εναέρια 

µέσα που δεν εκτελούν τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charters 

αναγνωρισµένων εναέριων συγκοινωνιών.  

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του σε επαγγελµατικούς ή ερασιτεχνικούς 

αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα καθώς και στις 

σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής 

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών αερίων. 

� Επιδηµίες που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, 

πληµµύρα, έκρηξη ηφαιστείου ή άλλες φυσικές 

καταστροφές µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας.   
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Σε περίπτωση που η αιτία  θανάτου του Ασφαλισµένου εµπίπτει 

σε µία από τις παραπάνω εξαιρέσεις, η Εταιρία θα καταβάλει στο 

∆ικαιούχο την Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου. 

Το Ασφαλιστήριο εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη 

οποιονδήποτε ασφαλισµένο κίνδυνο όταν ο Ασφαλισµένος 

ασκεί ένα από τα παρακάτω επαγγέλµατα:  

� πιλότος 

� αστυνοµικός  

� στρατιωτικός 

� δύτης  

� πυροσβέστης  

� λατόµος  

� εργάτης αµιάντου, ασβεστοποιίας, ναυπηγείων, 

µεταλλείων, ορυχείων.  
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ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

JUNIOR PRINCIPLE 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  
ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ    
ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

Ελάχιστα Όρια 
Ασφαλίστρου                                                             
Έκτακτο Ασφάλιστρο 

Μέγιστα Όρια 
Ασφαλίστρου                                                             
Έκτακτο Ασφάλιστρο 

Τροποποιήσεις 
Συχνότητα τροποποιήσεων στο 
Ασφάλιστρο και στο ποσοστό της 
Ετήσιας Αυτόµατης 
Αναπροσαρµογής                                                              
 
Χρονικό διάστηµα από την έναρξη 
του Ασφαλιστηρίου για τροποποίηση 
του Ασφαλίστρου και του ποσοστού 
της Ετήσιας Αυτόµατης 
Αναπροσαρµογής   
 
Ελάχιστο όριο αύξησης 
Ασφαλίστρου 

 
 
 

€ 300,00 
€ 1.000,00 

 
€ 3.000,00 
€ 30.000,00 

 
1 φορά κάθε 

2 ασφαλιστικά έτη 
 
 
 
3 

ασφαλιστικά έτη 
 
 
 
 

€ 150,00 
 

 
ΈΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  
 
α) Έξοδα Επένδυσης  
    (Ποσοστό στον Λογαριασµό) 

β) Μηνιαίο ∆ικαίωµα ∆ιαχείρισης  
-  Για ετήσιο τρόπο πληρωµής 
-  Για εξάµηνο τρόπο πληρωµής         -  
Για µηνιαίο τρόπο πληρωµής 

γ) Βάση υπολογισµού του  
    Ασφαλίστρου Παροχής Θανάτου 

     

 Συχνότητα Χρέωσης των (α), (β), (γ) 

 
 
 

0,125% το µήνα 
(1,5% ετησίως) 

 
1,50€ 
1,80€                                             
2,00€ 

Ελληνικός Πίνακας 
Θνησιµότητας 

1990 

Μηνιαία, στην 
αρχή κάθε µήνα 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

Μερική Εξαγορά 
Ελάχιστο ύψος Λογαριασµού µετά την 
άσκηση δικαιώµατος Μερικής 
Εξαγοράς     

Μέγιστος αριθµός Μερικών 
Εξαγορών κατά ασφαλιστικό έτος    

Όριο Εφαρµογής του Ποσοστού 
Εξαγοράς        

 
 
 
Ολική Εξαγορά 
Όριο για την Αυτόµατη Εξαγορά του 
Συµβολαίου 

 
 
 
 

300,00€ 

 
4 φορές 

 
Πρώτη Μερική 

Εξαγορά του έτους 
δωρεάν, κάθε 

επιπλέον, µε κόστος 
20,00€ 

 
50,00€ 

  

  
Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας – JUNIOR PRINCIPLE ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

  

  

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας του  Επενδυτικού 

Προγράµµατος διαµορφώθηκαν από την Εταιρία σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες της Ελληνικής αγοράς κατά 

την έκδοση του Ασφαλιστηρίου και ισχύουν κατά το 

ηµερολογιακό έτος έκδοσης του Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία  διατηρεί  το  δικαίωµα να  αναπροσαρµόζει στην αρχή 

κάθε  ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί την πρώτη επέτειο 

του Ασφαλιστηρίου τα πιο πάνω  µεταβλητά στοιχεία και 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Συµβαλλόµενο γραπτά τη 

µεταβολή αυτή, µε την έκδοση νέων Ειδικών Κανόνων 

Λειτουργίας. 

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  
ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ    
ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

α.)   Μέγιστος αριθµός αλλαγών 
επενδυτικής επιλογής  κατά 
ασφαλιστικό έτος                                                              

β.)   Κόστος για κάθε αλλαγή επενδυτικής 
επιλογής  κατά ασφαλιστικό έτος 

                    

 

 
 
 

4 φορές 

 
 

Πρώτη αλλαγή 
του έτους 
δωρεάν 

κάθε επιπλέον 
αλλαγή, µε 

κόστος €20,00 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 
 

1122..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

 

Ο Κανονισµός Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου 

και περιέχει τις διατάξεις που αναφέρονται στην δοµή και 

λειτουργία των Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων. 

 

 

1133..  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΙΙΑΑ  

 

Η Εταιρία έχει συγκροτήσει µε στοιχεία του ενεργητικού της, τα 

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια µε τις επωνυµίες  GENERALI 

STABLE , GENERALI BALANCED και GENERALI DYNAMIC, τα 

οποία διαχειρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας. 

 

GENERALI STABLE 

Το GENERALI STABLE απευθύνεται σε επενδυτές, που 

επιλέγουν χαµηλό επενδυτικό κίνδυνο µε µακροπρόθεσµο 

ορίζοντα επένδυσης. 

Η σύνθεση του ενεργητικού του GENERALI STABLE είναι σε 

επενδύσεις: 

� ∆ιεθνών Οµολογιών από        :  10% - 40% 

� Οµολογιών Εσωτερικού  από        :    0% - 30% 

� ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων  από        :  20% - 60% 

� Euro Fixed Income από         :  10% - 40% 

� ΤραπεζικώνΚαταθέσεων           :    0% - 10% 

GENERALI BALANCED         

Το GENERALI BALANCED απευθύνεται σε  επενδυτές, που 

επιδιώκουν σταθερές αποδόσεις των επενδύσεών τους, 

επιλέγοντας µεσαίο επενδυτικό  κίνδυνο. 

Η σύνθεση του ενεργητικού  του GENERALI BALANCED είναι 

σε επενδύσεις:  

� ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων  :  10% - 40% 

� ∆ιεθνών Οµολογιών  :    0% - 40% 

� Κεφαλαίων Index Fund  :  10% - 60% 

� Global Balanced    :  10% - 60% 

� Τραπεζικών Καταθέσεων   :    0% - 10% 

GENERALI DYNAMIC 

Το GENERALI DYNAMIC απευθύνεται σε επενδυτές, που 

επιδιώκουν την µέγιστη δυνατή  απόδοση των επενδύσεών 

τους, επιλέγοντας  υψηλό επενδυτικό κίνδυνο. 

Η σύνθεση του ενεργητικού του GENERALI DYNAMIC είναι σε 

επενδύσεις: 

� Οµολογιών Εσωτερικού  :    0% - 20% 

� ∆ιεθνών Οµολογιών  :    0% - 20% 

� Αναπτυξιακών    :  20% - 80% 

� European Equity    :  20% - 80% 

� Index Fund    :    0% - 20% 

� Global Balanced    :    0% - 30% 

� Τραπεζικών  Καταθέσεων   :    0% - 10% 

 

 

1144..  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

 

Τα  Εσωτερικά  Μεταβλητά Κεφάλαια GENERALI STABLE, 

GENERALI DYNAMIC και GENERALI BALANCED έχουν 

συγκροτηθεί την 31η Μαίου 2000. 

Η καθαρή τιµή µεριδίου των Εσωτερικών Μεταβλητών 

Κεφαλαίων κατά την ηµεροµηνία συγκρότησης καθορίσθηκε  

ως εξής: 

� GENERALI STABLE               2,93 Ευρώ 

� GENERALI BALANCED           2,93 Ευρώ 

� GENERALI DYNAMIC            2,93 Ευρώ 

 

1155..  ΑΑΠΠΟΟΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ    
            ΠΠΡΡΟΟΣΣ∆∆ΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΆΆΞΞΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΙΙΩΩΝΝ  

  

Η καθαρή αξία του ενεργητικού των Εσωτερικών  

Μεταβλητών  Κεφαλαίων, ο αριθµός των µεριδίων, η καθαρή 

αξία των µεριδίων, η τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς των 

µεριδίων, υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα, σύµφωνα µε 

όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 13γ, περ. Α. ια, ιβ 

του Ν.∆. 400/70 όπως ισχύει και δηµοσιεύονται στην 

ηµερήσιο τύπο της επόµενης εργάσιµης ηµέρας µε φροντίδα 

της Εταιρίας. 

Η αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού των Εσωτερικών 

Μεταβλητών Κεφαλαίων γίνεται από την Εταιρία σε ηµερήσια 

βάση σε τρέχουσες τιµές. 

Για τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων λαµβάνεται υπόψη η 

καθαρή τιµή τους, όπως αυτή διαµορφώθηκε την ίδια ηµέρα 

ή όπως αυτή διαµορφώθηκε σύµφωνα µε την τελευταία 

δηµοσίευση. 

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις των Εσωτερικών 

Μεταβλητών Κεφαλαίων σε συνάλλαγµα αποτιµώνται κάθε 

ηµέρα στην τιµή fixing του δελτίου διατραπεζικής αγοράς 

συναλλάγµατος της ίδιας ηµέρας.      

Οι τραπεζικές καταθέσεις των Εσωτερικών Μεταβλητών 

Κεφαλαίων αποτιµώνται καθηµερινά και οι τόκοι που 

προκύπτουν µετά την παρακράτηση τυχόν φόρων, 

προστίθενται στο ενεργητικό κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου. 

Για τον προσδιορισµό της καθαρής αξίας των µεριδίων κάθε 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου, διαιρείται το σύνολο της 

καθαρής αξίας του ενεργητικού κάθε Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου µε τον αριθµό των µεριδίων του. 
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1166..  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ    

 

Η καθαρή τιµή µεριδίου, κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου, προκύπτει από την διαίρεση του καθαρού 

ενεργητικού κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου µε τον 

αριθµό των µεριδίων του. 

  

  

1177..  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  

 

Η τιµή διάθεσης µεριδίου, κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου, είναι η καθαρή τιµή µεριδίου προσαυξηµένη κατά 

τα παρακάτω  ποσοστά : 

� GENERALI  STABLE                     2% 

� GENERALI  BALANCED              2% 

� GENERALI  DYNAMIC                3% 

 

1188..  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ  ΕΕΞΞΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΣΣ  

 

Η τιµή εξαγοράς µεριδίου κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου είναι η καθαρή τιµή µεριδίου µειωµένη κατά τα 

παρακάτω ποσοστά : 

� GENERALI STABLE       1% 

� GENERALI BALANCED              1% 

� GENERALI DYNAMIC                 1% 

 

1199..  ΈΈΞΞΟΟ∆∆ΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΡΡΥΥΝΝΟΟΥΥΝΝ  TTΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΑΑ    
              ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΑΑ  

 

Η Εταιρία χρεώνει το ενεργητικό, κάθε Εσωτερικού 

Μεταβλητού Κεφαλαίου, µε τα παρακάτω έξοδα: 

(α) Έξοδα ∆ιαχείρισης 

Το ποσοστό των εξόδων διαχείρισης ορίζεται από 0,5% - 2% 

ετησίως επί του ενεργητικού κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού 

Κεφαλαίου. Το ποσοστό εξόδων διαχείρισης καθορίζεται από 

την 31η Μαΐου 2000 σε 1% επί του ενεργητικού κάθε 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου. 

Η Εταιρία χρεώνει τα παραπάνω έξοδα, στο ενεργητικό κάθε 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου, σε ηµερήσια βάση. 

 (β) Άλλα Έξοδα 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να χρεώνει στο ενεργητικό 

κάθε Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου τυχόν άλλα έξοδα 

και φόρους που ενδεχοµένως  επιβληθούν από την 

νοµοθεσία. 

 

 

2200..  ∆∆ΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ    ΚΚΕΕΡΡ∆∆ΩΩΝΝ  

 

Η Εταιρία δύναται να διανέµει τα κέρδη που θα προκύψουν 

από τις επενδύσεις των στοιχείων του ενεργητικού των 

Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων.  

Σε περίπτωση µη διανοµής των κερδών, τα τυχόν κέρδη που 

θα προκύψουν από τις επενδύσεις του ενεργητικού των 

Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων, θα ενσωµατώνονται 

στην αξία των µεριδίων του.  

 

2211..  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ  

 
 Τα Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια δεν παρέχουν 

εγγυηµένες αποδόσεις. 

 

2222..  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  
              ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝ  

  
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης του 

Κανονισµού Λειτουργίας των Εσωτερικών Μεταβλητών 

Κεφαλαίων µε έκδοση Πρόσθετης Πράξης, που πρέπει να 

φέρει την υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτηµένου από την 

Εταιρία. Η Εταιρία κοινοποιεί γραπτά κάθε τροποποίηση στον 

Συµβαλλόµενο, η οποία θα ισχύει από την ηµεροµηνία που 

θα αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα σε περίπτωση νοµοθετικών ή 

φορολογικών αλλαγών, που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα 

την διαχείριση των Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων ή 

την επενδυτική της πολιτική ή την εφαρµογή του Κανονισµού 

Λειτουργίας Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων, κατά την 

κρίση της να προβεί στις τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις 

του Ασφαλιστηρίου και του Κανονισµού Εσωτερικών 

Μεταβλητών Κεφαλαίων για την όσο το δυνατόν οµαλή 

εναρµόνισή των αλλαγών µε τα προβλεπόµενα στο 

Ασφαλιστήριο και στον Κανονισµό της.    
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PENSION PLAN ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ 

PENSION PLAN 
ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ  ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα 

Νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας, οι 

Ειδικές ∆ιατάξεις Συµπληρωµατικών Παροχών, οι Ειδικοί Όροι, οι 

∆ηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου που 

περιέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που 

φέρει την υπογραφή τους, οι Ιατρικές Εξετάσεις και οι Πρόσθετες 

Πράξεις.   
 
Οι Ειδικοί  Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

  
Γενικοί  Όροι 
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ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ 

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI LIFE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ. 

 

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ    ((ΛΛΗΗΠΠΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ))  

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  

Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή και για την υγεία του  οποίου 

συνάπτεται η  Ασφάλιση. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

Το ποσό ασφάλισης κάθε παροχής που αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών.  
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΑΑ  ((ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗ))  

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του 

ασφαλισµένου  κινδύνου. 

 

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΣΣ 

Το φυσικό ή  νοµικό πρόσωπο  που  δικαιούται να εισπράξει το 

Ασφάλισµα. 
           

ΕΕΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΟΟΣΣ    ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Η ηµεροµηνία κάθε ηµερολογιακού έτους που συµπίπτει µε την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 
                     

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ 

Tο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή 

κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της 

επόµενης επετείου του. 

  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ  ((ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΙΙΚΚΟΟ)) 

Το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία. 

Η διάρκεια καταβολής και το ύψος του Ασφαλίστρου 

αναγράφονται στον Πίνακα  Παροχών.  

 

ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΟΟ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ 

Το χρηµατικό ποσό, εκτός από το συµφωνηθέν Ασφάλιστρο, 

που µπορεί να καταβάλλει κατά  τη διάρκεια ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου εφάπαξ ο Συµβαλλόµενος για τη δηµιουργία 

Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης.   

 

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ    ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ   

Οι κανόνες λειτουργίας που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο, 

καθορίζονται από την Εταιρία και αφορούν στις τεχνικές 

προϋποθέσεις λειτουργίας της παρούσας Ασφάλισης. Κάθε 

τροποποίηση των κανόνων  κοινοποιείται γραπτά από την 

Εταιρία στο Συµβαλλόµενο. 
 

ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΜΜΕΕΝΝΟΟ  TTEEXXNNIIKKOO  ΕΕΠΠΙΙΤΤΟΟΚΚΙΙΟΟ 

Το επιτόκιο που χρησιµοποιεί η Εταιρία για τον υπολογισµό του 

Ασφαλίστρου και του Κεφαλαίου Σύνταξης (Βασικού και 

Πρόσθετου), το οποίο είναι εγγυηµένο για όλη τη διάρκεια του 

Ασφαλιστηρίου και ορίζεται στους Ειδικούς Κανόνες 

Λειτουργίας. 

 

ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑ 

Το ποσό που υποχρεούται να διατηρεί η Εταιρία σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία και το τεχνικό σηµείωµα της Παροχής για 

την υποχρέωση της καταβολής του Ασφαλίσµατος. 

 

ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗ 

Υπεραπόδοση θεωρείται η πραγµατοποιηθείσα απόδοση των 

επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων µετά την αφαίρεση: 

α)  του εγγυηµένου τεχνικού επιτοκίου και 

β) των ετήσιων δαπανών διαχείρισης επενδύσεων.    

όπως αυτά ορίζονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. 

 

ΠΠΡΡΟΟÏÏΟΟΝΝ    ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ    

ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((ΠΠ..ΥΥ..ΜΜ..ΑΑ..))  

Το ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή του ποσοστού, το 

οποίο καθορίζεται από την Εταιρία και αναγράφεται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας, στο ποσό της υπεραπόδοσης. 
 

ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟ    ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ 

Το Κεφάλαιο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και θα 

καταβληθεί µετά την ηµεροµηνία λήξης καταβολής 

Ασφαλίστρου. 

 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΤΤΟΟ    ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ 

Το Κεφάλαιο που δηµιουργείται από το τυχόν κάθε φορά 

καταβαλλόµενο Έκτακτο Ασφάλιστρο κατά τη διάρκεια 

καταβολής Ασφαλίστρου. 

 

 

 

 

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ    ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ      ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

Το Κεφάλαιο που αποτελείται από το άθροισµα του Βασικού και 

τυχόν Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης, προσαυξηµένο µε το 

τυχόν προϊόν  υπεραπόδοσης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ  ΠΑΡΟΧΗ   - 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ    
  

Ι. Η Εταιρία, µετά τη λήξη καταβολής Ασφαλίστρου, όπως αυτή 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, εφόσον ο Ασφαλισµένος 

βρίσκεται στη ζωή, του καταβάλλει το Συνολικό Κεφάλαιο 

Σύνταξης µετά την αφαίρεση τυχόν οφειλοµένου ασφαλίστρου 

από το Συµβαλλόµενο. 

Ο Ασφαλισµένος έχει δικαίωµα µε γραπτή αίτησή του στην 

Εταιρία, έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία λήξης της 

Ασφάλισης, να επιλέξει τον τρόπο καταβολής του Συνολικού 

Κεφαλαίου Σύνταξης. 

 
Α. Σε περίπτωση λήξης της καταβολής του Ασφαλίστρου 

πριν τη συµπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας του 
Ασφαλισµένου: 

�   Εφάπαξ καταβολή του Συνολικού Κεφαλαίου  Σύνταξης.  

ή 

�  Εγγυηµένες Μηνιαίες Καταβολές για πέντε (5) ή δέκα (10)  

έτη. Εάν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  διάρκεια 

των πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα συνεχίσει 

να καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο της 

επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας ή 

δεκαετίας.  

 

Β.  Σε περίπτωση λήξης της καταβολής του Ασφαλίστρου στο 

55ο έτος ηλικίας του Ασφαλισµένου ή µετά από αυτό: 

� Εφάπαξ καταβολή του Συνολικού Κεφαλαίου  Σύνταξης.  

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη  για όσο χρονικό διάστηµα 

αυτός θα βρίσκεται στη ζωή.  

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη  µε εγγυηµένη περίοδο 

καταβολής πέντε (5) ή δέκα (10)  έτη. Εάν ο 

Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  διάρκεια των πέντε 

(5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα συνεχίσει να 

καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής 

του µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας ή δεκαετίας. 

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη για όσο χρονικό διάστηµα 

αυτός θα βρίσκεται στη ζωή και η οποία, σε 

περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου, µεταβιβάζεται 

κατά ποσοστό 80% στον /στην  σύζυγο για όσο 

χρονικό διάστηµα ο/η σύζυγος βρίσκεται στη ζωή. 

ή 

� Εγγυηµένες Μηνιαίες Καταβολές για πέντε (5) ή δέκα 

(10)  έτη. Εάν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  

διάρκεια των πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα 

συνεχίσει να καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

της επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας 

ή δεκαετίας. 

 

Το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθένα από τους 

παραπάνω τρόπους διακανονισµού καταβολής του 

Ασφαλίσµατος αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. 

Ο υπολογισµός του ποσού σύνταξης   πραγµατοποιείται µε 

βάση τον πίνακα θνησιµότητας, το επιτόκιο, τα διαχειριστικά 

έξοδα και όλες γενικά τις χρηµατοοικονοµικές παραµέτρους που 

εφαρµόζονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα τιµολόγια της Εταιρίας 

κατά την ηµεροµηνία  σύναψης της Ασφάλισης. 

Για την έναρξη καταβολής της µηνιαίας σύνταξης απαιτούνται 

πλήρη δικαιολογητικά για την ηλικία του Ασφαλισµένου. 

Μετά την επιλογή τρόπου διακανονισµού δεν επιτρέπεται η 

ανάκληση ή η µεταβολή της επιλογής του Ασφαλισµένου. 

 

ΙΙ.  Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια 

καταβολής του Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα επιστρέψει στο 

∆ικαιούχο, άτοκα, τα εισπραχθέντα Ασφάλιστρα (Περιοδικά 

και Έκτακτα)  και το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης. 

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου µετά τη λήξη της 

Ασφάλισης και κατά τη διάρκεια καταβολής µηνιαίας 

σύνταξης, ανάλογα µε την επιλογή του Ασφαλισµένου, αυτή 

συνεχίζει να καταβάλλεται στο ∆ικαιούχο.  

Η καταβολή των εισπραχθέντων ασφαλίστρων και του 

προϊόντος υπεραπόδοσης ή της µηνιαίας σύνταξης στο 

∆ικαιούχο γίνεται µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος οφείλουν µέσα σε 

προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή αναγγελία στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες 

σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του 

θανάτου του Ασφαλισµένου που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Για την έναρξη καταβολής των δόσεων της σύνταξης 

απαιτούνται πλήρη δικαιολογητικά για την ηλικία του 

∆ικαιούχου. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος έχουν στη κατοχή τους ή 

µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατός τους για  καταβολή του 

Ασφαλίσµατος.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής αποζηµίωσης δεν µπορεί 

να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για  

καταβολή. 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε δόλο 

του Συµβαλλόµενου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του Ασφαλίσµατος. 
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ΠΡΟÏΟΝ  ΥΠΕΡΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  

Μετά την πάροδο των δύο (2) πρώτων ασφαλιστικών ετών και 

εφόσον ο Συµβαλλόµενος έχει καταβάλει έγκαιρα τουλάχιστον τα 

τρία (3) πρώτα Ασφάλιστρα, αυτός έχει δικαίωµα στο τυχόν 

προϊόν υπεραπόδοσης των επενδύσεων των µαθηµατικών 

αποθεµάτων του Ασφαλιστηρίου, εφόσον αυτό ήταν σε συνεχή 

ισχύ ένα τουλάχιστον πλήρες ηµερολογιακό έτος κατά τη λήξη 

κάθε οικονοµικού έτους.     
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Για κάθε Έκτακτο Ασφάλιστρο που έχει καταβληθεί  µέσα σε ένα 

ηµερολογιακό έτος πριν από τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, ο 

Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα στο τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης 

των επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων που 

αντιστοιχούν σε αυτό. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί όµως να 

συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η 

καταβολή του σε δόσεις, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του Συµβαλλόµενου 

για την πληρωµή του Ασφαλίστρου. Η αποστολή ειδοποίησης 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον 

όρο αυτό. 

Η Εταιρία παρέχει, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, προθεσµία 

«χάριτος» τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία οφειλής του 

ασφαλίστρου για την εξόφληση  του.   

 
Μη καταβολή Ασφαλίστρου - Ακύρωση  

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οφειλόµενο  ασφάλιστρο 

µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών και το 

Ασφαλιστήριο δεν έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 6 ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ,  η 

Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην 

ακύρωσή του, µε ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την 

ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου.  

 
Έκτακτο Ασφάλιστρο 

Η Εταιρία παρέχει στο Συµβαλλόµενο το δικαίωµα να καταβάλλει 

Έκτακτο Ασφάλιστρο κατά τη διάρκεια καταβολής του 

Ασφαλίστρου αλλά όχι κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της διάρκειας αυτής, όπως αυτή 

αναγράφεται  στον  Πίνακα  Παροχών. 

Το ανώτατο και κατώτατο όριο Έκτακτου Ασφαλίστρου 

αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Σε περίπτωση καταβολής Έκτακτου Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα 

εξοφλήσει πρώτα τυχόν οφειλόµενη δόση ασφαλίστρου και θα 

θεωρήσει το υπόλοιπο, µετά την αφαίρεση και των νόµιµων 

επιβαρύνσεων, ως Έκτακτο Ασφάλιστρο. 
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ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ   

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 
 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία.  

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

 

Τα Ασφάλιστρα του Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης θα 

υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την 

ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να την 

κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους του  Ασφαλιστηρίου.   

Εάν η τροποποίηση αφορά σε µεταβολή του Βασικού 

Κεφαλαίου Σύνταξης ή µεταβολή της διάρκειας καταβολής 

Ασφαλίστρου θα πραγµατοποιείται µόνο στην επέτειο του 

Ασφαλιστηρίου και σύµφωνα µε όσα αναγράφονται   στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. 

Ο Συµβαλλόµενος µόνο κατά τη διάρκεια των δύο (2)  πρώτων 

ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου, 

µε γραπτή αίτησή του προς την Εταιρία,  µπορεί να ζητήσει 

µεταβολή της διάρκειας καταβολής Ασφαλίστρου ή µεταβολή  

του ύψους του Ασφαλίστρου που αναλογεί στο Βασικό 

Κεφάλαιο Σύνταξης. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις θα πραγµατοποιηθούν  

σύµφωνα µε τα  κατώτατα όρια  διάρκειας καταβολής, το ύψος 

ασφαλίστρου, και την επιβάρυνση συγκεκριµένου ποσού 

διαχειριστικών εξόδων όπως αυτά αναφέρονται στους Ειδικούς 

Κανόνες Λειτουργίας.  
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ΕΞΑΓΟΡΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

 
Α.  Εξαγορά Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης 

Το Ασφαλιστήριο αποκτά Αξία Εξαγοράς µετά την 

παρέλευση του δεύτερου (2) Ασφαλιστικού Έτους από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του και την καταβολή των τριών 

(3) πρώτων ετήσιων ασφαλίστρων που αναλογούν στο 

Βασικό Κεφάλαιο Σύνταξης. Εφόσον το Ασφαλιστήριο 

αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, ο Συµβαλλόµενος µπορεί   µε 

γραπτή αίτησή του στην Εταιρία να ζητήσει την   Εξαγορά 

του.   

Η Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου αναγράφεται στον 

Πίνακα Αξίας Εξαγοράς και υπολογίζεται  µε βάση την τιµή 

Εξαγοράς κατά το έτος της ηµεροµηνίας παραλαβής της 

σχετικής αίτησης από  την Εταιρία.  
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Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ζητήσει την  Εξαγορά 

του Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης,   πραγµατοποιείται 

αυτόµατα και η Εξαγορά του Πρόσθετου Κεφαλαίου 

Σύνταξης και η Εταιρία καταβάλλει και το τυχόν προϊόν 

υπεραπόδοσης. 

 
Β.  Εξαγορά Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης    

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από την 

Εταιρία µε γραπτή αίτησή του την ολική εξαγορά κάθε 

Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης,  που έχει δηµιουργηθεί από 

καταβολές Έκτακτου Ασφαλίστρου κατά τη διάρκεια 

καταβολής Ασφαλίστρου.  

Η Αξία Εξαγοράς κάθε Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης 

αναγράφεται στον αντίστοιχο Πίνακα Αξίας Εξαγοράς και 

υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη τιµή Εξαγοράς κατά το 

έτος της ηµεροµηνίας παραλαβής της σχετικής αίτησης από 

την Εταιρία. 

 Σε περίπτωση εξαγοράς κάθε Πρόσθετου Κεφαλαίου 

Σύνταξης, η Εταιρία καταβάλλει στον Συµβαλλόµενο και το 

τυχόν προϊόν υπεραπόδοσής  του. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  
 

Σε περίπτωση µη καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον το 

Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, η Ασφάλιση δεν 

ακυρώνεται αλλά µετατρέπεται σε Ασφάλιση Ελεύθερη 

Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου. 

Το κεφάλαιο Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης  διαµορφώνεται και 

ισούται µε το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ελεύθερης Καταβολής, 

όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Ελεύθερου Περαιτέρω 

Καταβολής Ασφαλίστρου, κατά το έτος της ηµεροµηνίας 

οφειλής. 

Η Ασφάλιση διαρκεί έως την ηµεροµηνία λήξης της  καταβολής 

Ασφαλίστρου που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, όπως 

αυτή  ισχύει κατά την ηµεροµηνία µετατροπής της Ασφάλισης σε 

Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου.  

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου µετά την µετατροπή 

της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα επιστρέψει στο ∆ικαιούχο, άτοκα,  τα 

καθαρά εισπραχθέντα Περιοδικά και τυχόν Έκτακτα 

Ασφάλιστρα, που έχουν καταβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία της 

µετατροπής της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρου και το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης  όπως αυτά 

έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία θανάτου. 
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ   

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µέσα σε προθεσµία 

δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία ακύρωσης ή 

µετατροπής της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρων, να ζητήσει την επαναφορά σε ισχύ του 

Ασφαλιστηρίου. 

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της επαναφοράς µε 

την επιφύλαξη των παρακάτω προϋποθέσεων:  

 
Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να αναλαµβάνει τον συγκεκριµένο 

τύπο Ασφάλισης κατά το χρόνο αίτησης επαναφοράς.   

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων αναδροµικά από 

την ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης ή µετατροπής της 

Ασφάλισης σε  Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρων καθώς και του ποσού της ενδεχόµενης 

διαφοράς αποθέµατος.  

Τα Ασφάλιστρα θα υπολογίζονται µε βάση τα ισχύοντα 

τιµολόγια και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της 

επαναφοράς. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον ασφαλισµένο κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το δικαίωµα 

να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά του 

Ασφαλιστηρίου, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που 

αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ TΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στο Ασφαλιστήριο, µε την προϋπόθεση 

να έχει   καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση 

του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη της Ασφάλισης 

και να µην έχει επέλθει έως την αναγραφόµενη ηµεροµηνία 

έναρξης ή καταβολής του ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και 

των λοιπών συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την 

εκτίµηση του κινδύνου. 

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το Ασφάλιστρο ή η πρώτη 

δόση του και δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο, ισχύουν όσα 

προβλέπονται στην  Αίτηση Ασφάλισης. 

Η Ασφάλιση ισχύει για Ατυχήµατα ή Ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

της Επαναφοράς του σε ισχύ ή  της Τροποποίησής του. 
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ΛΛΗΗΞΞΗΗ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΣΣ  TTΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ     

Το Ασφαλιστήριο λήγει: 

1. Την  «ηµεροµηνία λήξης» που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών και εφόσον το Συνολικό Κεφάλαιο    Σύνταξης 

καταβληθεί εφάπαξ.  

2. Με τη λήξη των καταβολών της µηνιαίας σύνταξης ή των 

µηνιαίων καταβολών, όπως έχουν επιλεγεί από τον 

Ασφαλισµένο. 

3. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη  

διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου. 

4. Με την ολική εξαγορά του Ασφαλιστηρίου. 
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ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ   

Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που 

από τη φύση τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για το χρόνο 

καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον αυτός δεν τα έχει 

εκχωρήσει. 

 

 
Αλλαγή Συµβαλλόµενου 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

καταβολής του Ασφαλίστρου να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο.  

Για την αλλαγή Συµβαλλόµενου απαιτείται να αποσταλεί στην  

Εταιρία: 

� Γραπτή αίτηση  του Συµβαλλόµενου µε τα στοιχεία του 

προτεινόµενου προσώπου και  

� Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο Συµβαλλόµενο. 

 

Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται σχετική 

Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συµβαλλόµενου  ισχύει από την 

ηµεροµηνία που αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη ως  

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. 

 
Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει γραπτά και υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, που θα τον υποκαταστήσει σε περίπτωση 

θανάτου του. Για τον ορισµό του υποκατάστατου 

Συµβαλλόµενου εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει για  την 

αλλαγή Συµβαλλόµενου. Σε περίπτωση θανάτου του 

Συµβαλλόµενου, εάν αυτός δεν έχει ορίσει  υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο.  
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ TΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ H/HΑΙ TΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
  

Οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου  που 

περιλαµβάνονται  στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο 

έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να είναι αληθείς, 

πλήρεις και ακριβείς.  

Ο Συµβαλλόµενος ή  και ο Ασφαλισµένος, κατά τη σύναψη της 

Ασφάλισης και για όλη την διάρκεια ισχύος της, έχουν την 

υποχρέωση να δηλώσουν : 

� Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας του 

Ασφαλισµένου, το επάγγελµά του και γενικά όλες τις 

πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση 

Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την 

εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. 

� Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο ή αν εκκρεµεί αίτηση 

ασφάλισής τους σε άλλη εταιρία. 

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος από δόλο 

αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς δηλώσεις,  

που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η 

Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα 

(1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 

αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών 

δηλώσεων.  

Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία 

καταβάλλει την Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου και τυχόν 

προϊόν  υπεραπόδοσης. 

Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η 

Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών 

δηλώσεων έως την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει ο 

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την  

υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.   
 

Μεταβολή Κινδύνου 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες από 

τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί 

να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν η Εταιρία 

το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη σύναψη της ασφάλισης ή 

θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής παραβούν 

τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνουν 

στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται  σε 

υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε περίπτωση επίτασης του 

κινδύνου, εφαρµόζονται για την ασφάλιση ατυχήµατος οι  

διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 2496/1997. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος ορίζει κατά τη σύναψη της Ασφάλισης τον ή 

τους ∆ικαιούχους, στους οποίους θα καταβάλει η Εταιρία το 

Ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου. 

Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από δόλια 

ενέργεια του ∆ικαιούχου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος στο ∆ικαιούχο που 

ενήργησε δόλια.  

Αλλαγή  ∆ικαιούχου  

Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ορίζει, να ανακαλεί και να 

µεταβάλλει τον  ∆ικαιούχο. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει, 

όταν ο Συµβαλλόµενος έχει  παραιτηθεί γραπτά από το δικαίωµα 

αυτό ή µετά τον θάνατο του Ασφαλισµένου.   

Οποιαδήποτε αίτηση µεταβολής του ∆ικαιούχου υποβάλλεται 

γραπτά  στην Εταιρία, η οποία εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

Υποκατάστατος ∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να ορίσει και Υποκατάστατο 

∆ικαιούχο. 

Εάν ο ∆ικαιούχος που είχε ορίσει ο Συµβαλλόµενος δεν βρίσκεται 

στη ζωή κατά το χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το 

Ασφάλισµα καταβάλλεται στον Υποκατάστατο ∆ικαιούχο.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος δεν έχει ορίσει Υποκατάστατο ∆ικαιούχο 

κατά τον χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το Ασφάλισµα 

καταβάλλεται στους νόµιµους κληρονόµους του 

Συµβαλλόµενου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί της εξ αδιαθέτου 

διαδοχής. 
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ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑ   

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, κατά τη 

διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου,  να ζητήσει ληξιαρχική πράξη 

γέννησης του Ασφαλισµένου. 

Αν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισµένου είναι 

αναληθής, η Εταιρία δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της πραγµατικής ηλικίας : 

� Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν  η µη δήλωση της 

πραγµατικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο  ή εάν η πραγµατική 

ηλικία  βρίσκεται εκτός των  ορίων ηλικίας ασφάλισης, που 

ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη του 

Ασφαλιστηρίου.  Εάν  έως  την   ηµεροµηνία  της 

καταγγελίας επέλθει ο ασφαλισµένος  κίνδυνος η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

Ασφαλίσµατος. 

� Να αναπροσαρµόσει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο και να 

εισπράξει τυχόν αναδροµικά ασφάλιστρα µε βάση την 

πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου, σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας 

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας του Συµβαλλόµενου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της πρέπει 

να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Σε περίπτωση µη 

γνωστοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε 

απαίτηση του Συµβαλλόµενου σχετική µε τη µη επίδοση 

εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία. 

 
∆ιεύθυνση Κατοικίας 

∆ιεύθυνση Κατοικίας του Ασφαλισµένου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε µεταγενέστερη αίτηση 

τροποποίησης. Η αλλαγή της,  προσωρινά ή µόνιµα, επηρεάζει 

µόνο την ισχύ της κάλυψης Ατυχήµατος.  

Στην περίπτωση ύπαρξης κάλυψης Ατυχήµατος, ο 

Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλει να δηλώσει 

γραπτά την αλλαγή κατοικίας µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες 

από την πραγµατοποίησή της, γιατί η µετακίνηση αυτή µπορεί 

να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που, εάν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την παρούσα 

Ασφάλιση ή θα την είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους. 

Η Εταιρία όταν λάβει γνώση της αλλαγής κατοικίας και εκτιµήσει 

την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την 

τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 

 
Επάγγελµα 

Επάγγελµα του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου είναι 

αυτό που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή 

του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Η Εταιρία 

όταν ενηµερωθεί για την αλλαγή και εκτιµήσει την τυχόν επίταση 

του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου. 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Εκτός από την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου όπως ορίζεται 

στο άρθρο 12 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο, σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο 

Ασφαλισµένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

Ασφαλίσµατος. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία µέσα σε 

ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση του λόγου 

της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την καταβολή 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος  υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς 

της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 
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υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος και καταβάλλει την Αξία 

Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου και τυχόν προϊόν  

υπεραπόδοσης. 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ H / KΑΙ TΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
  

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο. 
 
 
∆ικαίωµα Εναντίωσης   (Α) 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή 

οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ο 

Συµβαλλόµενος  έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας 

και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) 

∆ήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν 

Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, 

µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης 

σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 
  
∆ικαίωµα Εναντίωσης  (Β) 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος  δεν 

παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

το άρθρο 4 παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της 

υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν 

Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που 

διέπουν την Ασφάλιση, έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης 

συµπληρώνοντας  και αποστέλλοντας  στην Εταιρία το έντυπο 

υπόδειγµα (Β) που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο µε 

συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 
 
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης   

Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους  ανεξάρτητους από 

τους αναφερόµενους στις παραπάνω  περιπτώσεις, να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην 

Εταιρία σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 
 
Άσκηση  ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος  ασκήσει οποιοδήποτε από 

τα παραπάνω δικαιώµατα το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από 

την έναρξή του. 

∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης 

επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση µε βάση το παρόν 

Ασφαλιστήριο. 

2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης 

επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα µε το 

Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.    
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ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος µε γραπτή συναίνεση του 

Συµβαλλόµενου, µπορεί κατά τη διάρκεια καταβολής 

Ασφαλίστρου, µε γραπτή αίτησή του  να  εκχωρήσει ή να 

ενεχυριάσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από το 

Ασφαλιστήριο. 

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει  από την ηµεροµηνία 

παραλαβής της γραπτής αίτηση στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται 

µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης. 

Τα δικαιώµατα του εκδοχέα είναι επικρατέστερα από τα 

δικαιώµατα κάθε άλλου ∆ικαιούχου ή Υποκατάστατου αυτού. Ο 

εκδοχέας δεν µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ∆ικαιούχου ή να 

επιλέξει τρόπο καταβολής του Ασφαλίσµατος. 

Ο Συµβαλλόµενος  ή ο ∆ικαιούχος σε περίπτωση εκχώρησης  

των δικαιωµάτων του  µπορεί να τα ασκήσει µόνο µε τη 

συναίνεση του εκδοχέα. 
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ΕΥΘΥΝΗ TΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα 

έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που φέρει την 

υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.  
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ΤΕΛΗ – ΦΟΡΟΙ 

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων που 

ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε 

νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή 

συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν το 

Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα από το 

Ασφαλιστήριο. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το παρόν 
Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της 
Αθήνας. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 

παραγράφονται µετά τη παρέλευση της προθεσµίας που 

ορίζεται από το Νόµο. 
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΙΣΧΥΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η Ασφαλιστική κάλυψη  ισχύει και κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση 

για συνηθισµένα γυµνάσια. 

 

Η ισχύς της αναστέλλεται  κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 

θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης, κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις 

οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού και σε περίπτωση πολέµου. 

Η Ασφαλιστική κάλυψη επανέρχεται σε ισχύ όταν εκλείψουν οι 

παραπάνω λόγοι αναστολής και σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στις προϋποθέσεις επαναφοράς του άρθρου 8 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται 

άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από διάπραξη εκ µέρους του 

Ασφαλισµένου ποινικά τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή 

είναι πταίσµα.  

 

Το Ασφαλιστήριο εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη 

οποιονδήποτε ασφαλισµένο κίνδυνο όταν ο Ασφαλισµένος 

ασκεί ένα από τα παρακάτω επαγγέλµατα:  

� πιλότος  

� αστυνοµικός  

� στρατιωτικός 

� δύτης 

� πυροσβέστης  

� λατόµος  

� εργάτης αµιάντου, ασβεστοποιίας, ναυπηγείων, 

µεταλλείων, ορυχείων.    
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Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας – PENSION PLAN ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ 

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

PENSION PLAN 
ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ  ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  

 
1. Κατώτατα Όρια 

α) Ασφαλίστρου                                                
β)  Ετήσιας Αύξησης Ασφαλίστρου  
γ)  Έκτακτου Ασφαλίστρου                                            

 
 

 € 300,00 
 € 100,00 
 € 500,00 

 
2. Ανώτατα Όρια 

α) Ασφαλίστρου πρώτου έτους                                                       
β)  Ετήσιας Αύξησης Ασφαλίστρου   
γ)  Έκτακτου Ασφαλίστρου                                             

 
 

 € 3.000,00 
    € 300,00 

      €15.000,00 

 
3. ∆ιάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου 

α) Κατώτατη  
β) Ανώτατη  

 
 

15 χρόνια 
Έως το 70ο έτος 
του Ασφ/µένου 

 
4. Ποσοστό Προσαύξησης 
Ασφαλίστρου λόγω εξαµηνιαίου τρόπου 
καταβολής  

 

 
 

2% 

 
5. Κανόνες τροποποίησης 
Ασφαλίστρου και διάρκειας καταβολής 
Ασφαλίστρου 

 Μέγιστος αριθµός τροποποιήσεων 
 κατ’ασφαλιστικό έτος και µόνο για 
 τα δύο πρώτα έτη διάρκειας του 
Ασφαλιστηρίου. 
 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 

 

ΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ  

Το επιτόκιο για τον υπολογισµό του Βασικού Κεφαλαίου 

Σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό 3,35 % και παραµένει 

σταθερό για όλη τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου.  

Σε περίπτωση καταβολής έκτακτου ασφαλίστρου ο 

υπολογισµός Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης θα γίνεται µε 

το εγγυηµένο επιτόκιο που ισχύει κατά την ηµεροµηνία 

καταβολής αυτού.   

ΕΤΗΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Οι Ετήσιες ∆απάνες ∆ιαχείρισης Επενδύσεων ανέρχονται σε 

ποσοστό έως 1,65% 

ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΕΡΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Το ποσοστό για τον υπολογισµό του Προϊόντος 

Υπεραπόδοσης Μαθηµατικών Αποθεµάτων ανέρχεται σε 

95% 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας διαµορφώθηκαν 

από την Εταιρία σύµφωνα µε τις ισχύουσες οικονοµικές 

συνθήκες της Ελληνικής αγοράς κατά την έκδοση του 

Ασφαλιστηρίου και ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης 

του Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής στην αρχή 

κάθε ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί την πρώτη επέτειο 

του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω µεταβλητών στοιχείων 

και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Συµβαλλόµενο γραπτά 

τη µεταβολή αυτή, µε την έκδοση νέων Ειδικών Κανόνων 

Λειτουργίας. 
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PENSION PLAN ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ 

PENSION PLAN 
ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ANAΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ    
ΜΕ  ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα 

Νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας, οι 

Ειδικές ∆ιατάξεις Συµπληρωµατικών Παροχών, οι Ειδικοί Όροι, οι 

∆ηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου που 

περιέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που 

φέρει την υπογραφή τους, οι Ιατρικές Εξετάσεις και οι Πρόσθετες 

Πράξεις.   
 
Οι Ειδικοί  Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

  
Γενικοί  Όροι  
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ΟΡΙΣΜΟΙ    

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ 

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI LIFE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ. 

 

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ    ((ΛΛΗΗΠΠΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ))  

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ 

Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή και για την υγεία του  οποίου 

συνάπτεται η  Ασφάλιση. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

Το ποσό ασφάλισης κάθε παροχής που αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών.  
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΑΑ  ((ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗ)) 

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του 

ασφαλισµένου  κινδύνου. 

 

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΣΣ 

Το φυσικό ή  νοµικό πρόσωπο  που  δικαιούται να εισπράξει το 

Ασφάλισµα. 
           

ΕΕΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΟΟΣΣ    ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Η ηµεροµηνία κάθε ηµερολογιακού έτους που συµπίπτει µε την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ 

Tο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή 

κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της 

επόµενης επετείου του. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ  ((ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΙΙΚΚΟΟ)) 

Το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία. 

Η διάρκεια καταβολής και το ύψος του Ασφαλίστρου 

αναγράφονται στον Πίνακα  Παροχών.  

  

ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΟΟ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ 

Το χρηµατικό ποσό, εκτός από το συµφωνηθέν Ασφάλιστρο, 

που µπορεί να καταβάλλει κατά  τη διάρκεια ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου εφάπαξ ο Συµβαλλόµενος για τη δηµιουργία 

Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης.   
 

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΥΥ 

Το σταθερό ποσοστό που έχει επιλέξει ο Συµβαλλόµενος και 

σύµφωνα µε  το οποίο θα αυξάνεται σε κάθε επέτειο το 

Ασφάλιστρο.  
 

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ    ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ   

Οι κανόνες λειτουργίας που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο, 

καθορίζονται από την Εταιρία και αφορούν στις τεχνικές 

προϋποθέσεις λειτουργίας της παρούσας Ασφάλισης. Κάθε 

τροποποίηση των κανόνων  κοινοποιείται γραπτά από την 

Εταιρία στο Συµβαλλόµενο. 
 

ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΜΜΕΕΝΝΟΟ  TTEEXXNNIIKKOO  ΕΕΠΠΙΙΤΤΟΟΚΚΙΙΟΟ 

Το επιτόκιο που χρησιµοποιεί η Εταιρία για τον υπολογισµό του 

Ασφαλίστρου και του Κεφαλαίου Σύνταξης (Βασικού και 

Πρόσθετου), το οποίο είναι εγγυηµένο για όλη τη διάρκεια του 

Ασφαλιστηρίου και ορίζεται στους Ειδικούς Κανόνες 

Λειτουργίας. 

 

ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑ 

Το ποσό που υποχρεούται να διατηρεί η Εταιρία σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία και το τεχνικό σηµείωµα της Παροχής για 

την υποχρέωση της καταβολής του Ασφαλίσµατος. 

 

ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗ 

Υπεραπόδοση θεωρείται η πραγµατοποιηθείσα απόδοση των 

επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων µετά την αφαίρεση: 

α)  του εγγυηµένου τεχνικού επιτοκίου και 

β) των ετήσιων δαπανών διαχείρισης επενδύσεων    

όπως αυτά ορίζονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. 

 

ΠΠΡΡΟΟÏÏΟΟΝΝ    ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ    

ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((ΠΠ..ΥΥ..ΜΜ..ΑΑ..)) 

Το ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή του ποσοστού, το 

οποίο καθορίζεται από την Εταιρία και αναγράφεται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας, στο ποσό της υπεραπόδοσης. 

 

ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟ    ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ 

Το Κεφάλαιο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και θα 

καταβληθεί µετά την ηµεροµηνία  λήξης καταβολής 

Ασφαλίστρου. 

 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΤΤΟΟ    ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ 

Το Κεφάλαιο που δηµιουργείται από το τυχόν κάθε φορά 

καταβαλλόµενο Έκτακτο Ασφάλιστρο κατά τη διάρκεια 

καταβολής Ασφαλίστρου. 
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ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ    ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ      ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

Το Κεφάλαιο που αποτελείται από το άθροισµα του Βασικού και 

τυχόν Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης, προσαυξηµένο µε τυχόν 

προϊόν της  υπεραπόδοσης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ   - 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
 

Ι. Η Εταιρία, µετά τη λήξη καταβολής Ασφαλίστρου, όπως αυτή 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, εφόσον ο Ασφαλισµένος 

βρίσκεται στη ζωή, του καταβάλλει το Συνολικό Κεφάλαιο 

Σύνταξης µετά την αφαίρεση τυχόν οφειλοµένου ασφαλίστρου 

από τον Συµβαλλόµενο. 

Ο Ασφαλισµένος έχει δικαίωµα µε γραπτή αίτησή του στην 

Εταιρία, έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία λήξης της 

Ασφάλισης, να επιλέξει τον τρόπο καταβολής του Συνολικού 

Κεφαλαίου Σύνταξης. 

 
Α. Σε περίπτωση λήξης της καταβολής του Ασφαλίστρου πριν 

τη συµπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας του Ασφαλισµένου: 

� Εφάπαξ καταβολή του Συνολικού Κεφαλαίου  Σύνταξης.  

     ή 

� Εγγυηµένες Μηνιαίες Καταβολές για πέντε (5) ή δέκα 

(10) έτη. Εάν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  

διάρκεια των πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα 

συνεχίσει να καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

της επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας 

ή δεκαετίας.  

 

Β.   Σε περίπτωση λήξης της καταβολής του Ασφαλίστρου στο 

55ο έτος ηλικίας του Ασφαλισµένου ή µετά από αυτό: 

� Εφάπαξ καταβολή του Συνολικού Κεφαλαίου  Σύνταξης.  

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη  για όσο χρονικό διάστηµα 

αυτός θα βρίσκεται στη ζωή.  

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη  µε εγγυηµένη περίοδο 

καταβολής πέντε (5) ή δέκα (10)  έτη. Εάν ο 

Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  διάρκεια των πέντε 

(5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα συνεχίσει να 

καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής 

του µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας ή δεκαετίας. 

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη για όσο χρονικό διάστηµα 

αυτός θα βρίσκεται στη ζωή και η οποία, σε περίπτωση 

θανάτου του Ασφαλισµένου, µεταβιβάζεται κατά 

ποσοστό 80% στον/στην  σύζυγο για όσο χρονικό 

διάστηµα ο/η σύζυγος βρίσκεται στη ζωή. 

ή 

� Εγγυηµένες Μηνιαίες Καταβολές για πέντε (5) ή δέκα 

(10)  έτη. Εάν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  

διάρκεια των πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα 

συνεχίσει να καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

της επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας 

ή δεκαετίας. 

 

Το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθένα από 

τους παραπάνω τρόπους διακανονισµού καταβολής του 

Ασφαλίσµατος αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του 

Ασφαλιστηρίου. 

Ο υπολογισµός του ποσού σύνταξης   πραγµατοποιείται 

µε βάση τον πίνακα θνησιµότητας, το επιτόκιο, τα 

διαχειριστικά έξοδα και όλες γενικά τις χρηµατοοικονοµικές 

παραµέτρους που εφαρµόζονται σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία  

σύναψης της Ασφάλισης. 

Για την έναρξη καταβολής της µηνιαίας σύνταξης 

απαιτούνται πλήρη δικαιολογητικά για την ηλικία του 

Ασφαλισµένου. 

Μετά την επιλογή τρόπου διακανονισµού δεν επιτρέπεται η 

ανάκληση ή η µεταβολή της επιλογής του Ασφαλισµένου. 

ΙΙ. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια 

καταβολής του Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα επιστρέψει στο 

∆ικαιούχο, άτοκα, τα εισπραχθέντα Ασφάλιστρα  (Περιοδικά 

και Έκτακτα) και το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης. 

Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισµένου µετά τη λήξη της 

Ασφάλισης και κατά τη διάρκεια διάρκεια καταβολής 

µηνιαίας σύνταξης, ανάλογα µε την επιλογή του 

Ασφαλισµένου, αυτή συνεχίζει να καταβάλλετται στο 

∆ικαιούχο.  

Η καταβολή των εισπραχθέντων ασφαλίστρων και του 

προϊόντος υπεραπόδοσης ή της µηνιαίας σύνταξης στο 

∆ικαιούχο γίνεται µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος οφείλουν µέσα σε 

προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή αναγγελία στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες 

σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του 

θανάτου του Ασφαλισµένου που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Για την έναρξη καταβολής των δόσεων της σύνταξης 

απαιτούνται πλήρη δικαιολογητικά για την ηλικία του 

∆ικαιούχου. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος έχουν στη κατοχή τους ή 

µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατός τους για  καταβολή 

του Ασφαλίσµατος.     

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής αποζηµίωσης δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για  καταβολή. 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε δόλο 

του Συµβαλλόµενου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του Ασφαλίσµατος. 
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ΠΡΟÏΟΝ  ΥΠΕΡΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  

Μετά την πάροδο των δύο (2) πρώτων ασφαλιστικών ετών και 

εφόσον ο Συµβαλλόµενος έχει καταβάλει έγκαιρα τουλάχιστον τα 

τρία (3) πρώτα Ασφάλιστρα, αυτός έχει δικαίωµα στο τυχόν 

προϊόν υπεραπόδοσης των επενδύσεων των µαθηµατικών 

αποθεµάτων του Ασφαλιστηρίου, εφόσον αυτό ήταν σε συνεχή 

ισχύ ένα τουλάχιστον πλήρες ηµερολογιακό έτος κατά τη λήξη 

κάθε οικονοµικού έτους.     

Για κάθε Έκτακτο Ασφάλιστρο που έχει καταβληθεί  µέσα σε ένα 

ηµερολογιακό έτος πριν από τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, ο 

Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα στο τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης 

των επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων που 

αντιστοιχούν σε αυτό. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί όµως να 

συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η 

καταβολή του σε δόσεις, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του Συµβαλλόµενου 

για την πληρωµή του Ασφαλίστρου. Η αποστολή ειδοποίησης 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον 

όρο αυτό. 

Η Εταιρία παρέχει, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, προθεσµία 

«χάριτος» τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία οφειλής του 

ασφαλίστρου για την εξόφληση  του.   

Αναπροσαρµογή  Ασφαλίστρου  

Το Ασφάλιστρο που αναλογεί στο Βασικό Κεφάλαιο Σύνταξης, 

κατά την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης, αναπροσαρµόζεται 

αυτόµατα σε κάθε ετήσια επέτειο κατά σταθερό ποσοστό όπως 

αυτό αναγράφεται στο Πίνακα Παροχών για όλη τη διάρκεια 

καταβολής Ασφαλίστρου. 

 Η παραπάνω ετήσια αναπροσαρµογή του Ασφαλίστρου 

εφαρµόζεται υποχρεωτικά για όλη τη διάρκεια καταβολής του. 

Μη καταβολή Ασφαλίστρου - Ακύρωση  

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οφειλόµενο  ασφάλιστρο 

µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών και το 

Ασφαλιστήριο δεν έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 6 ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ, η Εταιρία, 

εφόσον τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην 

ακύρωσή του, µε ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την 

ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου.  
 

Έκτακτο Ασφάλιστρο 

Η Εταιρία παρέχει στο Συµβαλλόµενο το δικαίωµα να καταβάλλει 

Έκτακτο Ασφάλιστρο κατά τη διάρκεια καταβολής του 

Ασφαλίστρου αλλά όχι κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της διάρκειας αυτής, όπως αυτή 

αναγράφεται  στον  Πίνακα  Παροχών. 

Το ανώτατο και κατώτατο όριο Έκτακτου Ασφαλίστρου 

αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Σε περίπτωση καταβολής Έκτακτου Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα 

εξοφλήσει πρώτα τυχόν οφειλόµενη δόση ασφαλίστρου και θα 

θεωρήσει το υπόλοιπο, µετά την αφαίρεση και των νόµιµων 

επιβαρύνσεων, ως Έκτακτο Ασφάλιστρο. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία.  

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα του Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης θα 

υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την 

ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να την 

κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία, εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους του  Ασφαλιστηρίου.   

Εάν η τροποποίηση αφορά σε µεταβολή του Βασικού 

Κεφαλαίου Σύνταξης ή µεταβολή της διάρκειας καταβολής 

Ασφαλίστρου θα πραγµατοποιείται µόνο στην επέτειο του 

Ασφαλιστηρίου και σύµφωνα µε όσα αναγράφονται   στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. 

Ο Συµβαλλόµενος µόνο κατά τη διάρκεια των δύο (2)  πρώτων 

ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου, 

µε γραπτή αίτησή του προς την Εταιρία,  µπορεί να ζητήσει 

µεταβολή της διάρκειας καταβολής Ασφαλίστρου ή µεταβολή  

του ύψους του Ασφαλίστρου που αναλογεί στο Βασικό 

Κεφάλαιο Σύνταξης. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις θα πραγµατοποιηθούν  

σύµφωνα µε τα  κατώτατα όρια  διάρκειας καταβολής, το ύψος 

ασφαλίστρου, και την επιβάρυνση συγκεκριµένου ποσού 

διαχειριστικών εξόδων όπως αυτά αναφέρονται στους Ειδικούς 

Κανόνες Λειτουργίας.  

 



 

 Σελίδα 41 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ    66  

 
ΕΞΑΓΟΡΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

 
Α.  Εξαγορά Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης 

Το Ασφαλιστήριο αποκτά Αξία Εξαγοράς µετά την 

παρέλευση του δεύτερου (2) Ασφαλιστικού Έτους από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του και την καταβολή των τριών 

(3) πρώτων ετήσιων ασφαλίστρων που αναλογούν στο 

Βασικό Κεφάλαιο Σύνταξης. Εφόσον το Ασφαλιστήριο 

αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, ο Συµβαλλόµενος µπορεί   µε 

γραπτή αίτησή του στην Εταιρία να ζητήσει την   Εξαγορά 

του.   

Η Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου αναγράφεται στον 

Πίνακα Αξίας Εξαγοράς και υπολογίζεται  µε βάση την τιµή 

Εξαγοράς κατά το έτος της ηµεροµηνίας παραλαβής της 

σχετικής αίτησης από  την Εταιρία.  

Σε  περίπτωση    που  ο    Συµβαλλόµενος   ζητήσει   την  

Εξαγορά του Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης,   

πραγµατοποιείται  αυτόµατα  και η  Εξαγορά  του Πρόσθετου 

Κεφαλαίου Σύνταξης και η Εταιρία καταβάλλει και το τυχόν 

προϊόν υπεραπόδοσης. 

 
Β.  Εξαγορά Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης    

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από την 

Εταιρία µε γραπτή αίτησή του την ολική εξαγορά κάθε 

Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης,  που έχει δηµιουργηθεί από 

καταβολές Έκτακτου Ασφαλίστρου κατά τη διάρκεια 

καταβολής Ασφαλίστρου.  

Η Αξία Εξαγοράς κάθε Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης 

αναγράφεται στον αντίστοιχο Πίνακα Αξίας Εξαγοράς και 

υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη τιµή Εξαγοράς κατά το 

έτος της ηµεροµηνίας παραλαβής της σχετικής αίτησης από 

την Εταιρία. 

 Σε περίπτωση εξαγοράς κάθε Πρόσθετου Κεφαλαίου 

Σύνταξης, η Εταιρία καταβάλλει στον Συµβαλλόµενο και το 

τυχόν προϊόν υπεραπόδοσής  του. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  
 

Σε περίπτωση µη καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον το 

Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, η Ασφάλιση δεν 

ακυρώνεται αλλά µετατρέπεται σε Ασφάλιση Ελεύθερη 

Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου. 

Το κεφάλαιο Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης  διαµορφώνεται και 

ισούται µε το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ελεύθερης Καταβολής, 

όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Ελεύθερου Περαιτέρω 

Καταβολής Ασφαλίστρου, κατά το έτος της ηµεροµηνίας 

οφειλής. 

Η Ασφάλιση διαρκεί έως την ηµεροµηνία λήξης της  καταβολής 

Ασφαλίστρου που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, όπως 

αυτή  ισχύει κατά την ηµεροµηνία µετατροπής της Ασφάλισης σε 

Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου.  

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου µετά την µετατροπή 

της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα επιστρέψει στο ∆ικαιούχο, άτοκα,  τα 

καθαρά εισπραχθέντα Περιοδικά και τυχόν Έκτακτα 

Ασφάλιστρα, που έχουν καταβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία της 

µετατροπής της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρου και το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης  όπως αυτά 

έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία θανάτου. 
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ   

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µέσα σε προθεσµία 

δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία ακύρωσης ή 

µετατροπής της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρων, να ζητήσει την επαναφορά σε ισχύ του 

Ασφαλιστηρίου. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της επαναφοράς µε 

την επιφύλαξη των παρακάτω προϋποθέσεων:  

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να αναλαµβάνει τον 

συγκεκριµένο τύπο Ασφάλισης κατά το χρόνο αίτησης 

επαναφοράς.   

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων αναδροµικά 

από την ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης ή µετατροπής 

της Ασφάλισης σε  Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρων καθώς και του ποσού της ενδεχόµενης 

διαφοράς αποθέµατος.                              

Τα Ασφάλιστρα θα υπολογίζονται µε βάση τα ισχύοντα 

τιµολόγια και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της 

επαναφοράς. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον ασφαλισµένο κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το δικαίωµα 

να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά του 

Ασφαλιστηρίου, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που 

αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στο Ασφαλιστήριο, µε την προϋπόθεση 

να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση 

του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη της Ασφάλισης 

και να µην έχει επέλθει έως την αναγραφόµενη ηµεροµηνία 

έναρξης ή καταβολής του ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και 

των λοιπών συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την 

εκτίµηση του κινδύνου. 

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το Ασφάλιστρο ή η πρώτη 

δόση του και δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο, ισχύουν όσα 

προβλέπονται στην  Αίτηση Ασφάλισης. 

Η Ασφάλιση ισχύει για Ατυχήµατα ή Ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

της Επαναφοράς του σε ισχύ ή  της Τροποποίησής του. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

Το Ασφαλιστήριο λήγει : 

1. Την  «ηµεροµηνία λήξης» που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών και εφόσον το Συνολικό Κεφάλαιο    Σύνταξης 

καταβληθεί εφάπαξ.  

2. Με τη λήξη των καταβολών της µηνιαίας σύνταξης ή των 

µηνιαίων καταβολών, όπως έχουν επιλεγεί από τον 

Ασφαλισµένο. 

3. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη  διάρκεια 

καταβολής Ασφαλίστρου. 

4. Με την ολική εξαγορά του Ασφαλιστηρίου. 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ   

Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που 

από τη φύση τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για το χρόνο 

καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον αυτός δεν τα έχει 

εκχωρήσει. 

 
Αλλαγή Συµβαλλόµενου 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

καταβολής του Ασφαλίστρου να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο.  

Για την αλλαγή Συµβαλλόµενου απαιτείται να αποσταλεί στην  

Εταιρία: 

� Γραπτή αίτηση  του Συµβαλλόµενου µε τα στοιχεία του 

προτεινόµενου προσώπου και  

� Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο Συµβαλλόµενο. 

Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται σχετική 

Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συµβαλλόµενου  ισχύει από την 

ηµεροµηνία που  αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη ως  

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. 
 
Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει γραπτά και υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, που θα τον υποκαταστήσει σε περίπτωση 

θανάτου του. Για τον ορισµό του υποκατάστατου 

Συµβαλλόµενου εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει για  την 

αλλαγή Συµβαλλόµενου. Σε περίπτωση θανάτου του 

Συµβαλλόµενου, εάν αυτός δεν έχει ορίσει  υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο.  
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
 

Οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου  που 

περιλαµβάνονται  στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο 

έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να είναι αληθείς, 

πλήρεις και ακριβείς.  

Ο Συµβαλλόµενος ή  και ο Ασφαλισµένος, κατά τη σύναψη της 

Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια ισχύος της, έχουν την 

υποχρέωση να δηλώσουν: 

� Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας του 

Ασφαλισµένου, το επάγγελµά του και γενικά όλες τις 

πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση 

Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την 

εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. 

� Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο ή αν εκκρεµεί αίτηση 

ασφάλισής τους σε άλλη εταιρία. 

 

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος από δόλο 

αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς δηλώσεις,  

που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η 

Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα 

(1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 

αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών 

δηλώσεων. Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου, η 

Εταιρία καταβάλλει την Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου και 

τυχόν προϊόν  υπεραπόδοσης. 
 

Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η 

Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών 

δηλώσεων έως την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει ο 

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την  

υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.   

Μεταβολή Κινδύνου 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από 

τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί 

να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν η Εταιρία 

το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη σύναψη της ασφάλισης ή 

θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 



 

 Σελίδα 43 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

 
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

� Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

� Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική πρόσθετη 

πράξη.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής παραβούν 

τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνουν 

στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται  σε 

υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε περίπτωση επίτασης του 

κινδύνου, εφαρµόζονται για την ασφάλιση ατυχήµατος οι 

διατάξεις των άρθρων 3, 4 Ν. 2496/1997. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 
∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος ορίζει κατά τη σύναψη της Ασφάλισης τον ή 

τους ∆ικαιούχους, στους οποίους θα καταβάλει η Εταιρία το 

Ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου. 

Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από δόλια 

ενέργεια του ∆ικαιούχου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος στο ∆ικαιούχο που 

ενήργησε δόλια.  

Αλλαγή  ∆ικαιούχου  

Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ορίζει, να ανακαλεί και να 

µεταβάλλει τον  ∆ικαιούχο. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει, 

όταν ο Συµβαλλόµενος έχει  παραιτηθεί γραπτά από το δικαίωµα 

αυτό ή µετά τον θάνατο του Ασφαλισµένου.   

Οποιαδήποτε αίτηση µεταβολής του ∆ικαιούχου υποβάλλεται 

γραπτά στην Εταιρία, η οποία εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

Υποκατάστατος ∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να ορίσει και Υποκατάστατο 

∆ικαιούχο. 

Εάν ο ∆ικαιούχος που είχε ορίσει ο Συµβαλλόµενος δεν βρίσκεται 

στη ζωή κατά το χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το 

Ασφάλισµα καταβάλλεται στον Υποκατάστατο ∆ικαιούχο.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος δεν έχει ορίσει Υποκατάστατο ∆ικαιούχο 

κατά τον χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το Ασφάλισµα 

καταβάλλεται στους νόµιµους κληρονόµους του 

Συµβαλλόµενου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί της εξ αδιαθέτου 

διαδοχής. 
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ΗΛΙΚΙΑ   

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, κατά τη 

διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου,  να ζητήσει ληξιαρχική πράξη 

γέννησης του Ασφαλισµένου. 

Αν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισµένου είναι 

αναληθής, η Εταιρία δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της πραγµατικής ηλικίας: 

� Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν  η µη δήλωση της 

πραγµατικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο ή εάν η πραγµατική 

ηλικία  βρίσκεται εκτός των  ορίων ηλικίας ασφάλισης, που 

ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη του 

Ασφαλιστηρίου. Εάν έως  την  ηµεροµηνία  της καταγγελίας 

επέλθει ο ασφαλισµένος κίνδυνος η Εταιρία απαλλάσσεται 

από την υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος. 

� Να αναπροσαρµόσει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο και να 

εισπράξει τυχόν αναδροµικά ασφάλιστρα µε βάση την 

πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου, σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

 

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας 

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας του Συµβαλλόµενου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της πρέπει 

να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Σε περίπτωση µη 

γνωστοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε 

απαίτηση του Συµβαλλόµενου σχετική µε τη µη επίδοση 

εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία. 

 
∆ιεύθυνση Κατοικίας 

∆ιεύθυνση Κατοικίας του Ασφαλισµένου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε µεταγενέστερη αίτηση 

τροποποίησης. Η αλλαγή της,  προσωρινά ή µόνιµα, επηρεάζει 

µόνο την ισχύ της κάλυψης Ατυχήµατος. Στην περίπτωση 

ύπαρξης κάλυψης Ατυχήµατος, ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος  οφείλει να δηλώσει γραπτά την αλλαγή 

κατοικίας µέσα σε δεκατέσσερεις (14) ηµέρες από την 

πραγµατοποίησή της, γιατί η µετακίνηση αυτή µπορεί να 

επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που, εάν η 

Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την παρούσα Ασφάλιση 

ή θα την είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους. 

Η Εταιρία όταν λάβει γνώση της αλλαγής κατοικίας και εκτιµήσει 

την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την 

τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 

Επάγγελµα 

Επάγγελµα του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου είναι 

αυτό που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή 

του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Η Εταιρία 

όταν ενηµερωθεί για την αλλαγή και εκτιµήσει την τυχόν επίταση 

του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου. 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Εκτός από την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου όπως ορίζεται 

στο άρθρο 12 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο, σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο 

Ασφαλισµένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

Ασφαλίσµατος. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία µέσα σε 

ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση του λόγου 

της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την καταβολή 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος  υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς 

της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος και καταβάλλει την Αξία 

Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου και τυχόν προϊόν  

υπεραπόδοσης. 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο. 
 
∆ικαίωµα Εναντίωσης   (Α) 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή 

οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ο 

Συµβαλλόµενος  έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας 

και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) 

∆ήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν 

Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, 

µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης 

σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 

  
∆ικαίωµα Εναντίωσης  (Β) 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος  δεν 

παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

το άρθρο 4 παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της 

υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν 

Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που 

διέπουν την Ασφάλιση, έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης 

συµπληρώνοντας  και αποστέλλοντας  στην Εταιρία το έντυπο 

υπόδειγµα (Β) που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο µε 

συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 

 
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης   

Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους  ανεξάρτητους από 

τους αναφερόµενους στις παραπάνω  περιπτώσεις, να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην 

Εταιρία σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 
 
 
 
Άσκηση  ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος  ασκήσει οποιοδήποτε από 

τα παραπάνω δικαιώµατα το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από 

την έναρξή του. 

∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της 

συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση µε βάση 

το παρόν Ασφαλιστήριο. 

2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της 

συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα µε το 

Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.    
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ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος µε γραπτή συναίνεση του 

Συµβαλλόµενου,  µπορεί  κατά τη διάρκεια καταβολής 

Ασφαλίστρου, µε γραπτή αίτησή του  να  εκχωρήσει ή να 

ενεχυριάσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από το 

Ασφαλιστήριο. 

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει  από την ηµεροµηνία 

παραλαβής   της γραπτής αίτηση στην Εταιρία και 

επιβεβαιώνεται µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης. 

Τα δικαιώµατα του εκδοχέα είναι επικρατέστερα από τα 

δικαιώµατα κάθε άλλου ∆ικαιούχου ή Υποκατάστατου αυτού. Ο 

εκδοχέας δεν µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ∆ικαιούχου ή να 

επιλέξει τρόπο καταβολής του Ασφαλίσµατος. 

Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος σε  περίπτωση εκχώρησης  

των δικαιωµάτων του  µπορεί να τα ασκήσει µόνο µε τη 

συναίνεση του εκδοχέα. 
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ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα 

έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που φέρει την 

υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.  
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ΤΕΛΗ – ΦΟΡΟΙ 

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων που 

ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε 

νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή 

συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν το 
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Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα από το 

Ασφαλιστήριο. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το παρόν 

Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της 

Αθήνας. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ   

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 

παραγράφονται µετά τη παρέλευση της προθεσµίας που 

ορίζεται από το Νόµο. 
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΙΣΧΥΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η Ασφαλιστική κάλυψη  ισχύει και κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση 

για συνηθισµένα γυµνάσια. 

Η ισχύς της αναστέλλεται  κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 

θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης, κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις 

οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού και σε περίπτωση πολέµου. 

Η Ασφαλιστική κάλυψη επανέρχεται σε ισχύ όταν εκλείψουν οι 

παραπάνω λόγοι αναστολής και σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στις προϋποθέσεις επαναφοράς του άρθρου 8 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται 

άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από διάπραξη εκ µέρους του 

Ασφαλισµένου ποινικά τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή 

είναι πταίσµα.  

Το Ασφαλιστήριο εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη 

οποιονδήποτε ασφαλισµένο κίνδυνο όταν ο Ασφαλισµένος 

ασκεί ένα από τα παρακάτω επαγγέλµατα:  

� πιλότος 

� αστυνοµικός  

� στρατιωτικός  

� δύτης  

� πυροσβέστης  

� λατόµος  

� εργάτης αµιάντου, ασβεστοποιίας, ναυπηγείων, 

µεταλλείων, ορυχείων. 
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Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας – PENSION PLAN ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ 

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

PENSION PLAN 
ANAΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΜΕ  ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  

 
6. Κατώτατα Όρια 

α) Ασφαλίστρου                                                             
β)  Ετήσιας Αύξησης Ασφαλίστρου  
γ)  Έκτακτου Ασφαλίστρου                             

 
 

 € 300,00 
 € 100,00 
 € 500,00 

 
7. Ανώτατα Όρια 

α) Ασφαλίστρου πρώτου έτους                                                       
β)  Ετήσιας Αύξησης Ασφαλίστρου   
γ)  Έκτακτου Ασφαλίστρου                                             

 
 

 € 3.000,00 
    € 300,00 

      €15.000,00 

 
8. ∆ιάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου 

α) Κατώτατη  
β) Ανώτατη  

 
 

15 χρόνια 
Έως το 70ο έτος 
του Ασφ/µένου 

 
9. Ποσοστό Προσαύξησης 
Ασφαλίστρου λόγω εξαµηνιαίου τρόπου 
καταβολής  

 

 
 

2% 

 
10. Κανόνες τροποποίησης 
Ασφαλίστρου και διάρκειας καταβολής 
Ασφαλίστρου 

 Μέγιστος αριθµός τροποποιήσεων 
 κατ’ασφαλιστικό έτος και µόνο για 
 τα δύο πρώτα έτη διάρκειας του 
Ασφαλιστηρίου. 
 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 

 

ΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ  

Το επιτόκιο για τον υπολογισµό του Βασικού Κεφαλαίου 

Σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό 3,35 % και παραµένει 

σταθερό για όλη τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου.  

Σε περίπτωση καταβολής έκτακτου ασφαλίστρου ο 

υπολογισµός Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης θα γίνεται µε 

το εγγυηµένο επιτόκιο που ισχύει κατά την ηµεροµηνία 

καταβολής αυτού.   

ΕΤΗΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Οι Ετήσιες ∆απάνες ∆ιαχείρισης Επενδύσεων ανέρχονται σε 

ποσοστό έως 1,65% 

ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΕΡΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Το ποσοστό για τον υπολογισµό του Προϊόντος 

Υπεραπόδοσης Μαθηµατικών Αποθεµάτων ανέρχεται σε 

95% 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας διαµορφώθηκαν 

από την Εταιρία σύµφωνα µε τις ισχύουσες οικονοµικές 

συνθήκες της Ελληνικής αγοράς κατά την έκδοση του 

Ασφαλιστηρίου και ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης 

του Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής στην αρχή 

κάθε ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί την πρώτη επέτειο 

του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω µεταβλητών στοιχείων 

και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Συµβαλλόµενο γραπτά 

τη µεταβολή αυτή, µε την έκδοση νέων Ειδικών Κανόνων 

Λειτουργίας. 
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JUNIOR PRINCIPLE ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 

JUNIOR PRINCIPLE 
ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ANAΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ    
ΜΕ  ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα 

Νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας, οι 

Ειδικές ∆ιατάξεις Συµπληρωµατικών Παροχών, οι Ειδικοί Όροι, οι 

∆ηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου που 

περιέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που 

φέρει την υπογραφή τους, οι Ιατρικές Εξετάσεις και οι Πρόσθετες 

Πράξεις.   
 
Οι Ειδικοί  Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

  
Γενικοί  Όροι  

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  11    

 
ΟΡΙΣΜΟΙ    

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ 

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI LIFE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ. 

 

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ    ((ΛΛΗΗΠΠΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ))  

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ 

Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή και για την υγεία του  οποίου 

συνάπτεται η  Ασφάλιση. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

Το ποσό ασφάλισης κάθε παροχής που αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών.  
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΑΑ  ((ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗ)) 

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του 

ασφαλισµένου  κινδύνου. 

 

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΣΣ 

Το φυσικό ή  νοµικό πρόσωπο  που  δικαιούται να εισπράξει το 

Ασφάλισµα. 
           

ΕΕΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΟΟΣΣ    ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Η ηµεροµηνία κάθε ηµερολογιακού έτους που συµπίπτει µε την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ 

Tο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή 

κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της 

επόµενης επετείου του. 

 

  

  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ  ((ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΙΙΚΚΟΟ)) 

Το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία. 

Η διάρκεια καταβολής και το ύψος του Ασφαλίστρου 

αναγράφονται στον Πίνακα  Παροχών.  

  

ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΟΟ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ 

Το χρηµατικό ποσό, εκτός από το συµφωνηθέν Ασφάλιστρο, 

που µπορεί να καταβάλλει κατά  τη διάρκεια ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου εφάπαξ ο Συµβαλλόµενος για τη δηµιουργία 

Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης.   
 

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΥΥ 

Το σταθερό ποσοστό που έχει επιλέξει ο Συµβαλλόµενος και 

σύµφωνα µε  το οποίο θα αυξάνεται σε κάθε επέτειο το 

Ασφάλιστρο.  
 

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ    ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ   

Οι κανόνες λειτουργίας που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο, 

καθορίζονται από την Εταιρία και αφορούν στις τεχνικές 

προϋποθέσεις λειτουργίας της παρούσας Ασφάλισης. Κάθε 

τροποποίηση των κανόνων  κοινοποιείται γραπτά από την 

Εταιρία στο Συµβαλλόµενο. 
 

ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΜΜΕΕΝΝΟΟ  TTEEXXNNIIKKOO  ΕΕΠΠΙΙΤΤΟΟΚΚΙΙΟΟ 

Το επιτόκιο που χρησιµοποιεί η Εταιρία για τον υπολογισµό του 

Ασφαλίστρου και του Κεφαλαίου Σύνταξης (Βασικού και 

Πρόσθετου), το οποίο είναι εγγυηµένο για όλη τη διάρκεια του 

Ασφαλιστηρίου και ορίζεται στους Ειδικούς Κανόνες 

Λειτουργίας. 

 

ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑ 

Το ποσό που υποχρεούται να διατηρεί η Εταιρία σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία και το τεχνικό σηµείωµα της Παροχής για 

την υποχρέωση της καταβολής του Ασφαλίσµατος. 

 

ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗ 

Υπεραπόδοση θεωρείται η πραγµατοποιηθείσα απόδοση των 

επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων µετά την αφαίρεση: 

α)  του εγγυηµένου τεχνικού επιτοκίου και 

β) των ετήσιων δαπανών διαχείρισης επενδύσεων    

όπως αυτά ορίζονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. 

 

ΠΠΡΡΟΟÏÏΟΟΝΝ    ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ    

ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((ΠΠ..ΥΥ..ΜΜ..ΑΑ..)) 

Το ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή του ποσοστού, το 

οποίο καθορίζεται από την Εταιρία και αναγράφεται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας, στο ποσό της υπεραπόδοσης. 

 

ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟ    ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ 

Το Κεφάλαιο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και θα 

καταβληθεί µετά την ηµεροµηνία  λήξης καταβολής 

Ασφαλίστρου. 

 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΤΤΟΟ    ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ 

Το Κεφάλαιο που δηµιουργείται από το τυχόν κάθε φορά 

καταβαλλόµενο Έκτακτο Ασφάλιστρο κατά τη διάρκεια 

καταβολής Ασφαλίστρου. 

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ    ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ      ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

Το Κεφάλαιο που αποτελείται από το άθροισµα του Βασικού και 

τυχόν Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης, προσαυξηµένο µε τυχόν 

προϊόν της  υπεραπόδοσης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ   - 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
 

Ι. Η Εταιρία, µετά τη λήξη καταβολής Ασφαλίστρου, όπως αυτή 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, εφόσον ο Ασφαλισµένος 

βρίσκεται στη ζωή, του καταβάλλει το Συνολικό Κεφάλαιο 

Σύνταξης µετά την αφαίρεση τυχόν οφειλοµένου ασφαλίστρου 

από τον Συµβαλλόµενο. 

Ο Ασφαλισµένος έχει δικαίωµα µε γραπτή αίτησή του στην 

Εταιρία, έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία λήξης της 

Ασφάλισης, να επιλέξει τον τρόπο καταβολής του Συνολικού 

Κεφαλαίου Σύνταξης. 

 
Α. Σε περίπτωση λήξης της καταβολής του Ασφαλίστρου πριν 

τη συµπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας του Ασφαλισµένου: 

� Εφάπαξ καταβολή του Συνολικού Κεφαλαίου Σύνταξης.  

       ή 

� Εγγυηµένες Μηνιαίες Καταβολές για πέντε (5) ή δέκα 

(10) έτη. Εάν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  

διάρκεια των πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα 

συνεχίσει να καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

της επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας 

ή δεκαετίας.  

 

Β.  Σε περίπτωση λήξης της καταβολής του Ασφαλίστρου στο 

55ο έτος ηλικίας του Ασφαλισµένου ή µετά από αυτό: 

� Εφάπαξ καταβολή του Συνολικού Κεφαλαίου  Σύνταξης.  

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη  για όσο χρονικό διάστηµα 

αυτός θα βρίσκεται στη ζωή.  

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη  µε εγγυηµένη περίοδο 

καταβολής πέντε (5) ή δέκα (10)  έτη. Εάν ο 

Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  διάρκεια των πέντε 

(5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα συνεχίσει να 

καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής 

του µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας ή δεκαετίας. 

ή 

� Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη για όσο χρονικό διάστηµα 

αυτός θα βρίσκεται στη ζωή και η οποία, σε περίπτωση 

θανάτου του Ασφαλισµένου, µεταβιβάζεται κατά 

ποσοστό 80% στον/στην  σύζυγο για όσο χρονικό 

διάστηµα ο/η σύζυγος βρίσκεται στη ζωή. 

ή 

� Εγγυηµένες Μηνιαίες Καταβολές για πέντε (5) ή δέκα 

(10)  έτη. Εάν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη  

διάρκεια των πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, η Σύνταξη θα 

συνεχίσει να καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

της επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας 

ή δεκαετίας. 

 

Το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθένα από 

τους παραπάνω τρόπους διακανονισµού καταβολής του 

Ασφαλίσµατος αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του 

Ασφαλιστηρίου. 

Ο υπολογισµός του ποσού σύνταξης   πραγµατοποιείται 

µε βάση τον πίνακα θνησιµότητας, το επιτόκιο, τα 

διαχειριστικά έξοδα και όλες γενικά τις χρηµατοοικονοµικές 

παραµέτρους που εφαρµόζονται σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία  

σύναψης της Ασφάλισης. 

Για την έναρξη καταβολής της µηνιαίας σύνταξης 

απαιτούνται πλήρη δικαιολογητικά για την ηλικία του 

Ασφαλισµένου. 

Μετά την επιλογή τρόπου διακανονισµού δεν επιτρέπεται η 

ανάκληση ή η µεταβολή της επιλογής του Ασφαλισµένου. 

ΙΙ. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια 

καταβολής του Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα επιστρέψει στο 

∆ικαιούχο, άτοκα, τα εισπραχθέντα Ασφάλιστρα  (Περιοδικά 

και Έκτακτα) και το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης. 

Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισµένου µετά τη λήξη της 

Ασφάλισης και κατά τη διάρκεια διάρκεια καταβολής 

µηνιαίας σύνταξης, ανάλογα µε την επιλογή του 

Ασφαλισµένου, αυτή συνεχίζει να καταβάλλετται στο 

∆ικαιούχο.  

Η καταβολή των εισπραχθέντων ασφαλίστρων και του 

προϊόντος υπεραπόδοσης ή της µηνιαίας σύνταξης στο 

∆ικαιούχο γίνεται µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος οφείλουν µέσα σε 

προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή αναγγελία στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες 

σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του 

θανάτου του Ασφαλισµένου που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Για την έναρξη καταβολής των δόσεων της σύνταξης 

απαιτούνται πλήρη δικαιολογητικά για την ηλικία του 

∆ικαιούχου. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος έχουν στη κατοχή τους ή 

µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατός τους για  καταβολή 

του Ασφαλίσµατος.     

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής αποζηµίωσης δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για  καταβολή. 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε δόλο 

του Συµβαλλόµενου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του Ασφαλίσµατος. 
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ΠΡΟÏΟΝ  ΥΠΕΡΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  

Μετά την πάροδο των δύο (2) πρώτων ασφαλιστικών ετών και 

εφόσον ο Συµβαλλόµενος έχει καταβάλει έγκαιρα τουλάχιστον τα 

τρία (3) πρώτα Ασφάλιστρα, αυτός έχει δικαίωµα στο τυχόν 
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προϊόν υπεραπόδοσης των επενδύσεων των µαθηµατικών 

αποθεµάτων του Ασφαλιστηρίου, εφόσον αυτό ήταν σε συνεχή 

ισχύ ένα τουλάχιστον πλήρες ηµερολογιακό έτος κατά τη λήξη 

κάθε οικονοµικού έτους.     

Για κάθε Έκτακτο Ασφάλιστρο που έχει καταβληθεί  µέσα σε ένα 

ηµερολογιακό έτος πριν από τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, ο 

Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα στο τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης 

των επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων που 

αντιστοιχούν σε αυτό. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί όµως να 

συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η 

καταβολή του σε δόσεις, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του Συµβαλλόµενου 

για την πληρωµή του Ασφαλίστρου. Η αποστολή ειδοποίησης 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον 

όρο αυτό. 

Η Εταιρία παρέχει, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, προθεσµία 

«χάριτος» τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία οφειλής του 

ασφαλίστρου για την εξόφληση  του.   

Αναπροσαρµογή  Ασφαλίστρου  

Το Ασφάλιστρο που αναλογεί στο Βασικό Κεφάλαιο Σύνταξης, 

κατά την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης, αναπροσαρµόζεται 

αυτόµατα σε κάθε ετήσια επέτειο κατά σταθερό ποσοστό όπως 

αυτό αναγράφεται στο Πίνακα Παροχών για όλη τη διάρκεια 

καταβολής Ασφαλίστρου. 

 Η παραπάνω ετήσια αναπροσαρµογή του Ασφαλίστρου 

εφαρµόζεται υποχρεωτικά για όλη τη διάρκεια καταβολής του. 

Μη καταβολή Ασφαλίστρου - Ακύρωση  

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οφειλόµενο  ασφάλιστρο 

µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών και το 

Ασφαλιστήριο δεν έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 6 ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ, η Εταιρία, 

εφόσον τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην 

ακύρωσή του, µε ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την 

ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου.  
Έκτακτο Ασφάλιστρο 

Η Εταιρία παρέχει στο Συµβαλλόµενο το δικαίωµα να καταβάλλει 

Έκτακτο Ασφάλιστρο κατά τη διάρκεια καταβολής του 

Ασφαλίστρου αλλά όχι κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της διάρκειας αυτής, όπως αυτή 

αναγράφεται  στον  Πίνακα  Παροχών. 

Το ανώτατο και κατώτατο όριο Έκτακτου Ασφαλίστρου 

αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Σε περίπτωση καταβολής Έκτακτου Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα 

εξοφλήσει πρώτα τυχόν οφειλόµενη δόση ασφαλίστρου και θα 

θεωρήσει το υπόλοιπο, µετά την αφαίρεση και των νόµιµων 

επιβαρύνσεων, ως Έκτακτο Ασφάλιστρο. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ    55  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία.  

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα του Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης θα 

υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την 

ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να την 

κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία, εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους του  Ασφαλιστηρίου.   

Εάν η τροποποίηση αφορά σε µεταβολή του Βασικού 

Κεφαλαίου Σύνταξης ή µεταβολή της διάρκειας καταβολής 

Ασφαλίστρου θα πραγµατοποιείται µόνο στην επέτειο του 

Ασφαλιστηρίου και σύµφωνα µε όσα αναγράφονται   στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. 

Ο Συµβαλλόµενος µόνο κατά τη διάρκεια των δύο (2)  πρώτων 

ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου, 

µε γραπτή αίτησή του προς την Εταιρία,  µπορεί να ζητήσει 

µεταβολή της διάρκειας καταβολής Ασφαλίστρου ή µεταβολή  

του ύψους του Ασφαλίστρου που αναλογεί στο Βασικό 

Κεφάλαιο Σύνταξης. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις θα πραγµατοποιηθούν  

σύµφωνα µε τα  κατώτατα όρια  διάρκειας καταβολής, το ύψος 

ασφαλίστρου, και την επιβάρυνση συγκεκριµένου ποσού 

διαχειριστικών εξόδων όπως αυτά αναφέρονται στους Ειδικούς 

Κανόνες Λειτουργίας.  
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ΕΞΑΓΟΡΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

 
Α.  Εξαγορά Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης 

Το Ασφαλιστήριο αποκτά Αξία Εξαγοράς µετά την 

παρέλευση του δεύτερου (2) Ασφαλιστικού Έτους από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του και την καταβολή των τριών 

(3) πρώτων ετήσιων ασφαλίστρων που αναλογούν στο 

Βασικό Κεφάλαιο Σύνταξης. Εφόσον το Ασφαλιστήριο 

αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, ο Συµβαλλόµενος µπορεί   µε 

γραπτή αίτησή του στην Εταιρία να ζητήσει την   Εξαγορά 

του.   

Η Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου αναγράφεται στον 

Πίνακα Αξίας Εξαγοράς και υπολογίζεται  µε βάση την τιµή 

Εξαγοράς κατά το έτος της ηµεροµηνίας παραλαβής της 

σχετικής αίτησης από  την Εταιρία.  

Σε  περίπτωση    που  ο    Συµβαλλόµενος   ζητήσει   την  

Εξαγορά του Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης,   

πραγµατοποιείται  αυτόµατα  και η  Εξαγορά  του Πρόσθετου 

Κεφαλαίου Σύνταξης και η Εταιρία καταβάλλει και το τυχόν 

προϊόν υπεραπόδοσης. 

 
Β.  Εξαγορά Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης    

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από την 

Εταιρία µε γραπτή αίτησή του την ολική εξαγορά κάθε 

Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης,  που έχει δηµιουργηθεί από 

καταβολές Έκτακτου Ασφαλίστρου κατά τη διάρκεια 

καταβολής Ασφαλίστρου.  

Η Αξία Εξαγοράς κάθε Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης 

αναγράφεται στον αντίστοιχο Πίνακα Αξίας Εξαγοράς και 

υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη τιµή Εξαγοράς κατά το 

έτος της ηµεροµηνίας παραλαβής της σχετικής αίτησης από 

την Εταιρία. 

 Σε περίπτωση εξαγοράς κάθε Πρόσθετου Κεφαλαίου 

Σύνταξης, η Εταιρία καταβάλλει στον Συµβαλλόµενο και το 

τυχόν προϊόν υπεραπόδοσής  του. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  
 

Σε περίπτωση µη καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον το 

Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, η Ασφάλιση δεν 

ακυρώνεται αλλά µετατρέπεται σε Ασφάλιση Ελεύθερη 

Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου. 

Το κεφάλαιο Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης  διαµορφώνεται και 

ισούται µε το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ελεύθερης Καταβολής, 

όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Ελεύθερου Περαιτέρω 

Καταβολής Ασφαλίστρου, κατά το έτος της ηµεροµηνίας 

οφειλής. 

Η Ασφάλιση διαρκεί έως την ηµεροµηνία λήξης της  καταβολής 

Ασφαλίστρου που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, όπως 

αυτή  ισχύει κατά την ηµεροµηνία µετατροπής της Ασφάλισης σε 

Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου.  

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου µετά την µετατροπή 

της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα επιστρέψει στο ∆ικαιούχο, άτοκα,  τα 

καθαρά εισπραχθέντα Περιοδικά και τυχόν Έκτακτα 

Ασφάλιστρα, που έχουν καταβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία της 

µετατροπής της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρου και το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης  όπως αυτά 

έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία θανάτου. 
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ   

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µέσα σε προθεσµία 

δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία ακύρωσης ή 

µετατροπής της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρων, να ζητήσει την επαναφορά σε ισχύ του 

Ασφαλιστηρίου. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της επαναφοράς µε 

την επιφύλαξη των παρακάτω προϋποθέσεων:  

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να αναλαµβάνει τον συγκεκριµένο 

τύπο Ασφάλισης κατά το χρόνο αίτησης επαναφοράς.   

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων αναδροµικά από 

την ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης ή µετατροπής της 

Ασφάλισης σε  Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρων καθώς και του ποσού της ενδεχόµενης 

διαφοράς αποθέµατος.                              

Τα Ασφάλιστρα θα υπολογίζονται µε βάση τα ισχύοντα 

τιµολόγια και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της 

επαναφοράς. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον ασφαλισµένο κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το δικαίωµα 

να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά του 

Ασφαλιστηρίου, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που 

αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στο Ασφαλιστήριο, µε την προϋπόθεση 

να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση 

του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη της Ασφάλισης 

και να µην έχει επέλθει έως την αναγραφόµενη ηµεροµηνία 

έναρξης ή καταβολής του ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και 

των λοιπών συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την 

εκτίµηση του κινδύνου. 

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το Ασφάλιστρο ή η πρώτη 

δόση του και δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο, ισχύουν όσα 

προβλέπονται στην  Αίτηση Ασφάλισης. 

Η Ασφάλιση ισχύει για Ατυχήµατα ή Ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

της Επαναφοράς του σε ισχύ ή  της Τροποποίησής του. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

Το Ασφαλιστήριο λήγει : 

1. Την  «ηµεροµηνία λήξης» που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών και εφόσον το Συνολικό Κεφάλαιο    Σύνταξης 

καταβληθεί εφάπαξ.  

2. Με τη λήξη των καταβολών της µηνιαίας σύνταξης ή των 

µηνιαίων καταβολών, όπως έχουν επιλεγεί από τον 

Ασφαλισµένο. 

3. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη  διάρκεια 

καταβολής Ασφαλίστρου. 

4. Με την ολική εξαγορά του Ασφαλιστηρίου. 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ   

Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που 

από τη φύση τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για το χρόνο 

καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον αυτός δεν τα έχει 

εκχωρήσει. 

 
Αλλαγή Συµβαλλόµενου 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

καταβολής του Ασφαλίστρου να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο.  

Για την αλλαγή Συµβαλλόµενου απαιτείται να αποσταλεί στην  

Εταιρία: 

� Γραπτή αίτηση  του Συµβαλλόµενου µε τα στοιχεία του 

προτεινόµενου προσώπου και  

� Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο Συµβαλλόµενο. 

Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται σχετική 

Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συµβαλλόµενου  ισχύει από την 

ηµεροµηνία που  αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη ως  

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. 
 
Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει γραπτά και υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, που θα τον υποκαταστήσει σε περίπτωση 

θανάτου του. Για τον ορισµό του υποκατάστατου 

Συµβαλλόµενου εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει για  την 

αλλαγή Συµβαλλόµενου. Σε περίπτωση θανάτου του 

Συµβαλλόµενου, εάν αυτός δεν έχει ορίσει  υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο.  
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
 

Οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου  που 

περιλαµβάνονται  στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο 

έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να είναι αληθείς, 

πλήρεις και ακριβείς.  

Ο Συµβαλλόµενος ή  και ο Ασφαλισµένος, κατά τη σύναψη της 

Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια ισχύος της, έχουν την 

υποχρέωση να δηλώσουν: 

� Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας του 

Ασφαλισµένου, το επάγγελµά του και γενικά όλες τις 

πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση 

Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την 

εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. 

� Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο ή αν εκκρεµεί αίτηση 

ασφάλισής τους σε άλλη εταιρία. 

 

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος από δόλο 

αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς δηλώσεις,  

που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η 

Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα 

(1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 

αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών 

δηλώσεων. Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου, η 

Εταιρία καταβάλλει την Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου και 

τυχόν προϊόν  υπεραπόδοσης. 
 

Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η 

Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών 

δηλώσεων έως την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει ο 

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την  

υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.   

Μεταβολή Κινδύνου 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από 

τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί 

να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν η Εταιρία 

το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη σύναψη της ασφάλισης ή 

θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 
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Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

� Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

� Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική πρόσθετη 

πράξη.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής παραβούν 

τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνουν 

στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται  σε 

υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε περίπτωση επίτασης του 

κινδύνου, εφαρµόζονται για την ασφάλιση ατυχήµατος οι 

διατάξεις των άρθρων 3, 4 Ν. 2496/1997. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 
∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος ορίζει κατά τη σύναψη της Ασφάλισης τον ή 

τους ∆ικαιούχους, στους οποίους θα καταβάλει η Εταιρία το 

Ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου. 

Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από δόλια 

ενέργεια του ∆ικαιούχου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος στο ∆ικαιούχο που 

ενήργησε δόλια.  

Αλλαγή  ∆ικαιούχου  

Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ορίζει, να ανακαλεί και να 

µεταβάλλει τον  ∆ικαιούχο. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει, 

όταν ο Συµβαλλόµενος έχει  παραιτηθεί γραπτά από το δικαίωµα 

αυτό ή µετά τον θάνατο του Ασφαλισµένου.   

Οποιαδήποτε αίτηση µεταβολής του ∆ικαιούχου υποβάλλεται 

γραπτά στην Εταιρία, η οποία εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

Υποκατάστατος ∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να ορίσει και Υποκατάστατο 

∆ικαιούχο. 

Εάν ο ∆ικαιούχος που είχε ορίσει ο Συµβαλλόµενος δεν βρίσκεται 

στη ζωή κατά το χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το 

Ασφάλισµα καταβάλλεται στον Υποκατάστατο ∆ικαιούχο.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος δεν έχει ορίσει Υποκατάστατο ∆ικαιούχο 

κατά τον χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το Ασφάλισµα 

καταβάλλεται στους νόµιµους κληρονόµους του 

Συµβαλλόµενου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί της εξ αδιαθέτου 

διαδοχής. 
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ΗΛΙΚΙΑ   

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, κατά τη 

διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου,  να ζητήσει ληξιαρχική πράξη 

γέννησης του Ασφαλισµένου. 

Αν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισµένου είναι 

αναληθής, η Εταιρία δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της πραγµατικής ηλικίας: 

� Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν  η µη δήλωση της 

πραγµατικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο ή εάν η πραγµατική 

ηλικία  βρίσκεται εκτός των  ορίων ηλικίας ασφάλισης, που 

ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη του 

Ασφαλιστηρίου. Εάν έως  την  ηµεροµηνία  της καταγγελίας 

επέλθει ο ασφαλισµένος κίνδυνος η Εταιρία απαλλάσσεται 

από την υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος. 

� Να αναπροσαρµόσει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο και να 

εισπράξει τυχόν αναδροµικά ασφάλιστρα µε βάση την 

πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου, σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας 

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας του Συµβαλλόµενου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της πρέπει 

να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Σε περίπτωση µη 

γνωστοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε 

απαίτηση του Συµβαλλόµενου σχετική µε τη µη επίδοση 

εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία. 

 
∆ιεύθυνση Κατοικίας 

∆ιεύθυνση Κατοικίας του Ασφαλισµένου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε µεταγενέστερη αίτηση 

τροποποίησης. Η αλλαγή της,  προσωρινά ή µόνιµα, επηρεάζει 

µόνο την ισχύ της κάλυψης Ατυχήµατος. Στην περίπτωση 

ύπαρξης κάλυψης Ατυχήµατος, ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος  οφείλει να δηλώσει γραπτά την αλλαγή 

κατοικίας µέσα σε δεκατέσσερεις (14) ηµέρες από την 

πραγµατοποίησή της, γιατί η µετακίνηση αυτή µπορεί να 

επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που, εάν η 

Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την παρούσα Ασφάλιση 

ή θα την είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους. 

Η Εταιρία όταν λάβει γνώση της αλλαγής κατοικίας και εκτιµήσει 

την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την 

τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 

Επάγγελµα 

Επάγγελµα του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου είναι 

αυτό που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή 

του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Η Εταιρία 

όταν ενηµερωθεί για την αλλαγή και εκτιµήσει την τυχόν επίταση 

του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου. 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Εκτός από την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου όπως ορίζεται 

στο άρθρο 12 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο, σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο 

Ασφαλισµένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

Ασφαλίσµατος. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία µέσα σε 

ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση του λόγου 

της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την καταβολή 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος  υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς 

της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος και καταβάλλει την Αξία 

Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου και τυχόν προϊόν  

υπεραπόδοσης. 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο. 
 
∆ικαίωµα Εναντίωσης   (Α) 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή 

οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ο 

Συµβαλλόµενος  έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας 

και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) 

∆ήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν 

Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, 

µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης 

σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 

  
∆ικαίωµα Εναντίωσης  (Β) 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος  δεν 

παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

το άρθρο 4 παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της 

υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν 

Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που 

διέπουν την Ασφάλιση, έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης 

συµπληρώνοντας  και αποστέλλοντας  στην Εταιρία το έντυπο 

υπόδειγµα (Β) που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο µε 

συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 

 
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης   

Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους  ανεξάρτητους από 

τους αναφερόµενους στις παραπάνω  περιπτώσεις, να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην 

Εταιρία σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 
 
Άσκηση  ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος  ασκήσει οποιοδήποτε από 

τα παραπάνω δικαιώµατα το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από 

την έναρξή του. 

∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης 

επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση µε βάση το παρόν 

Ασφαλιστήριο. 

2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης 

επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο 

για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.    
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ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος µε γραπτή συναίνεση του 

Συµβαλλόµενου,  µπορεί  κατά τη διάρκεια καταβολής 

Ασφαλίστρου, µε γραπτή αίτησή του  να  εκχωρήσει ή να 

ενεχυριάσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από το 

Ασφαλιστήριο. 

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει  από την ηµεροµηνία 

παραλαβής   της γραπτής αίτηση στην Εταιρία και 

επιβεβαιώνεται µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης. 

Τα δικαιώµατα του εκδοχέα είναι επικρατέστερα από τα 

δικαιώµατα κάθε άλλου ∆ικαιούχου ή Υποκατάστατου αυτού. Ο 

εκδοχέας δεν µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ∆ικαιούχου ή να 

επιλέξει τρόπο καταβολής του Ασφαλίσµατος. 

Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος σε  περίπτωση εκχώρησης  

των δικαιωµάτων του  µπορεί να τα ασκήσει µόνο µε τη 

συναίνεση του εκδοχέα. 
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ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα 

έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που φέρει την 

υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.  
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ΤΕΛΗ – ΦΟΡΟΙ 

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων που 

ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε 

νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή 

συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν το 
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Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα από το 

Ασφαλιστήριο. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το παρόν 

Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της 

Αθήνας. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ   

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 

παραγράφονται µετά τη παρέλευση της προθεσµίας που 

ορίζεται από το Νόµο. 
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΙΣΧΥΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η Ασφαλιστική κάλυψη  ισχύει και κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση 

για συνηθισµένα γυµνάσια. 

Η ισχύς της αναστέλλεται  κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 

θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης, κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις 

οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού και σε περίπτωση πολέµου. 

Η Ασφαλιστική κάλυψη επανέρχεται σε ισχύ όταν εκλείψουν οι 

παραπάνω λόγοι αναστολής και σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στις προϋποθέσεις επαναφοράς του άρθρου 8 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται 

άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από διάπραξη εκ µέρους του 

Ασφαλισµένου ποινικά τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή 

είναι πταίσµα.  

Το Ασφαλιστήριο εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη 

οποιονδήποτε ασφαλισµένο κίνδυνο όταν ο Ασφαλισµένος 

ασκεί ένα από τα παρακάτω επαγγέλµατα:  

� πιλότος 

� αστυνοµικός  

� στρατιωτικός  

� δύτης  

� πυροσβέστης  

� λατόµος  

� εργάτης αµιάντου, ασβεστοποιίας, ναυπηγείων, 

µεταλλείων, ορυχείων. 
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Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας – JUNIOR PRINCIPLE ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

JUNIOR PRINCIPLE 
ANAΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΜΕ  ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  

 
11. Κατώτατα Όρια 

α) Ασφαλίστρου                                                             
β)  Ετήσιας Αύξησης Ασφαλίστρου  
γ)  Έκτακτου Ασφαλίστρου                                            

 
 

 € 300,00 
 € 100,00 
 € 500,00 

 
12. Ανώτατα Όρια 

α) Ασφαλίστρου πρώτου έτους                      
β)  Ετήσιας Αύξησης Ασφαλίστρου   
γ)  Έκτακτου Ασφαλίστρου                                             

 
 

 € 3.000,00 
    € 300,00 

      €15.000,00 

 
13. ∆ιάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου 

α) Κατώτατη  
β) Ανώτατη  

 
 

15 χρόνια 
Έως το 70ο έτος 
του Ασφ/µένου 

 
14. Ποσοστό Προσαύξησης 
Ασφαλίστρου λόγω εξαµηνιαίου τρόπου 
καταβολής  

 

 
 

2% 

 
15. Κανόνες τροποποίησης 
Ασφαλίστρου και διάρκειας καταβολής 
Ασφαλίστρου 

 Μέγιστος αριθµός τροποποιήσεων 
 κατ’ασφαλιστικό έτος και µόνο για 
 τα δύο πρώτα έτη διάρκειας του 
Ασφαλιστηρίου. 
 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 

 

ΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ  

Το επιτόκιο για τον υπολογισµό του Βασικού Κεφαλαίου 

Σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό 3,35 % και παραµένει 

σταθερό για όλη τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου.  

Σε περίπτωση καταβολής έκτακτου ασφαλίστρου ο 

υπολογισµός Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης θα γίνεται µε 

το εγγυηµένο επιτόκιο που ισχύει κατά την ηµεροµηνία 

καταβολής αυτού.   

ΕΤΗΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Οι Ετήσιες ∆απάνες ∆ιαχείρισης Επενδύσεων ανέρχονται σε 

ποσοστό έως 1,65% 

ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΕΡΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Το ποσοστό για τον υπολογισµό του Προϊόντος 

Υπεραπόδοσης Μαθηµατικών Αποθεµάτων ανέρχεται σε 

95% 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας διαµορφώθηκαν 

από την Εταιρία σύµφωνα µε τις ισχύουσες οικονοµικές 

συνθήκες της Ελληνικής αγοράς κατά την έκδοση του 

Ασφαλιστηρίου και ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης 

του Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής στην αρχή 

κάθε ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί την πρώτη επέτειο 

του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω µεταβλητών στοιχείων 

και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Συµβαλλόµενο γραπτά 

τη µεταβολή αυτή, µε την έκδοση νέων Ειδικών Κανόνων 

Λειτουργίας. 
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GENERALI VISION 

ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  
GGEENNEERRAALLII  VVIISSIIOONN  

ΜΜΕΕΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ    ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΑΑΙΙΡΡΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΘΘΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΥΥ  
ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΕΕΡΡ∆∆ΗΗ  

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ 

Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα 

Νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας, οι 

Ειδικές ∆ιατάξεις Συµπληρωµατικών Παροχών, οι Ειδικοί Όροι, οι 

∆ηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου που 

περιέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που 

φέρει την υπογραφή τους, οι Ιατρικές Εξετάσεις και οι Πρόσθετες 

Πράξεις.   
 
Οι Ειδικοί  Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

  
ΓΓεεννιικκοοίί    ΌΌρροοιι  
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ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ 

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI LIFE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ. 

 

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ    ((ΛΛΗΗΠΠΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ))  

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. 
  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  

Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή και για την υγεία του  οποίου 

συνάπτεται η  Ασφάλιση. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

Το ποσό ασφάλισης κάθε παροχής που αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών.  
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΑΑ  ((ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗ)) 

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του 

ασφαλισµένου  κινδύνου. 

 

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΣΣ 

Το φυσικό ή  νοµικό πρόσωπο  που  δικαιούται να εισπράξει το 

Ασφάλισµα.        

 

ΕΕΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Η ηµεροµηνία κάθε ηµερολογιακού έτους που συµπίπτει µε την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ 

Tο χρονικό διάστηµα  από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή 

κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της 

επόµενης επετείου του. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ 

Το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία. 

Η διάρκεια καταβολής και το ύψος του Ασφαλίστρου 

αναγράφονται στον Πίνακα  Παροχών.  

 

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ   

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου 

και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  µόνιµη, µερική  ή  ολική 

ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη νοσοκοµειακής ή 

εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 
         

ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ 

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  σε  

παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν υπήρχαν ή 

υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την ύπαρξή τους 

κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της επαναφοράς της 

σε ισχύ. 
 

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, παρεµποδίζει τον 

Ασφαλισµένο στην άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή  

εργασίας µε αµοιβή ή κέρδος και έχει πραγµατικά διαρκέσει 

τουλάχιστον για έξι (6) µήνες. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ    

Σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η 

Εταιρία  καταβάλλει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο, όπως αυτό έχει 

διαµορφωθεί και αναγράφεται στον Πίνακα Ασφαλισµένων 

Κεφαλαίων και Ασφαλίστρων κατά το έτος επέλευσης του 

Θανάτου ή της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου, µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε οφειλής 

Ασφαλίστρου του Συµβαλλόµενου στην Εταιρία. 
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 

Αναγνώριση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας 

 Η αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας γίνεται από 
την Εταιρία, εφόσον: 
 
� Η ανικανότητα έχει κριθεί ως µόνιµη και οριστική. 

� Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό της 

επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την ηµεροµηνία 

της αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από 

την Εταιρία. 

� Σε περίπτωση ατυχήµατος η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα έχει 

επέλθει µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία του ατυχήµατος και οφείλεται αποκλειστικά και 

άµεσα σε αυτό. 
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Καταβολή Ασφαλισµένου Κεφαλαίου σε περίπτωση Μόνιµης 
Ολικής Ανικανότητας                
 

1. Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, 

καταβάλλεται εφάπαξ, αµέσως µετά την αναγνώρισή της  

από την Εταιρία, σε περίπτωση πλήρους και οριστικής  

απώλειας της όρασης και των δύο µατιών ή πλήρους και 

οριστικής απώλειας της χρήσης  δύο άκρων.    

2. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το Ασφαλισµένο 

Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας καταβάλλεται από 

την Εταιρία  µε δύο (2) καταβολές.    

α. Η πρώτη καταβολή ισούται µε ποσοστό 50% του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου και καταβάλλεται αµέσως µετά 

την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από 

την Εταιρία και εφόσον ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη 

ζωή, διαφορετικά η Εταιρία δεν υποχρεούται σε 

οποιαδήποτε καταβολή.    

β. Η δεύτερη καταβολή ισούται µε το υπόλοιπο 50% του 

ασφαλισµένου κεφαλαίου, καταβάλλεται έξι (6) µήνες 

µετά την  ηµεροµηνία της πρώτης καταβολής, εφόσον ο 

Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή και συνεχίζεται η 

Μόνιµη Ολική Ανικανότητά του, διαφορετικά η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση της δεύτερης 

καταβολής. 

 

Εάν ο Ασφαλισµένος επανακτήσει µερικά την ικανότητά του για 

εργασία κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των 

δύο καταβολών, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

της δεύτερης καταβολής. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται µέχρι και τη δεύτερη καταβολή 

του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου να αποδεικνύει τη συνέχιση της 

Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, οποτεδήποτε του ζητηθεί από 

την Εταιρία και να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας εάν αυτή το 

κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν 

αποδεικνύει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς του ή 

αρνηθεί να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση της δεύτερης καταβολής. 

Εάν µετά την έναρξη καταβολής του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου 

λόγω Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα ή Ασθένεια ο 

Ασφαλισµένος συνταξιοδοτηθεί από τον κοινωνικό φορέα ή 

παύσει την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή εργασίας µε 

µισθό ή κέρδος λόγω οποιασδήποτε αιτίας, η Εταιρία θα 

συνεχίσει την καταβολή του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου της 

Παροχής µέχρι τη συµπλήρωση του ορίου του Πίνακα 

Ασφαλισµένων Κεφαλαίων και Ασφαλίστρων όπως αυτό θα έχει 

διαµορφωθεί κατά το έτος επέλευσης του ασφαλιστικού 

κινδύνου. 

Εάν επέλθει ο θάνατος του Ασφαλισµένου µετά την έναρξη 

καταβολής του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου λόγω Μόνιµης 

Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα ή Ασθένεια, η Εταιρία θα 

καταβάλει στο ∆ικαιούχο το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Θανάτου, 

όπως αυτό έχει διαµορφωθεί και αναγράφεται στον Πίνακα 

Ασφαλισµένων Κεφαλαίων και Ασφαλίστρων κατά το έτος 

επέλευσης του Θανάτου του Ασφαλισµένου, µετά την αφαίρεση 

του ήδη καταβληθέντος κεφαλαίου λόγω Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας. 
 

Προϋποθέσεις Καταβολής Ασφαλισµένου Κεφαλαίου 
 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος ή ο ∆ικαιούχος  

οφείλουν  µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την 

ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή  αναγγελία στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν   

όλα     τα     απαραίτητα     έγγραφα, στοιχεία και 

πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου που θα ζητήσει η 

Εταιρία. 

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας υποχρεούται να υποβληθεί σε θεραπεία από 

γιατρό και να ακολουθήσει  τις σχετικές εντολές του. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος ή ο ∆ικαιούχος έχουν 

στην κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη 

συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατος για 

αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των 

προϋποθέσεων καταβολής του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή. 

Κριτήρια Καταβολής Ασφαλισµένου Κεφαλαίου 

� Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου, η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά τη λήξη 

της θεραπείας  ή  την  περίοδο που απαιτείται για την 

αναγνώριση της ανικανότητας.  

� Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας ή Θανάτου 

του Ασφαλισµένου, ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος ή 

ο ∆ικαιούχος υποχρεούνται να υποβάλουν στην Εταιρία 

όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) 

µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η  Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο ή το ∆ικαιούχο το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ή την πρώτη καταβολή του το 

αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

παραλαβή όλων των αναγκαίων πρωτότυπων  

δικαιολογητικών και την αναγνώριση της υποχρέωσής της 

για καταβολή αποζηµίωσης µε  βάση  τα πρωτότυπα  

δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  στην  κατοχή  της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε δόλο 

του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην Εταιρία 

νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του επαγγέλµατος 

που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  εξουσιοδοτούν  

στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε γιατρό, Νοσοκοµείο 

ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, 

που τους περιέθαλψε και οφείλουν να παραδώσουν στην 
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Εταιρία οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, στοιχείο ή 

έγγραφο που αυτή θα κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της 

ασφαλιστικής περίπτωσης.  

� Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου, ο Συµβαλλόµενος οφείλει να συνεχίσει να 

καταβάλλει τα ασφάλιστρα,  µέχρι την ηµεροµηνία 

αναγνώρισής της από την Εταιρία. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί όµως να 

συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η 

καταβολή του σε δόσεις, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Το Ασφάλιστρο αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο στην επέτειο 

του Ασφαλιστηρίου σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον 

Πίνακα Ασφαλισµένων Κεφαλαίων και Ασφαλίστρων. 

Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του Συµβαλλόµενου 

για την πληρωµή του Ασφαλίστρου. Η αποστολή ειδοποίησης 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον 

όρο αυτό. 

Η Εταιρία παρέχει, χωρίς επιβάρυνση, προθεσµία «χάριτος» 

τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία οφειλής του 

Ασφαλίστρου για την αποπληρωµή του.  

 
Μη καταβολή Ασφαλίστρου - Ακύρωση 

Εάν το οφειλόµενο Ασφάλιστρο δεν καταβληθεί µέσα στην 

προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει 

τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωση του 

Ασφαλιστηρίου µε ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την 

ηµεροµηνία οφειλής του Ασφαλίστρου. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 
 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία.  

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

 

Τα Ασφάλιστρα θα υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα 

ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να την 

κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους του  Ασφαλιστηρίου.   

Εάν η τροποποίηση αφορά σε µεταβολή του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου ή µεταβολή της διάρκειας Ασφάλισης, θα 

πραγµατοποιείται µόνο στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου. 

Εάν η τροποποίηση αφορά είτε σε Αύξηση είτε σε Μείωση 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου, η Εταιρία θα επανυπολογίσει το 

σύνολο του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου και το Ασφάλιστρο που 

αναλογεί µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα κατά την αρχική ηµεροµηνία σύναψης 

του Ασφαλιστηρίου, µετά δε την τροποποίηση και την έκδοση 

της σχετικής Πρόσθετης Πράξης, θα ισχύει ο νέος Πίνακας 

Ασφαλισµένων Κεφαλαίων και Ασφαλίστρων έως τη λήξη 

ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για ασφαλισµένο κίνδυνο από ασθένεια, που θα 

επέλθει µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της τροποποίησης, θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν 

πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ   

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µέσα σε προθεσµία 

δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία ακύρωσης της 

Ασφάλισης, να ζητήσει την επαναφορά σε ισχύ του 

Ασφαλιστηρίου. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της επαναφοράς µε 

την επιφύλαξη των παρακάτω προϋποθέσεων:  

 
Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να αναλαµβάνει τον συγκεκριµένο 

τύπο Ασφάλισης κατά το χρόνο αίτησης επαναφοράς. 

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων αναδροµικά 

από την ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης καθώς και του 

ποσού της ενδεχόµενης διαφοράς αποθέµατος. 
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Τα Ασφάλιστρα θα υπολογίζονται µε βάση τα ισχύοντα 

τιµολόγια και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά το χρόνο 

της επαναφοράς. 

 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον ασφαλισµένο κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το δικαίωµα 

να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά του 

Ασφαλιστηρίου, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που 

αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  88  

 
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 

Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στο Ασφαλιστήριο, µε την προϋπόθεση 

να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση 

του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη της Ασφάλισης 

και να µην έχει επέλθει έως την αναγραφόµενη ηµεροµηνία 

έναρξης ή καταβολής του ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και 

των λοιπών συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την 

εκτίµηση του κινδύνου. 

 

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το Ασφάλιστρο ή η πρώτη 

δόση του και δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο, ισχύουν όσα 

προβλέπονται στην  Αίτηση Ασφάλισης. 

Η Ασφάλιση ισχύει για Ατυχήµατα ή Ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

της Επαναφοράς του σε ισχύ ή  της Τροποποίησής του. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

 

Το Ασφαλιστήριο λήγει : 

1. Την  «ηµεροµηνία λήξης» που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών. Εάν ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την 

ηµεροµηνία λήξης η Εταιρία  δεν υποχρεούται σε 

οποιαδήποτε καταβολή.   

2. Με την ολοσχερή καταβολή του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 

3. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου . 

 

Η παροχή της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας λήγει: 

1. Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών 

ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη λήξη ισχύος 

του Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 

2. Με τυχόν συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου από τον 

κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, που δεν αφορά Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα από ατύχηµα ή ασθένεια.  
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ  

Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που 

από τη φύση τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για όσο χρόνο 

ισχύει η Ασφάλιση και εφόσον αυτός δεν τα έχει εκχωρήσει. 

 
Αλλαγή Συµβαλλόµενου 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Ασφάλισης να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο.  

Για την αλλαγή Συµβαλλόµενου απαιτείται να αποσταλεί στην  

Εταιρία: 

� Γραπτή αίτηση  του Συµβαλλόµενου µε τα στοιχεία του 

προτεινόµενου προσώπου και  

� Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο Συµβαλλόµενο. 
 

Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται σχετική 

Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συµβαλλόµενου  ισχύει από την 

ηµεροµηνία που  αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη ως  

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. 
 
Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει γραπτά και υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, που θα τον υποκαταστήσει σε περίπτωση 

θανάτου του. Για τον ορισµό του υποκατάστατου 

Συµβαλλόµενου εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει για  την 

αλλαγή Συµβαλλόµενου. Σε περίπτωση θανάτου του 

Συµβαλλόµενου, εάν αυτός δεν έχει ορίσει  υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο.  
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
 

Οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου  που 

περιλαµβάνονται  στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο 

έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να είναι αληθείς, 

πλήρεις και ακριβείς.  

Ο Συµβαλλόµενος ή  και ο Ασφαλισµένος, κατά τη σύναψη της 

Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια ισχύος της, έχουν την 

υποχρέωση να δηλώσουν : 

� Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας του 

Ασφαλισµένου, το επάγγελµά του και γενικά όλες τις 

πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση 

Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την 

εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. 

� Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο ή αν εκκρεµεί αίτηση 

ασφάλισής τους σε άλλη εταιρία. 

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος από δόλο 

αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς δηλώσεις,  

που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου,  η  

Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα 
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(1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 

αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών  

δηλώσεων.  

Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η 

Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών 

δηλώσεων έως την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει ο 

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την  

υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.   

Μεταβολή Κινδύνου 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από 

τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί 

να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν η Εταιρία 

το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη σύναψη της ασφάλισης ή 

θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική πρόσθετη 

πράξη.  

 

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής παραβούν 

τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνουν 

στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται  σε 

υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε περίπτωση επίτασης του 

κινδύνου, εφαρµόζονται για την ασφάλιση ατυχήµατος οι  

διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 2496/1997. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 
∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος ορίζει κατά τη σύναψη της Ασφάλισης τον ή 

τους ∆ικαιούχους, στους οποίους θα καταβάλει η Εταιρία το 

Ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου. 

Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από δόλια 

ενέργεια του ∆ικαιούχου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος στο ∆ικαιούχο που 

ενήργησε δόλια.  

Αλλαγή  ∆ικαιούχου  

Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ορίζει, να ανακαλεί και να 

µεταβάλλει τον  ∆ικαιούχο. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει, 

όταν ο Συµβαλλόµενος έχει  παραιτηθεί γραπτά από το δικαίωµα 

αυτό ή µετά τον θάνατο του Ασφαλισµένου.   

Οποιαδήποτε αίτηση µεταβολής του ∆ικαιούχου υποβάλλεται 

γραπτά  στην Εταιρία, η οποία εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

Υποκατάστατος ∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να ορίσει και Υποκατάστατο 

∆ικαιούχο. 

Εάν ο ∆ικαιούχος που είχε ορίσει ο Συµβαλλόµενος δεν βρίσκεται 

στη ζωή κατά το χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το 

Ασφάλισµα καταβάλλεται στον Υποκατάστατο ∆ικαιούχο.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος δεν έχει ορίσει Υποκατάστατο ∆ικαιούχο 

κατά τον χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το Ασφάλισµα 

καταβάλλεται στους νόµιµους κληρονόµους του 

Συµβαλλόµενου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί της εξ αδιαθέτου 

διαδοχής. 
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ΗΛΙΚΙΑ   

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, κατά τη 

διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου,  να ζητήσει ληξιαρχική πράξη 

γέννησης του Ασφαλισµένου. 

Αν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισµένου είναι 

αναληθής, η Εταιρία δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της πραγµατικής ηλικίας: 

� Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν  η µη δήλωση της 

πραγµατικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο  ή εάν η πραγµατική 

ηλικία  βρίσκεται εκτός των  ορίων ηλικίας ασφάλισης, που 

ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη του 

Ασφαλιστηρίου.  Εάν  έως  την   ηµεροµηνία  της 

καταγγελίας επέλθει ο ασφαλισµένος  κίνδυνος η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

Ασφαλίσµατος. 

� Να αναπροσαρµόσει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο και να 

εισπράξει τυχόν αναδροµικά ασφάλιστρα µε βάση την 

πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου, σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

 
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας 

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας του Συµβαλλόµενου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της πρέπει 

να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Σε περίπτωση µη 

γνωστοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε 

απαίτηση του Συµβαλλόµενου σχετική µε τη µη επίδοση 

εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία. 

 
∆ιεύθυνση Κατοικίας 

∆ιεύθυνση Κατοικίας του Ασφαλισµένου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε µεταγενέστερη αίτηση 

τροποποίησης. Η αλλαγή της,  προσωρινά ή µόνιµα, επηρεάζει 

µόνο την ισχύ της κάλυψης Ατυχήµατος. Στην περίπτωση 

ύπαρξης κάλυψης Ατυχήµατος, ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος  οφείλει να δηλώσει γραπτά την αλλαγή 

κατοικίας µέσα σε δεκατέσσερεις (14) ηµέρες από την 

πραγµατοποίησή της, γιατί η µετακίνηση αυτή µπορεί να 

επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που, εάν η 
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Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την παρούσα Ασφάλιση 

ή θα την είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους. 

Η Εταιρία όταν λάβει γνώση της αλλαγής κατοικίας και εκτιµήσει 

την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την 

τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 

 

 
Επάγγελµα 

Επάγγελµα του Συµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου είναι 

αυτό που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή 

του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Η Εταιρία 

όταν ενηµερωθεί για την αλλαγή και εκτιµήσει την τυχόν επίταση 

του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου. 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Εκτός από την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου όπως ορίζεται 

στο άρθρο 11 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο, σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο 

Ασφαλισµένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

Ασφαλίσµατος. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία µέσα σε 

ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση του λόγου 

της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την καταβολή 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος  υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς 

της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος. 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο. 

 
∆ικαίωµα Εναντίωσης   (Α) 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή 

οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ο 

Συµβαλλόµενος  έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας 

και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) 

∆ήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν 

Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, 

µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης 

σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 
  
∆ικαίωµα Εναντίωσης  (Β) 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος  δεν 

παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

το άρθρο 4 παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της 

υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν 

Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που 

διέπουν την Ασφάλιση, έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης 

συµπληρώνοντας  και αποστέλλοντας  στην Εταιρία το έντυπο 

υπόδειγµα (Β) που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο µε 

συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 

 
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης   

Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους  ανεξάρτητους από 

τους αναφερόµενους στις παραπάνω  περιπτώσεις, να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην 

Εταιρία σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 

 
Άσκηση  ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και  
Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος  ασκήσει οποιοδήποτε από 

τα παραπάνω δικαιώµατα το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από 

την έναρξή του. 

∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης 

επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση µε βάση το παρόν 

Ασφαλιστήριο. 

2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης 

επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα µε το 

Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.    

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  1177  

 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος µε γραπτή συναίνεση του 

Συµβαλλόµενου,  µπορεί  κατά τη διάρκεια καταβολής 

Ασφαλίστρου, µε γραπτή αίτησή του  να  εκχωρήσει ή να 

ενεχυριάσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από το 

Ασφαλιστήριο. 

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει  από την ηµεροµηνία 

παραλαβής   της γραπτής αίτηση στην Εταιρία και 

επιβεβαιώνεται µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης. 

Τα δικαιώµατα του εκδοχέα είναι επικρατέστερα από τα 

δικαιώµατα κάθε άλλου ∆ικαιούχου ή Υποκατάστατου αυτού. Ο 

εκδοχέας δεν µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ∆ικαιούχου.  

Ο Συµβαλλόµενος  ή ο ∆ικαιούχος σε   περίπτωση εκχώρησης  

των δικαιωµάτων του  µπορεί να τα ασκήσει µόνο µε τη 

συναίνεση του εκδοχέα. 
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ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

 

Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα 

έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που φέρει την 

υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.  
 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  1199    

 
ΤΕΛΗ – ΦΟΡΟΙ 

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων που 

ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε 

νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή 

συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν το 

Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα από το 

Ασφαλιστήριο. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το παρόν 

Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της 

Αθήνας. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 

παραγράφονται µετά τη παρέλευση της προθεσµίας που 

ορίζεται από το Νόµο. 
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΙΣΧΥΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η Ασφαλιστική κάλυψη  ισχύει και κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση 

για συνηθισµένα γυµνάσια. 

Η ισχύς της αναστέλλεται  κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 

θητείας, εθελοντικής κατάταξης,  επιστράτευσης, κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις 

οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού και σε περίπτωση πολέµου. 

Η Ασφαλιστική κάλυψη επανέρχεται σε ισχύ όταν εκλείψουν οι 

παραπάνω λόγοι αναστολής και σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στις προϋποθέσεις επαναφοράς του άρθρου 7 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. 
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει το θάνατο του Ασφαλισµένου από 

αυτοκτονία εάν αυτός συµβεί µετά τη δεύτερη επέτειο από την 

έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε 

ισχύ.  

Σε περίπτωση αύξησης του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Θανάτου, 

εάν συµβεί ο θάνατος του Ασφαλισµένου από αυτοκτονία µετά 

την  δεύτερη επέτειο από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

ή την επαναφορά του σε ισχύ και πριν από την συµπλήρωση 

δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της Πρόσθετης Πράξης 

αύξησης του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Θανάτου, η Εταιρία θα 

καταβάλει στους ∆ικαιούχους το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο 

Θανάτου  που ίσχυε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

της τροποποίησης αυτής, µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε 

οφειλής Ασφαλίστρου του Συµβαλλόµενου. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ   

Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται 

άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 
 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, που 

προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  της 

Παροχής  ή  της τροποποίησής  της ή της  επαναφοράς  

της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές ενέργειες, 

σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, κινήµατα 

επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε πολεµικές 

επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµός 

και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και στις 

σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  αγώνες  

επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, σε 

βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή ερασιτεχνικές), 

αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, αιωροπτερισµό, 

ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, πτώση  µε 

αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 
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� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε αεροσκάφος ή 

άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν τακτικές πτήσεις ή 

πτήσεις charter αναγνωρισµένων εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  περιπτώσεις  

και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  εκδηλώνονται για 

πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) µήνες  από την  

έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  επαναφοράς  της  

σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της  και δεν  ήταν  γνωστές 

στον  Ασφαλισµένο. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία   κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  και 

οι  επιπλοκές  του. 

 
Το Ασφαλιστήριο  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  
µόνιµη  διαµονή  στην  Ελλάδα. 

Το Ασφαλιστήριο εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη 

οποιονδήποτε ασφαλισµένο κίνδυνο όταν ο Ασφαλισµένος 

ασκεί ένα από τα παρακάτω επαγγέλµατα:  

� πιλότος  

� αστυνοµικός  

� στρατιωτικός  

� δύτης  

� πυροσβέστης  

� λατόµος  

� εργάτης αµιάντου, ασβεστοποιίας, ναυπηγείων, 

µεταλλείων, ορυχείων. 
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ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η 

ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα 

Νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας, οι 

Ειδικές ∆ιατάξεις Συµπληρωµατικών Παροχών, οι Ειδικοί Όροι, οι 

∆ηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου που 

περιέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που 

φέρει την υπογραφή τους, οι Ιατρικές Εξετάσεις και οι Πρόσθετες 

Πράξεις.   
 
Οι Ειδικοί  Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 
 
 

Γενικοί  Όροι 
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ΟΡΙΣΜΟΙ    

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ  

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI LIFE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ. 

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ((ΛΛΗΗΠΠΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ)) 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ 

Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή και για την υγεία του  οποίου 

συνάπτεται η  Ασφάλιση. 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

Το ποσό ασφάλισης κάθε παροχής που αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών.  
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΑΑ  ((ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗ)) 

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του 

ασφαλισµένου  κινδύνου. 
 

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΣΣ 

Το φυσικό ή  νοµικό πρόσωπο  που  δικαιούται να εισπράξει το 

Ασφάλισµα.  
 

ΕΕΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Η ηµεροµηνία κάθε ηµερολογιακού έτους που συµπίπτει µε την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου.                   
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ 

Tο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή 

κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της 

επόµενης επετείου του. 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ 

Το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία. 

Η διάρκεια καταβολής και το ύψος του Ασφαλίστρου 

αναγράφονται στον Πίνακα  Παροχών.  
 

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ    ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ   

Οι κανόνες λειτουργίας που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο, 

καθορίζονται από την Εταιρία και αφορούν στις τεχνικές 

προϋποθέσεις λειτουργίας της παρούσας Ασφάλισης. Κάθε 

τροποποίηση των κανόνων  κοινοποιείται γραπτά από την 

Εταιρία στον Συµβαλλόµενο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ    

Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια 

ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία  καταβάλλει στο ∆ικαιούχο 

το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Θανάτου, όπως αυτό αναγράφεται 

στον Πίνακα Παροχών, µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε 

οφειλής Ασφαλίστρου του Συµβαλλόµενου στην Εταιρία. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ    33    

  
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 

Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος οφείλουν µέσα σε προθεσµία 

οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου 

κινδύνου να κάνουν γραπτή αναγγελία  στην Εταιρία και να  

προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και 

πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες  

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου που θα ζητήσει η 

Εταιρία. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε ιατρικό 

πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος, Ασφαλισµένος ή ο ∆ικαιούχος έχουν στη 

κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων  του δικαιώµατός τους για αποζηµίωση.   

Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των 

προϋποθέσεων καταβολής Ασφαλίσµατος δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για  καταβολή. 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε δόλο 

του Συµβαλλόµενου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του Ασφαλίσµατος. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί όµως να 

συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η 

καταβολή του σε δόσεις, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του Συµβαλλόµενου 

για την πληρωµή του Ασφαλίστρου. Η αποστολή ειδοποίησης 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον 

όρο αυτό. 

Η Εταιρία παρέχει, χωρίς επιβάρυνση, προθεσµία «χάριτος» 

τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία οφειλής του 

Ασφαλίστρου για την αποπληρωµή του.  
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Μη καταβολή Ασφαλίστρου - Ακύρωση 

Εάν το οφειλόµενο Ασφάλιστρο δεν καταβληθεί µέσα στην 

προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει 

τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωση του 

Ασφαλιστηρίου µε ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την 

ηµεροµηνία οφειλής του Ασφαλίστρου. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 
 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία.  

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  
 

Τα Ασφάλιστρα της Πρόσκαιρης Ασφάλειας Θανάτου θα 

υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την 

ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να την 

κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους του  Ασφαλιστηρίου.   

Εάν η τροποποίηση αφορά σε µεταβολή του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου ή µεταβολή της διάρκειας Ασφάλισης, θα 

πραγµατοποιείται µόνο στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου. 

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για τον ασφαλισµένο κίνδυνο από ασθένεια, που 

θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης, θα υπολογισθεί σύµφωνα 

µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που 

ίσχυαν πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της 

τροποποίησης. 
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ   

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µέσα σε προθεσµία 

δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία ακύρωσης της 

Ασφάλισης, να ζητήσει την επαναφορά σε ισχύ του 

Ασφαλιστηρίου. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της επαναφοράς µε 

την επιφύλαξη των παρακάτω προϋποθέσεων:  

 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 
 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να αναλαµβάνει τον 

συγκεκριµένο τύπο Ασφάλισης κατά το χρόνο αίτησης 

επαναφοράς.   

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων για την 

Πρόσκαιρη Ασφάλεια Θανάτου αναδροµικά από την 

ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης καθώς και του ποσού 

της ενδεχόµενης διαφοράς αποθέµατος. 

Τα Ασφάλιστρα θα υπολογίζονται µε βάση τα ισχύοντα 

τιµολόγια και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της 

επαναφοράς. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον ασφαλισµένο κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το δικαίωµα 

να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά του 

Ασφαλιστηρίου, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που 

αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στο Ασφαλιστήριο, µε την προϋπόθεση 

να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση 

του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη της Ασφάλισης 

και να µην  έχει  επέλθει έως την αναγραφόµενη ηµεροµηνία 

έναρξης ή καταβολής του ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και 

των λοιπών συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την 

εκτίµηση του κινδύνου. 

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το Ασφάλιστρο ή η πρώτη 

δόση του και δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο, ισχύουν όσα 

προβλέπονται στην  Αίτηση Ασφάλισης. 

Η Ασφάλιση ισχύει για Ατυχήµατα ή Ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

της Επαναφοράς του σε ισχύ ή  της Τροποποίησής του. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   
 

Το Ασφαλιστήριο λήγει : 
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1. Την  «ηµεροµηνία λήξης» που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών. Εάν ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την 

ηµεροµηνία λήξης η Εταιρία  δεν υποχρεούται σε 

οποιαδήποτε καταβολή.   

2. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου. 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ  
 

Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που 

από τη φύση τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για όσο χρόνο 

ισχύει η Ασφάλιση και εφόσον αυτός δεν τα έχει εκχωρήσει. 

 
Αλλαγή Συµβαλλόµενου 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Ασφάλισης να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο.  

Για την αλλαγή Συµβαλλόµενου απαιτείται να αποσταλεί στην  

Εταιρία: 

� Γραπτή αίτηση  του Συµβαλλόµενου µε τα στοιχεία του 

προτεινόµενου προσώπου και  

� Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο Συµβαλλόµενο. 

Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται σχετική 

Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συµβαλλόµενου  ισχύει από την 

ηµεροµηνία που  αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη ως  

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. 

 
Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει γραπτά και υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, που θα τον υποκαταστήσει σε περίπτωση 

θανάτου του. Για τον ορισµό του υποκατάστατου 

Συµβαλλόµενου εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει για  την 

αλλαγή Συµβαλλόµενου. Σε περίπτωση θανάτου του 

Συµβαλλόµενου, εάν αυτός δεν έχει ορίσει  υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο.  
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η / ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

Οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου  που 

περιλαµβάνονται  στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο 

έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να είναι αληθείς, 

πλήρεις και ακριβείς.  

Ο Συµβαλλόµενος ή  και ο Ασφαλισµένος, κατά τη σύναψη της 

Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια ισχύος της, έχουν την 

υποχρέωση να δηλώσουν : 

� Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας του 

Ασφαλισµένου, το επάγγελµά του και γενικά όλες τις 

πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση 

Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την 

εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. 

� Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο ή αν εκκρεµεί αίτηση 

ασφάλισής τους σε άλλη εταιρία. 

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος από δόλο 

αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς δηλώσεις,  

που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου,  η  

Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα 

(1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 

αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών  

δηλώσεων.  

Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η 

Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών 

δηλώσεων έως την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει ο 

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την  

υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.   

 
Μεταβολή Κινδύνου 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες από 

τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί 

να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν η Εταιρία 

το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη σύναψη της ασφάλισης ή 

θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική πρόσθετη 

πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής παραβούν 

τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνουν 

στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται  σε 

υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε περίπτωση επίτασης του 

κινδύνου, εφαρµόζονται για την ασφάλιση ατυχήµατος οι  

διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 2496/1997. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος ορίζει κατά τη σύναψη της Ασφάλισης τον ή 

τους ∆ικαιούχους, στους οποίους θα καταβάλει η Εταιρία το 

Ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου. 

Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από δόλια 

ενέργεια του ∆ικαιούχου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος στο ∆ικαιούχο που 

ενήργησε δόλια.  

 
Αλλαγή  ∆ικαιούχου  

Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ορίζει, να ανακαλεί και να 

µεταβάλλει τον  ∆ικαιούχο. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει, 

όταν ο Συµβαλλόµενος έχει  παραιτηθεί γραπτά από το δικαίωµα 

αυτό ή µετά τον θάνατο του Ασφαλισµένου.   
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Οποιαδήποτε αίτηση µεταβολής του ∆ικαιούχου υποβάλλεται 

γραπτά  στην Εταιρία, η οποία εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

 
Υποκατάστατος ∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να ορίσει και Υποκατάστατο 

∆ικαιούχο. 

Εάν ο ∆ικαιούχος που είχε ορίσει ο Συµβαλλόµενος δεν βρίσκεται 

στη ζωή κατά το χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το 

Ασφάλισµα καταβάλλεται στον Υποκατάστατο ∆ικαιούχο.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος δεν έχει ορίσει Υποκατάστατο ∆ικαιούχο 

κατά τον χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το Ασφάλισµα 

καταβάλλεται στους νόµιµους κληρονόµους του 

Συµβαλλόµενου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί της εξ αδιαθέτου 

διαδοχής. 
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ΗΛΙΚΙΑ   

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, κατά τη 

διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου,  να ζητήσει ληξιαρχική πράξη 

γέννησης του Ασφαλισµένου. 

Αν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισµένου είναι 

αναληθής, η Εταιρία δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της πραγµατικής ηλικίας : 

� Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν  η µη δήλωση της 

πραγµατικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο  ή εάν η πραγµατική 

ηλικία  βρίσκεται εκτός των  ορίων ηλικίας ασφάλισης, που 

ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη του 

Ασφαλιστηρίου.  Εάν  έως  την   ηµεροµηνία  της 

καταγγελίας επέλθει ο ασφαλισµένος  κίνδυνος η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

Ασφαλίσµατος. 

� Να αναπροσαρµόσει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο και να 

εισπράξει τυχόν αναδροµικά ασφάλιστρα µε βάση την 

πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου, σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας 

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας του Συµβαλλόµενου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της πρέπει 

να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Σε περίπτωση µη 

γνωστοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε 

απαίτηση του Συµβαλλόµενου σχετική µε τη µη επίδοση 

εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία. 
 
∆ιεύθυνση Κατοικίας 

∆ιεύθυνση Κατοικίας του Ασφαλισµένου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε µεταγενέστερη αίτηση 

τροποποίησης. Η αλλαγή της,  προσωρινά ή µόνιµα, επηρεάζει 

µόνο την ισχύ της κάλυψης Ατυχήµατος. Στην περίπτωση 

ύπαρξης κάλυψης Ατυχήµατος, ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος  οφείλει να δηλώσει γραπτά την αλλαγή 

κατοικίας µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την 

πραγµατοποίησή της, γιατί η µετακίνηση αυτή µπορεί να 

επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που, εάν η 

Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την παρούσα Ασφάλιση 

ή θα την είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους. 

Η Εταιρία όταν λάβει γνώση της αλλαγής κατοικίας και εκτιµήσει 

την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την 

τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 

 
Επάγγελµα 

Επάγγελµα του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου είναι 

αυτό που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή 

του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Η Εταιρία 

όταν ενηµερωθεί για την αλλαγή και εκτιµήσει την τυχόν επίταση 

του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου. 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Εκτός από την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου όπως ορίζεται 

στο άρθρο 10 - ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο 

Ασφαλισµένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

Ασφαλίσµατος. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία µέσα σε 

ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση του λόγου 

της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την καταβολή 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος  υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς 

της Εταιρίας.  

Εάν έως την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος. 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η / ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο. 
 
∆ικαίωµα Εναντίωσης   (Α) 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή 

οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ο 

Συµβαλλόµενος  έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας 

και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) 

∆ήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν 

Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, 
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µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης 

σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 
 
 ∆ικαίωµα Εναντίωσης  (Β) 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος  δεν 

παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

το άρθρο 4 παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της 

υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν 

Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που 

διέπουν την Ασφάλιση, έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης 

συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο 

υπόδειγµα (Β) που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο µε 

συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 
 
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης   

Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους  ανεξάρτητους από 

τους αναφερόµενους στις παραπάνω  περιπτώσεις, να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην 

Εταιρία σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 
 
Άσκηση  ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος  ασκήσει οποιοδήποτε από 

τα παραπάνω δικαιώµατα το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από 

την έναρξή του. 

∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης 

επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση µε βάση το παρόν 

Ασφαλιστήριο. 

2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης 

επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα µε το 

Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.  

   

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ    1166  

  
ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος µε γραπτή συναίνεση του 

Συµβαλλόµενου, µπορεί κατά τη διάρκεια καταβολής 

Ασφαλίστρου, µε γραπτή αίτησή του  να  εκχωρήσει ή να 

ενεχυριάσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από το 

Ασφαλιστήριο. 

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει  από την ηµεροµηνία 

παραλαβής της γραπτής αίτηση στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται 

µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης. 

Τα δικαιώµατα του εκδοχέα είναι επικρατέστερα από τα 

δικαιώµατα κάθε άλλου ∆ικαιούχου ή Υποκατάστατου αυτού. Ο 

εκδοχέας δεν µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ∆ικαιούχου.  

Ο Συµβαλλόµενος  ή ο ∆ικαιούχος σε περίπτωση εκχώρησης  

των δικαιωµάτων του µπορεί να τα ασκήσει µόνο µε τη 

συναίνεση του εκδοχέα. 
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ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα 

έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που φέρει την 

υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.  
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ΤΕΛΗ – ΦΟΡΟΙ 

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων που 

ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε 

νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή 

συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν το 

Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα από το 

Ασφαλιστήριο. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το παρόν 
Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της 
Αθήνας. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 

παραγράφονται µετά τη παρέλευση της προθεσµίας που 

ορίζεται από το Νόµο. 
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΙΣΧΥΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η Ασφαλιστική κάλυψη  ισχύει και κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση 

για συνηθισµένα γυµνάσια. 

Η ισχύς της αναστέλλεται  κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 

θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης, κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις 

οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού και σε περίπτωση πολέµου. 

Η Ασφαλιστική κάλυψη επανέρχεται σε ισχύ όταν εκλείψουν οι 

παραπάνω λόγοι αναστολής και σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στις προϋποθέσεις επαναφοράς του άρθρου 6 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. 
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει το θάνατο του Ασφαλισµένου από 

αυτοκτονία εάν αυτός συµβεί µετά τη δεύτερη επέτειο από την 

έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε 

ισχύ.  

Σε περίπτωση αύξησης του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Θανάτου, 

εάν συµβεί ο θάνατος του Ασφαλισµένου από αυτοκτονία µετά 

τη  δεύτερη επέτειο από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

την επαναφορά του σε ισχύ και πριν από τη συµπλήρωση δύο 

(2) ετών από την έναρξη ισχύος της Πρόσθετης Πράξης 

αύξησης του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Θανάτου, η Εταιρία θα 

καταβάλει στους ∆ικαιούχους το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο 

Θανάτου  που ίσχυε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

της τροποποίησης αυτής, µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε 

οφειλής Ασφαλίστρου του Συµβαλλόµενου. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει το Θάνατο του Ασφαλισµένου 

που προέρχεται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες : 

 

� ∆ιάπραξη από τον Ασφαλισµένο ποινικά τιµωρουµένης 

πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές ενέργειες, 

σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, κινήµατα 

επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε πολεµικές 

επιχειρήσεις. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  αγώνες  

επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, σε 

βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις  µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή  ερασιτεχνικές), 

ορειβασία, πτώσεις µε σχοινιά, αιωροπτερισµό, 

ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, πτώση  µε 

αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε αεροσκάφος ή 

άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν τακτικές πτήσεις ή 

πτήσεις charters αναγνωρισµένων εναέριων συγκοινωνιών.  

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα καθώς 

και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής 
µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών αερίων. 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας.   

 

Το Ασφαλιστήριο εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη 

οποιονδήποτε ασφαλισµένο κίνδυνο όταν ο Ασφαλισµένος 

ασκεί ένα από τα παρακάτω επαγγέλµατα:  

� πιλότος  

� αστυνοµικός 

� στρατιωτικός  

� δύτης  

� πυροσβέστης  

� λατόµος  

� εργάτης αµιάντου, ασβεστοποιίας, ναυπηγείων, µεταλλείων, 

ορυχείων. 
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ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΣΟΒΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η 

ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΣΟΒΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ  
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η  

 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα 

Νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας, οι 

Ειδικές ∆ιατάξεις Συµπληρωµατικών Παροχών, οι Ειδικοί Όροι, οι 

∆ηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου που 

περιέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που 

φέρει την υπογραφή τους, οι Ιατρικές Εξετάσεις και οι Πρόσθετες 

Πράξεις.   
 
Οι Ειδικοί  Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

ΓΓεεννιικκοοίί    ΌΌρροοιι  
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ΟΡΙΣΜΟΙ    

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ 

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI LIFE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ. 

 

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ((ΛΛΗΗΠΠΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ)) 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ 

Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή και για την υγεία του  οποίου 

συνάπτεται η  Ασφάλιση. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

Το ποσό ασφάλισης κάθε παροχής που αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών.  
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΑΑ  ((ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗ)) 

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του 

ασφαλισµένου  κινδύνου. 

 

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΣΣ 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο  που δικαιούται να εισπράξει το 

Ασφάλισµα. 
           

ΕΕΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΟΟΣΣ    ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Η ηµεροµηνία κάθε ηµερολογιακού έτους που συµπίπτει µε την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 
                     

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ 

Tο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή 

κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της 

επόµενης επετείου του. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ 
Το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία. 
Η διάρκεια καταβολής και το ύψος του Ασφαλίστρου 
αναγράφονται στον Πίνακα  Παροχών.  

 

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ    ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ   

Οι κανόνες λειτουργίας που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο, 

καθορίζονται από την Εταιρία και αφορούν στις τεχνικές 

προϋποθέσεις λειτουργίας της παρούσας Ασφάλισης. Κάθε 

τροποποίηση των κανόνων  κοινοποιείται γραπτά από την 

Εταιρία στο Συµβαλλόµενο. 

ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΜΜΕΕΝΝΟΟ  TTEEXXNNIIKKOO  ΕΕΠΠΙΙΤΤΟΟΚΚΙΙΟΟ 

Το επιτόκιο που χρησιµοποιεί η Εταιρία για τον υπολογισµό του 

Ασφαλίστρου και του  Ασφαλισµένου Κεφαλαίου το οποίο είναι 

εγγυηµένο για όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου και ορίζεται 

στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. 

 

ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑ 

Το ποσό που υποχρεούται να διατηρεί η Εταιρία σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία και το τεχνικό σηµείωµα της Παροχής για 

την υποχρέωση της καταβολής του ασφαλίσµατος. 

 

ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗ 

Υπεραπόδοση θεωρείται η πραγµατοποιηθείσα απόδοση των 

επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων µετά την αφαίρεση: 

α) του εγγυηµένου τεχνικού επιτοκίου και 

β) των ετήσιων δαπανών διαχείρισης επενδύσεων.    

όπως αυτά ορίζονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. 

 

ΠΠΡΡΟΟÏÏΟΟΝΝ    ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ    

ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((ΠΠ..ΥΥ..ΜΜ..ΑΑ..)) 

Το ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή του ποσοστού, το 

οποίο καθορίζεται από την Εταιρία και αναγράφεται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας, στο ποσό της υπεραπόδοσης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ        

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια 

ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία   καταβάλλει στο ∆ικαιούχο 

το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Θανάτου, όπως αυτό αναγράφεται 

στον Πίνακα Παροχών και το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης, µετά 

την αφαίρεση οποιασδήποτε οφειλής Ασφαλίστρου του 

Συµβαλλόµενου στην Εταιρία. 
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ  

Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος οφείλουν µέσα σε προθεσµία 

οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου 

κινδύνου να κάνουν γραπτή αναγγελία  στην Εταιρία και να  

προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και 

πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες  

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου που θα ζητήσει η 

Εταιρία. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε ιατρικό 

πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 
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Συµβαλλόµενος, Ασφαλισµένος ή ο ∆ικαιούχος έχουν στη 

κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων  του δικαιώµατός τους για αποζηµίωση.   

Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των 

προϋποθέσεων καταβολής Ασφαλίσµατος δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για  καταβολή. 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε δόλο 

του Συµβαλλόµενου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του Ασφαλίσµατος. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ  

Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί όµως να 

συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η 

καταβολή του σε δόσεις, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του Συµβαλλόµενου 

για την πληρωµή του Ασφαλίστρου. Η αποστολή ειδοποίησης 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον 

όρο αυτό. 

Η Εταιρία παρέχει, χωρίς επιβάρυνση, προθεσµία «χάριτος» 

τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία οφειλής του 

Ασφαλίστρου για την αποπληρωµή του.  
 

Μη καταβολή Ασφαλίστρου - Ακύρωση 

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οφειλόµενο  ασφάλιστρο 

µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών και το 

Ασφαλιστήριο δεν έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 7 ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ, η Εταιρία, 

εφόσον τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην 

ακύρωσή του, µε ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την 

ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου.  
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ΠΡΟÏΟΝ  ΥΠΕΡΑΠΟ∆ΟΣΗΣ    

Μετά την πάροδο των δύο (2) πρώτων ασφαλιστικών ετών και 

εφόσον ο Συµβαλλόµενος έχει καταβάλει έγκαιρα τουλάχιστον τα 

τρία (3) πρώτα Ασφάλιστρα, αυτός έχει δικαίωµα στο τυχόν 

προϊόν υπεραπόδοσης των επενδύσεων των µαθηµατικών 

αποθεµάτων του Ασφαλιστηρίου, εφόσον αυτό ήταν σε συνεχή 

ισχύ ένα τουλάχιστον πλήρες ηµερολογιακό έτος κατά τη λήξη 

κάθε οικονοµικού έτους.     
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ    

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Ισόβιας Ασφάλειας Θανάτου θα 

υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την 

ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να την 

κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία, εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους του  Ασφαλιστηρίου.   

Ο Συµβαλλόµενος, µε την επιφύλαξη των κατωτάτων ορίων 

Ασφαλίστρου όπως αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες 

Λειτουργίας, µπορεί να ζητήσει µεταβολή του Ασφαλίστρου της 

Παροχής. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία σύµφωνα µε τα 

κριτήρια εκτίµησης κινδύνου, θα προχωρήσει σε ανάλογη 

µεταβολή του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου . 

Εάν η τροποποίηση αφορά σε µεταβολή του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου ή µεταβολή της διάρκειας Ασφάλισης θα 

πραγµατοποιείται µόνο στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου. 

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για τον ασφαλισµένο κίνδυνο από ασθένεια, που 

θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης, θα υπολογισθεί σύµφωνα 

µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που 

ίσχυαν πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της 

τροποποίησης. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  77  

  
ΕΞΑΓΟΡΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ    

Το Ασφαλιστήριο αποκτά Αξία Εξαγοράς µετά την παρέλευση 

του δεύτερου (2) Ασφαλιστικού Έτους από την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος του και την καταβολή των τριών (3) πρώτων 

ετήσιων ασφαλίστρων. Εφόσον το Ασφαλιστήριο αποκτήσει 

Αξία Εξαγοράς, ο Συµβαλλόµενος µπορεί   µε γραπτή αίτησή του 

στην Εταιρία να ζητήσει την   Εξαγορά του. 

Η Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου αναγράφεται στον Πίνακα 

Αξίας Εξαγοράς και υπολογίζεται  µε βάση την τιµή Εξαγοράς 

κατά το διανυόµενο έτος της ηµεροµηνίας παραλαβής της 

σχετικής αίτησης από  την Εταιρία.  
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Σε περίπτωση Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου η Εταιρία     

καταβάλλει στον Συµβαλλόµενο και το τυχόν προϊόν  

υπεραπόδοσής. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  
 

Σε περίπτωση µη καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον το 

Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, η Ασφάλιση δεν 

ακυρώνεται αλλά µετατρέπεται σε Ασφάλιση Ελεύθερη 

Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου. 

Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο της Ισόβιας  Ασφάλειας Θανάτου 

διαµορφώνεται και ισούται µε το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο 

Ελεύθερης Καταβολής, όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα 

Ελεύθερου Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου, κατά το έτος 

της ηµεροµηνίας οφειλής. 

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου µετά την µετατροπή 

της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα καταβάλει στο ∆ικαιούχο το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Ελεύθερης Καταβολής και το τυχόν 

προϊόν υπεραπόδοσης όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί κατά την 

ηµεροµηνία θανάτου του Ασφαλισµένου. 
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ   

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επαναφορά 

σε ισχύ άκυρου ή Ελεύθερου Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίου. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της επαναφοράς µε 

την επιφύλαξη των παρακάτω προϋποθέσεων:  

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 
 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που η 

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού 

και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίµηση του 

κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να αναλαµβάνει τον συγκεκριµένο 

τύπο Ασφάλισης κατά το χρόνο αίτησης επαναφοράς.   

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων αναδροµικά από 

την ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης ή µετατροπής της 

Ασφάλισης σε  Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής 

Ασφαλίστρων καθώς και του ποσού της ενδεχόµενης 

διαφοράς αποθέµατος.  

Τα Ασφάλιστρα θα υπολογίζονται µε βάση τα ισχύοντα 

τιµολόγια και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της 

επαναφοράς. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον ασφαλισµένο κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το δικαίωµα 

να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά του 

Ασφαλιστηρίου, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που 

αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στο Ασφαλιστήριο, µε την προϋπόθεση 

να έχει   καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση 

του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη της Ασφάλισης 

και να µην έχει επέλθει έως την αναγραφόµενη ηµεροµηνία 

έναρξης ή καταβολής του ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και 

των λοιπών συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την 

εκτίµηση του κινδύνου. 

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το Ασφάλιστρο ή η πρώτη 

δόση του και δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο, ισχύουν όσα 

προβλέπονται στην  Αίτηση Ασφάλισης. 

Η Ασφάλιση ισχύει για Ατυχήµατα ή Ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 

της Επαναφοράς του σε ισχύ ή  της Τροποποίησής του. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

Το Ασφαλιστήριο ισχύει ισόβια και λήγει µόνο σε περίπτωση 

θανάτου του Ασφαλισµένου. 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ    

Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που 

από τη φύση τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για όσο χρόνο 

ισχύει η Ασφάλιση και εφόσον αυτός δεν τα έχει εκχωρήσει. 

 
Αλλαγή Συµβαλλόµενου 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Ασφάλισης  να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο.  

Για την αλλαγή Συµβαλλόµενου απαιτείται να αποσταλεί στην  

Εταιρία: 

� Γραπτή αίτηση  του Συµβαλλόµενου µε τα στοιχεία του 

προτεινόµενου προσώπου και  

� Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο Συµβαλλόµενο. 

 

Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται σχετική 

Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συµβαλλόµενου  ισχύει από την 

ηµεροµηνία που  αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη ως  

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. 
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Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει γραπτά και υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, που θα τον υποκαταστήσει σε περίπτωση 

θανάτου του. Για τον ορισµό του υποκατάστατου 

Συµβαλλόµενου εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει για  την 

αλλαγή Συµβαλλόµενου. Σε περίπτωση θανάτου του 

Συµβαλλόµενου, εάν αυτός δεν έχει ορίσει  υποκατάστατο 

Συµβαλλόµενο, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο.  
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

Οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου  που 

περιλαµβάνονται  στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο 

έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να είναι αληθείς, 

πλήρεις και ακριβείς.  

Ο Συµβαλλόµενος ή  και ο Ασφαλισµένος, κατά τη σύναψη της 

Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια ισχύος της, έχουν την 

υποχρέωση να δηλώσουν : 

� Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας του 

Ασφαλισµένου, το επάγγελµά του και γενικά όλες τις 

πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση 

Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την 

εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. 

� Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο ή αν εκκρεµεί αίτηση 

ασφάλισής τους σε άλλη εταιρία. 

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος από δόλο 

αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς δηλώσεις,  

που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου,  η  

Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα 

(1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 

αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών  

δηλώσεων. Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου, η 

Εταιρία καταβάλλει την Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου και 

το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης. 

Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η 

Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών 

δηλώσεων έως την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει ο 

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την  

υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.   

 

Μεταβολή Κινδύνου 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες από 

τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί 

να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν η Εταιρία 

το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη σύναψη της ασφάλισης ή 

θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική πρόσθετη 

πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής παραβούν 

τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνουν 

στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται  σε 

υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε περίπτωση επίτασης του 

κινδύνου, εφαρµόζονται για την ασφάλιση ατυχήµατος οι  

διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 2496/1997. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος ορίζει κατά τη σύναψη της Ασφάλισης τον ή 

τους ∆ικαιούχους, στους οποίους θα καταβάλει η Εταιρία το 

Ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου. 

Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από δόλια 

ενέργεια του ∆ικαιούχου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος στο ∆ικαιούχο που 

ενήργησε δόλια.  

 
Αλλαγή  ∆ικαιούχου  

Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ορίζει, να ανακαλεί και να 

µεταβάλλει τον  ∆ικαιούχο. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει 

όταν ο Συµβαλλόµενος έχει  παραιτηθεί γραπτά από το δικαίωµα 

αυτό ή µετά τον θάνατο του Ασφαλισµένου.   

Οποιαδήποτε αίτηση µεταβολής του ∆ικαιούχου υποβάλλεται 

γραπτά στην Εταιρία, η οποία εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

 
Υποκατάστατος ∆ικαιούχος 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να ορίσει και Υποκατάστατο 

∆ικαιούχο. 

Εάν ο ∆ικαιούχος που είχε ορίσει ο Συµβαλλόµενος δεν βρίσκεται 

στη ζωή κατά το χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το 

Ασφάλισµα καταβάλλεται στον Υποκατάστατο ∆ικαιούχο.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος δεν έχει ορίσει Υποκατάστατο ∆ικαιούχο 

κατά τον χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το Ασφάλισµα 

καταβάλλεται στους νόµιµους κληρονόµους του 

Συµβαλλόµενου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί της εξ αδιαθέτου 

διαδοχής. 
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ΗΛΙΚΙΑ   

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, κατά τη 

διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου,  να ζητήσει ληξιαρχική πράξη 

γέννησης του Ασφαλισµένου. 

Αν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισµένου είναι 

αναληθής, η Εταιρία δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της πραγµατικής ηλικίας: 

� Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν  η µη δήλωση της 

πραγµατικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο  ή εάν η πραγµατική 
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ηλικία  βρίσκεται εκτός των  ορίων ηλικίας ασφάλισης, που 

ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη του 

Ασφαλιστηρίου.  Εάν  έως  την   ηµεροµηνία  της 

καταγγελίας επέλθει ο ασφαλισµένος  κίνδυνος η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

Ασφαλίσµατος. 

� Να αναπροσαρµόσει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο και να 

εισπράξει τυχόν αναδροµικά ασφάλιστρα µε βάση την 

πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου, σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  
 
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας 

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας του Συµβαλλόµενου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της πρέπει 

να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Σε περίπτωση µη 

γνωστοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε 

απαίτηση του Συµβαλλόµενου σχετική µε τη µη επίδοση 

εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία. 
 

∆ιεύθυνση Κατοικίας 

∆ιεύθυνση Κατοικίας του Ασφαλισµένου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε µεταγενέστερη αίτηση 

τροποποίησης. Η αλλαγή της,  προσωρινά ή µόνιµα, επηρεάζει 

µόνο την ισχύ της κάλυψης Ατυχήµατος. Στην περίπτωση 

ύπαρξης κάλυψης Ατυχήµατος, ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος  οφείλει να δηλώσει γραπτά την αλλαγή 

κατοικίας µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την 

πραγµατοποίησή της, γιατί η µετακίνηση αυτή µπορεί να 

επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που, εάν η 

Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την παρούσα Ασφάλιση 

ή θα την είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους. 

Η Εταιρία όταν λάβει γνώση της αλλαγής κατοικίας και εκτιµήσει 

την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την 

τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 
 

Επάγγελµα 

Επάγγελµα του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου είναι 

αυτό που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή 

του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Η Εταιρία 

όταν ενηµερωθεί για την αλλαγή και εκτιµήσει την τυχόν επίταση 

του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου. 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Εκτός από την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου όπως ορίζεται 

στο άρθρο 13 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο 

Ασφαλισµένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

Ασφαλίσµατος. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία µέσα σε 

ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση του λόγου 

της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την καταβολή 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο 

Ασφαλισµένος  υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς 

της Εταιρίας.  

Εάν έως την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος. 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η / ΚΑΙ ΥΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο. 
 
∆ικαίωµα Εναντίωσης   (Α) 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή 

οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ο 

Συµβαλλόµενος  έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας 

και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) 

∆ήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν 

Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, 

µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης 

σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 
  
∆ικαίωµα Εναντίωσης  (Β) 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος  δεν 

παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

το άρθρο 4, παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της 

υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν 

Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που 

διέπουν την Ασφάλιση, έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης 

συµπληρώνοντας  και αποστέλλοντας  στην Εταιρία το έντυπο 

υπόδειγµα (Β) που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο µε 

συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 
 

∆ικαίωµα Υπαναχώρησης   

Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους  ανεξάρτητους από 

τους αναφερόµενους στις παραπάνω  περιπτώσεις, να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην 

Εταιρία σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 
 

Άσκηση  ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος  ασκήσει οποιοδήποτε από 

τα παραπάνω δικαιώµατα το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από 

την έναρξή του. 
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∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης 

επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση µε βάση το παρόν 

Ασφαλιστήριο. 

2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης 

επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα µε το 

Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.    

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  1199  

  

ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος µε γραπτή συναίνεση του 

Συµβαλλόµενου,  µπορεί  κατά τη διάρκεια καταβολής 

Ασφαλίστρου, µε γραπτή αίτησή του  να  εκχωρήσει ή να 

ενεχυριάσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από το 

Ασφαλιστήριο. 

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει  από την ηµεροµηνία 

παραλαβής της γραπτής αίτηση στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται 

µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης. 

Τα δικαιώµατα του εκδοχέα είναι επικρατέστερα από τα 

δικαιώµατα κάθε άλλου ∆ικαιούχου ή Υποκατάστατου αυτού. Ο 

εκδοχέας δεν µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ∆ικαιούχου.  

Ο Συµβαλλόµενος  ή ο ∆ικαιούχος σε περίπτωση εκχώρησης  

των δικαιωµάτων του µπορεί να τα ασκήσει µόνο µε τη 

συναίνεση του εκδοχέα. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2200  

  

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα 

έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που φέρει την 

υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.  

  

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2211      

  

ΤΕΛΗ – ΦΟΡΟΙ 

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων που 

ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε 

νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή 

συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν το 

Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα από το 

Ασφαλιστήριο. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2222  

  
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το παρόν 

Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της 

Αθήνας. 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2233    

  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ   

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 

παραγράφονται µετά τη παρέλευση της προθεσµίας που 

ορίζεται από το Νόµο. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2244  

  
ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΙΣΧΥΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Η Ασφαλιστική κάλυψη  ισχύει και κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση 

για συνηθισµένα γυµνάσια. 

Η ισχύς της αναστέλλεται  κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 

θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης, κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις 

οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού και σε περίπτωση πολέµου. 

Η Ασφαλιστική κάλυψη επανέρχεται σε ισχύ όταν εκλείψουν οι 

παραπάνω λόγοι αναστολής και σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στις προϋποθέσεις επαναφοράς του άρθρου 9 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2255  

  
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει το θάνατο του Ασφαλισµένου από 

αυτοκτονία εάν αυτός συµβεί µετά τη δεύτερη επέτειο από την 

έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε 

ισχύ.  

Σε περίπτωση αύξησης του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Θανάτου, 

εάν συµβεί ο θάνατος του Ασφαλισµένου από αυτοκτονία µετά 

την  δεύτερη επέτειο από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

ή την επαναφορά του σε ισχύ και πριν από την συµπλήρωση 

δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της Πρόσθετης Πράξης 

αύξησης του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου Θανάτου, η Εταιρία θα 

καταβάλει στους ∆ικαιούχους το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο 

Θανάτου  που ίσχυε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

της τροποποίησης αυτής, µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε 

οφειλής Ασφαλίστρου του Συµβαλλόµενου. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2266  

  
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ   

Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται 

άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

 

� ∆ιάπραξη από τον Ασφαλισµένου ποινικά τιµωρουµένης 

πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσµα.  
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� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές ενέργειες, 

σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, κινήµατα 

επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε πολεµικές 

επιχειρήσεις. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  αγώνες  

επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, σε 

βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις  µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή  ερασιτεχνικές), 

ορειβασία, πτώσεις µε σχοινιά, αιωροπτερισµό, 

ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο,  πτώση  µε 

αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε αεροσκάφος ή 

άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν τακτικές πτήσεις ή 

πτήσεις charters αναγνωρισµένων εναέριων συγκοινωνιών.  

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα καθώς 

και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής 
µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών αερίων. 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας.   

Το Ασφαλιστήριο εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη 

οποιονδήποτε ασφαλισµένο κίνδυνο όταν ο Ασφαλισµένος 

ασκεί ένα από τα παρακάτω επαγγέλµατα:  

� πιλότος  

� αστυνοµικός  

� στρατιωτικός  

� δύτης 

� πυροσβέστης  

� λατόµος  

� εργάτης αµιάντου, ασβεστοποιίας, ναυπηγείων, 

µεταλλείων, ορυχείων.   
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Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας – ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΣΟΒΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η 

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

ΙΣΟΒΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ 
ΙΣΟΒΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η 

 
 

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  

 
Ασφάλιστρο 

 Κατώτατο όριο 
 

 
 

€ 100,00 

 
Ποσοστό προσαύξησης Ασφαλίστρου 
λόγω εξαµηνιαίου τρόπου καταβολής  

 

2% 

 
 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ    

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας διαµορφώθηκαν 

από την Εταιρία σύµφωνα µε τις ισχύουσες οικονοµικές 

συνθήκες της Ελληνικής αγοράς κατά την έκδοση του 

Ασφαλιστηρίου και ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης 

του Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής στην αρχή 

κάθε ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί την πρώτη επέτειο 

του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω µεταβλητών στοιχείων 

και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Συµβαλλόµενο γραπτά 

τη µεταβολή αυτή, µε την έκδοση νέων Ειδικών Κανόνων 

Λειτουργίας. 

 
 

ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΟΟΚΚΙΙΟΟ  

� Το εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο ανέρχεται σε ποσοστό 3,35% 

και παραµένει σταθερό για όλη τη διάρκεια ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου.  

 

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΕΕΣΣ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΣΣΕΕΩΩΝΝ  

� Οι ετήσιες δαπάνες διαχείρισης επενδύσεων ανέρχονται σε 

ποσοστό έως 1,65% 

 

ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝ  ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ    

ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

� Το ποσοστό για τον υπολογισµό του προϊόντος 

υπεραπόδοσης µαθηµατικών αποθεµάτων ανέρχεται σε 

95%
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΘΑ) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 

 
ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  11    

  
ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 

 
ΕΕΞΞΑΑΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ      

Θεωρείται ο/η σύζυγος του Ασφαλισµένου. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  22    

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Εταιρία καλύπτει το Θάνατο του Ασφαλισµένου που θα 

επέλθει από ατύχηµα κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής, 

µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

του ατυχήµατος και καταβάλλει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο 

όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  33  

  

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Προϋποθέσεις και κριτήρια αποζηµίωσης 

 

Η καταβολή του ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος  οφείλουν  µέσα σε 

προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή  αναγγελία στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν   

όλα τα απαραίτητα  έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες 

σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του 

Θανάτου, που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος έχουν στην κατοχή τους 

ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλισµένου 

κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η  Εταιρία καταβάλλει στο ∆ικαιούχο  το Ασφαλισµένο 

Κεφάλαιο το αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την παραλαβή όλων των αναγκαίων 

πρωτότυπων  δικαιολογητικών και την αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή αποζηµίωσης µε  βάση  

τα πρωτότυπα  δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  

στην  κατοχή  της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του ∆ικαιούχου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 

 

∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Θανάτου διπλασιάζεται σε 

περίπτωση  που ο Ασφαλισµένος υποστεί τροχαίο ατύχηµα 

που θα επιφέρει το Θάνατό του και το οποίο συνέβη 

αποκλειστικά και µόνο όταν αυτός : 

 

� είναι επιβάτης σε οποιοδήποτε δηµόσιας χρήσης  

µεταφορικό µέσο: αέρα, ξηράς ή θάλασσας, σε 

τουριστικό λεωφορείο, σε αγοραίο επιβατικό αυτοκίνητο, 

σε ταξί, σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο ή σε 

ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο  ιδιωτικής χρήσης.  

� είναι πεζός. 

� οδηγεί επιβατικό ή ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο ιδιωτικής 

χρήσης, µε την προϋπόθεση ότι κατέχει άδεια οδήγησης. 

� είναι αγρότης κατά κύριο επάγγελµα και οδηγεί  

γεωργικό µηχάνηµα, µε την προϋπόθεση ότι κατέχει την 

απαιτούµενη άδεια οδήγησης του µηχανήµατος.   
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  εξουσιοδοτούν  

στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε γιατρό, Νοσοκοµείο 

ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, 

που τους περιέθαλψε και οφείλουν να παραδώσουν στην 

Εταιρία οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, στοιχείο ή 

έγγραφο που αυτή θα κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της 

ασφαλιστικής περίπτωσης.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ KΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 
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Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

 

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

 Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.  

 Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

 Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ     

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά της 

Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΑΝΝΑΑΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΩΩΝΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων µε την  

Παροχή. 
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ΈΈΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ    ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ  

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή ισχύει για ατυχήµατα που υπέστη ο Ασφαλισµένος 

µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της επαναφοράς της 

σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΛΗΗΞΞΗΗ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ  

Η Παροχή λήγει : 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 

� Με την ολοσχερή καταβολή του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου για την Παροχή αυτή.       
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ΕΕΞΞΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  διαµαρτυρίες περί την 

διάπλαση και  επιπλοκές  τους, που προϋπήρχαν  της  

ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  της   Παροχής  ή  της  

τροποποίησής  της   ή της  επαναφοράς  της   σε  ισχύ  

και  ήταν  γνωστές  στον  Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, 

πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από  τις  παρακάτω  αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

�  Βρίσκεται  σε  χώρα  που  διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου , επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (MOA) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

ΑΠΟ  

ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 

         
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

 
ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ    

Θεωρούνται µόνον  ο / η σύζυγος 

 

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, παρεµποδίζει τον 

Ασφαλισµένο στην άσκηση του επαγγέλµατος που έχει 

δηλώσει γραπτά στην Εταιρία ή άλλου επαγγέλµατος ή  

εργασίας µε αµοιβή ή κέρδος, για τα οποία έχει τα 

απαιτούµενα προσόντα µε βάση τη µόρφωση την ειδίκευση 

ή την πείρα του και έχει πραγµατικά διαρκέσει τουλάχιστον 

για έξι (6) µήνες. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  22    

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής αυτής, 

καλύπτει τη Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισµένου, 

που θα επέλθει από Ατύχηµα ή Ασθένεια ή επιπλοκές τους 

και καταβάλλει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών.  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ    

 Η αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας γίνεται 

από την Εταιρία, εφόσον: 

� Η ανικανότητα έχει κριθεί ως µόνιµη και οριστική. 

� Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την 

ηµεροµηνία της αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία. 

� Σε περίπτωση ατυχήµατος η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα 

έχει επέλθει µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και οφείλεται 

αποκλειστικά και άµεσα σε αυτό. 
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

1. Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας, καταβάλλεται εφάπαξ, αµέσως µετά την 

αναγνώρισή της  από την Εταιρία, σε περίπτωση 

πλήρους και οριστικής  απώλειας της όρασης και των 

δύο µατιών ή πλήρους και οριστικής απώλειας της 

χρήσης  δύο άκρων.    

2. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το Ασφαλισµένο 

Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας καταβάλλεται 

από την Εταιρία  µε δύο (2) καταβολές.    

α. Η πρώτη καταβολή ισούται µε ποσοστό 50% του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου και καταβάλλεται αµέσως 

µετά την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία και εφόσον ο 

Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή, διαφορετικά η Εταιρία 

δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή.    

β. Η δεύτερη καταβολή ισούται µε το υπόλοιπο 50% του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου καταβάλλεται έξι (6) µήνες 

µετά την  ηµεροµηνία της πρώτης καταβολής, εφόσον ο 

Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή και συνεχίζεται η 

Μόνιµη Ολική Ανικανότητά του, διαφορετικά η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση της δεύτερης 

καταβολής. 

Εάν ο Ασφαλισµένος επανακτήσει µερικά την ικανότητά του 

για εργασία κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ 

των δύο καταβολών, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση της δεύτερης καταβολής. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται µέχρι και τη δεύτερη καταβολή 

του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου να αποδεικνύει τη συνέχιση 

της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, οποτεδήποτε του ζητηθεί 

από την Εταιρία και να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας εάν 

αυτή το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος 

δεν αποδεικνύει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητάς του ή αρνηθεί να εξετασθεί από γιατρό της 

Εταιρίας, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση της 

δεύτερης καταβολής. 

∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ    

Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας διπλασιάζεται σε περίπτωση που ο 

Ασφαλισµένος υποστεί τροχαίο ατύχηµα που θα   επιφέρει τη 

Μόνιµη Ολική Ανικανότητά του  και το οποίο συνέβη 

αποκλειστικά και µόνο όταν αυτός: 
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� είναι επιβάτης σε οποιοδήποτε δηµόσιας χρήσης  

µεταφορικό µέσο: αέρα, ξηράς ή θάλασσας, σε 

τουριστικό λεωφορείο, σε αγοραίο επιβατικό αυτοκίνητο, 

σε ταξί, σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο ή σε 

ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο  ιδιωτικής χρήσης.  

� είναι πεζός. 

� οδηγεί επιβατικό ή ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο ιδιωτικής 

χρήσης, µε την προϋπόθεση ότι κατέχει άδεια οδήγησης. 

� είναι αγρότης κατά κύριο επάγγελµα και οδηγεί  

γεωργικό µηχάνηµα, µε την προϋπόθεση ότι κατέχει την 

απαιτούµενη άδεια οδήγησης του µηχανήµατος.   

 

Προϋποθέσεις και κριτήρια αποζηµίωσης 

 

Η καταβολή του ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  

µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών  από την 

ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου να 

κάνουν γραπτή  αναγγελία ατυχήµατος ή ασθενείας 

στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν   όλα     τα     

απαραίτητα     έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες 

σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης της 

Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, που θα ζητήσει η 

Εταιρία. 

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί   σε 

θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει  τις σχετικές 

εντολές του. 

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση 

από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει 

αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή 

τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλισµένου 

κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή. 

� Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά τη λήξη της θεραπείας  

ή  την  περίοδο που απαιτείται για την αναγνώριση της 

ανικανότητας.  

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ή την πρώτη καταβολή του το 

αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

παραλαβή όλων των αναγκαίων πρωτότυπων  

δικαιολογητικών και την αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή αποζηµίωσης µε  βάση τα πρωτότυπα  

δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  στην  κατοχή  

της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

εξουσιοδοτούν  στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε 

γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό που τους περιέθαλψε και 

οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα 

κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης.  

� Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει τα 

ασφάλιστρα της Παροχής,  µέχρι την ηµεροµηνία 

αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς του  

από την Εταιρία. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία.  

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της για την κάλυψη του ασφαλισµένου 

κινδύνου από Ασθένεια, θα είναι εξήντα (60)  ηµέρες µετά την 

έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως αυτή αναγράφεται 

στη σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

 Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.  

 Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

 Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ        

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και 

διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά 

της Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων µε την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 

� Με τυχόν συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου από τον 

κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, που δεν αφορά Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα από ατύχηµα ή ασθένεια.  

� Με την ολοσχερή καταβολή του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου για την Παροχή αυτή. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, 

πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  εκδηλώνονται για 

πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) µήνες  από την  

έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  επαναφοράς  

της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   και δεν  ήταν  

γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

� Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου,  επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  1144  

Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) 
(MOA/Α) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

ΑΠΟ  

ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

(ΑΠΟΛΥΤΗ) 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 

         
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

 
ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ    

Θεωρούνται µόνον  ο / η σύζυγος 

 

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, παρεµποδίζει τον 

Ασφαλισµένο στην άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή  

εργασίας µε αµοιβή ή κέρδος και έχει πραγµατικά διαρκέσει 

τουλάχιστον για έξι (6) µήνες. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής αυτής, 

καλύπτει τη Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισµένου, 

που θα επέλθει από Ατύχηµα ή Ασθένεια ή επιπλοκές τους 

και καταβάλλει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών.  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ    

 Η αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας γίνεται 

από την Εταιρία, εφόσον: 

� Η ανικανότητα έχει κριθεί ως µόνιµη και οριστική. 

� Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την 

ηµεροµηνία της αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία. 

� Σε περίπτωση ατυχήµατος η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα 

έχει επέλθει µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και οφείλεται 

αποκλειστικά και άµεσα σε αυτό. 
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

1. Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας, καταβάλλεται εφάπαξ, αµέσως µετά την 

αναγνώρισή της  από την Εταιρία, σε περίπτωση 

πλήρους και οριστικής  απώλειας της όρασης και των 

δύο µατιών ή πλήρους και οριστικής απώλειας της 

χρήσης  δύο άκρων.    

2. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας 

καταβάλλεται από την Εταιρία  µε δύο (2) καταβολές.    

α. Η πρώτη καταβολή ισούται µε ποσοστό 50% του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου και καταβάλλεται αµέσως 

µετά την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία και εφόσον ο 

Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή, διαφορετικά η 

Εταιρία δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή.    

β. Η δεύτερη καταβολή ισούται µε το υπόλοιπο 50% του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου καταβάλλεται έξι (6) µήνες 

µετά την  ηµεροµηνία της πρώτης καταβολής, εφόσον 

ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή και συνεχίζεται η 

Μόνιµη Ολική Ανικανότητά του, διαφορετικά η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση της δεύτερης 

καταβολής. 

Εάν ο Ασφαλισµένος επανακτήσει µερικά την ικανότητά του 

για εργασία κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ 

των δύο καταβολών, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση της δεύτερης καταβολής. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται µέχρι και τη δεύτερη καταβολή 

του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου να αποδεικνύει τη συνέχιση 

της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, οποτεδήποτε του ζητηθεί 

από την Εταιρία και να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας εάν 

αυτή το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος 

δεν αποδεικνύει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητάς του ή αρνηθεί να εξετασθεί από γιατρό της 

Εταιρίας, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση της 

δεύτερης καταβολής. 

∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ    

Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας διπλασιάζεται σε περίπτωση που ο 

Ασφαλισµένος υποστεί τροχαίο ατύχηµα που θα   επιφέρει τη 

Μόνιµη Ολική Ανικανότητά του  και το οποίο συνέβη 

αποκλειστικά και µόνο όταν αυτός: 

� είναι επιβάτης σε οποιοδήποτε δηµόσιας χρήσης  

µεταφορικό µέσο: αέρα, ξηράς ή θάλασσας, σε 

τουριστικό λεωφορείο, σε αγοραίο επιβατικό αυτοκίνητο, 

σε ταξί, σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο ή σε 

ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο  ιδιωτικής χρήσης.  
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� είναι πεζός. 

� οδηγεί επιβατικό ή ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο ιδιωτικής 

χρήσης, µε την προϋπόθεση ότι κατέχει άδεια οδήγησης. 

� είναι αγρότης κατά κύριο επάγγελµα και οδηγεί  

γεωργικό µηχάνηµα, µε την προϋπόθεση ότι κατέχει την 

απαιτούµενη άδεια οδήγησης του µηχανήµατος.   

 

Προϋποθέσεις και κριτήρια αποζηµίωσης 

 

Η καταβολή του ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 

 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  

µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών  από την 

ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου να 

κάνουν γραπτή  αναγγελία ατυχήµατος ή ασθενείας 

στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν   όλα     τα     

απαραίτητα     έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες 

σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης της 

Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, που θα ζητήσει η 

Εταιρία. 

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί   σε 

θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει  τις σχετικές 

εντολές του. 

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση 

από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει 

αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή 

τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλισµένου 

κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή. 

� Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά τη λήξη της θεραπείας  

ή  την  περίοδο που απαιτείται για την αναγνώριση της 

ανικανότητας.  

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ή την πρώτη καταβολή του το 

αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

παραλαβή όλων των αναγκαίων πρωτότυπων  

δικαιολογητικών και την αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή αποζηµίωσης µε  βάση τα πρωτότυπα  

δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  στην  κατοχή  

της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

εξουσιοδοτούν  στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε 

γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό που τους περιέθαλψε και 

οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα 

κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης.  

� Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει τα 

ασφάλιστρα της Παροχής,  µέχρι την ηµεροµηνία 

αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς του  

από την Εταιρία. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει 

σχετική πρόσθετη πράξη.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 



 

 Σελίδα 87 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία.  

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της για την κάλυψη του ασφαλισµένου 

κινδύνου από Ασθένεια, θα είναι εξήντα (60)  ηµέρες µετά την 

έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως αυτή αναγράφεται 

στη σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  88  

 
ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

 Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.  

 Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

 Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ        

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και 

διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά 

της Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100  

 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 
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ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων µε την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 

� Με τυχόν συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου από τον 

κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, που δεν αφορά Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα από ατύχηµα ή ασθένεια.  

� Με την ολοσχερή καταβολή του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου για την Παροχή αυτή. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, 

πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  εκδηλώνονται για 

πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) µήνες  από την  

έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  επαναφοράς  

της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   και δεν  ήταν  

γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

� Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου,  επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 
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ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΜΑ) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  
ΜΟΝΙΜΗ  

ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟ  

ΑΤΥΧΗΜΑ  

  
ΕΕιιδδιικκέέςς  ∆∆ιιααττάάξξεειιςς  
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ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 

ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  

Θεωρούνται µόνον  ο / η σύζυγος 

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ    ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ    ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή επιπλοκές του, παρεµποδίζει τον Ασφαλισµένο  

στην άσκηση του  επαγγέλµατος που έχει δηλώσει γραπτά 

στην Εταιρία ή άλλου επαγγέλµατος ή  εργασίας µε αµοιβή ή 

κέρδος για τα οποία έχει τα απαιτούµενα προσόντα µε βάση 

τη µόρφωση, την ειδίκευση ή την πείρα του και έχει  

πραγµατικά διαρκέσει  τουλάχιστον για έξι (6) µήνες. 

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ    ΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ    ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Μόνιµη Μερική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται  η ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή επιπλοκές του και συνίσταται  αποκλειστικά στις 

περιπτώσεις που αναγράφονται τον Πίνακα Μόνιµης 

Μερικής Ανικανότητας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής αυτής, 

καλύπτει τη Μόνιµη Ολική ή Μερική Ανικανότητα του 

Ασφαλισµένου, που θα επέλθει από ατύχηµα ή επιπλοκές 

του. 

Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, η Εταιρία 

καταβάλλει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο που αναγράφεται 

στον Πίνακα Παροχών.  

Σε περίπτωση Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας, η Εταιρία 

καταβάλλει ποσοστό επί του  Ασφαλισµένου Κεφαλαίου που 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών σύµφωνα µε τον Πίνακα 

Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  

ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  
ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
ΚΚΕΕΦΦΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ 

ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΑΑ ∆∆ΕΕΞΞΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΡΡΟΟ  

� Του βραχίονα ή χεριού 60% 50% 

� Της κίνησης ώµου 25% 20% 

� Της κίνησης αγκώνα ή καρπού 20% 25% 

� Του δείκτη ή του αντίχειρα 30% 25% 

� Του αντίχειρα και κάποιου άλλου 
δακτύλου 

 
25% 

 
20% 

� Τριών δακτύλων, εκτός δείκτη ή 
αντίχειρα 

25% 20% 

� Μόνο του αντίχειρα  20% 15% 

� Μόνο του  δείκτη  15% 10% 

� Μόνο του µέσου ή παράµεσου ή 
µικρού 

10% 8% 

� Της κνήµης ή του ποδιού 50% 

� Κάτω άκρου κάτω από το γόνατο 40% 

� Της κίνησης ενός µηρού 30% 

� Της κίνησης ενός γόνατος 20% 

� Της κίνησης του µεγάλου 
δακτύλου ποδιού 

8% 

� Μερικός ακρωτηριασµός ποδιού 
µε όλα τα δάκτυλα 

30% 

� Βράχυνση του ποδιού κατά 5 
εκατ. τουλάχιστον. 

15% 

� Ολική απώλεια της όρασης του 
ενός µατιού ή ελάττωση κατά το 
µισό της όρασης και στα δύο 
µάτια 

25% 

� Ολική και ανίατη απώλεια ακοής 
του ενός αυτιού 

10% 

� Ολική και ανίατη απώλεια ακοής 
και των δύο αυτιών 

40% 

� Κάταγµα, µη πωρωµένο, κάτω 
σιαγόνας 

25% 

� Κάταγµα πλευράς µε µόνιµη 
παραµόρφωση του θώρακα και 
µε οργανικές ανωµαλίες 

20% 

� Αγκύλωση τµήµατος της 
σπονδυλικής στήλης, µε µόνιµη 
παραµόρφωση 

40% 

 
Εάν ο Ασφαλισµένος έχει δηλώσει στην Αίτηση Ασφάλισης 

ότι είναι αριστερόχειρας, τα ποσοστά που αναφέρονται στον 

παραπάνω πίνακα για τις διάφορες αναπηρίες αριστερού 

και δεξιού χεριού αντιστρέφονται. 

Η Ολική και Μόνιµη απώλεια λειτουργικής χρήσης ενός 

οργάνου ή µέλους του σώµατος θεωρείται ως ανατοµική 

απώλεια του οργάνου ή του µέλους. Σε περίπτωση µερικής 

απώλειας λειτουργικής χρήσης τα παραπάνω ποσοστά 

µειώνονται ανάλογα µε τη λειτουργικότητα που χάθηκε.  

Σε περίπτωση ανατοµικής ή λειτουργικής απώλειας σε 

περισσότερα όργανα ή µέλη, η αποζηµίωση καθορίζεται µε 

την άθροιση των ποσοστών που αναλογούν σε κάθε µία 
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βλάβη και δεν µπορεί να υπερβεί το 100% του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου της Παροχής, όπως αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών.  

Η ανατοµική ή λειτουργική απώλεια οργάνου ή άκρου πριν 

από την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης δεν παρέχουν 

δικαίωµα αποζηµίωσης στον Ασφαλισµένο για Μόνιµη 

Ανικανότητα από αυτό το όργανο ή άκρο. 

Σε περίπτωση που αποκοπεί τµήµα ενός δακτύλου χεριού, η 

Εταιρία θα καταβάλει µέρος από το ποσοστό που 

προβλέπεται για την ολική απώλεια δακτύλου από τον 

παραπάνω πίνακα ανάλογα µε το σηµείο αποκοπής του 

δακτύλου. 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ Η ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

 Η αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας 

γίνεται από την Εταιρία, εφόσον: 

� Η ανικανότητα έχει κριθεί ως µόνιµη και οριστική. 

� Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την 

ηµεροµηνία της αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής ή 

Μερικής Ανικανότητας από την Εταιρία. 

� Σε περίπτωση ατυχήµατος, η Μόνιµη Ολική ή Μερική 

Ανικανότητα έχει επέλθει µέσα σε τριακόσιες εξήντα 

(360) ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και 

οφείλεται αποκλειστικά και άµεσα σε αυτό. 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα  

1. Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας, καταβάλλεται εφάπαξ, αµέσως µετά την 

αναγνώρισή της  από την Εταιρία, σε περίπτωση 

πλήρους και οριστικής  απώλειας της όρασης και των 

δύο µατιών ή πλήρους και οριστικής απώλειας της 

χρήσης  δύο άκρων.    

2. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το Ασφαλισµένο 

Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας καταβάλλεται 

από την Εταιρία  µε δύο (2) καταβολές.    

 α. Η πρώτη καταβολή ισούται µε ποσοστό 50% του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου και καταβάλλεται αµέσως µετά 

την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από 

την Εταιρία και εφόσον ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη 

ζωή, διαφορετικά η Εταιρία δεν υποχρεούται σε 

οποιαδήποτε καταβολή.    

 β. Η δεύτερη καταβολή ισούται µε το υπόλοιπο 50% του 

ασφαλισµένου κεφαλαίου, καταβάλλεται έξι (6) µήνες 

µετά την  ηµεροµηνία της πρώτης καταβολής, εφόσον ο 

Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή και συνεχίζεται η 

Μόνιµη Ολική Ανικανότητά του, διαφορετικά η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση της δεύτερης 

καταβολής. 

 

Εάν ο Ασφαλισµένος επανακτήσει µερικά την ικανότητά του 

για εργασία, κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 

µεταξύ των δύο καταβολών, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση της δεύτερης καταβολής. 

 

Μόνιµη Μερική Ανικανότητα 

Το ποσοστό του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου λόγω Μόνιµης 

Μερικής Ανικανότητας όπως αναγράφεται στον Πίνακα 

Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας, καταβάλλεται εφάπαξ, 

αµέσως µετά την αναγνώρισή της από την Εταιρία, εφόσον 

ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την ηµεροµηνία 

καταβολής και συνεχίζεται η Μόνιµη  Μερική Ανικανότητά 

του, διαφορετικά η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή 

του. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται µέχρι την καταβολή του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου να αποδεικνύει τη συνέχιση της 

Μόνιµης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας, οποτεδήποτε του 

ζητηθεί από την Εταιρία και να εξετασθεί από γιατρό της 

Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο 

Ασφαλισµένος δεν αποδεικνύει την συνέχιση της Μόνιµης 

Ολικής ή Μερικής Ανικανότητάς του ή αρνηθεί να εξετασθεί 

από γιατρό της Εταιρίας, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 

 

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ    

Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο της Μόνιµης Ολικής ή Μερικής 

Ανικανότητας διπλασιάζεται σε περίπτωση  που ο 

Ασφαλισµένος υποστεί τροχαίο ατύχηµα που θα   επιφέρει τη 

Μόνιµη Ολική ή Μερική Ανικανότητά του  και το οποίο 

συνέβη αποκλειστικά και µόνο όταν αυτός: 

� είναι επιβάτης σε οποιοδήποτε δηµόσιας χρήσης  

µεταφορικό µέσο: αέρα, ξηράς ή θάλασσας, σε 

τουριστικό λεωφορείο, σε αγοραίο επιβατικό 

αυτοκίνητο, σε ταξί, σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό 

αυτοκίνητο ή σε ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο  ιδιωτικής 

χρήσης.  

� είναι πεζός. 

� οδηγεί επιβατικό ή ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο ιδιωτικής 

χρήσης, µε την προϋπόθεση ότι κατέχει άδεια 

οδήγησης. 

� είναι αγρότης κατά κύριο επάγγελµα και οδηγεί  

γεωργικό µηχάνηµα, µε την προϋπόθεση ότι κατέχει την 

απαιτούµενη άδεια οδήγησης του µηχανήµατος.   

Προϋποθέσεις και κριτήρια αποζηµίωσης 

 

Η καταβολή του ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 

 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  

µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών  από την 

ηµεροµηνία επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να 

κάνουν γραπτή  αναγγελία ατυχήµατος στην Εταιρία και 

να  προσκοµίσουν   όλα     τα     απαραίτητα     

έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης της Μόνιµης 
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Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας, που θα ζητήσει η 

Εταιρία. 

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί   

σε θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει  τις 

σχετικές εντολές του. 

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση 

από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει 

αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  

ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στη κατοχή 

τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλισµένου 

κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή. 

� Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά τη λήξη της 

θεραπείας  ή  την  περίοδο που απαιτείται για την 

αναγνώριση της ανικανότητας.  

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο το 

ασφαλισµένο κεφάλαιο, το αργότερο µέσα σε πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες, µετά την παραλαβή όλων των 

αναγκαίων πρωτότυπων δικαιολογητικών και την 

αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή 

αποζηµίωσης µε  βάση  τα πρωτότυπα  δικαιολογητικά  

που  θα  παραµείνουν  στην  κατοχή  της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 
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ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  //  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
 

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

εξουσιοδοτούν  στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε 

γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που τους περιέθαλψε και 

οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα 

κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης.  

� Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει τα 

ασφάλιστρα της Παροχής  µέχρι την ηµεροµηνία 

αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής ή Μερικής 

Ανικανότητάς του  από την Εταιρία. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)ηµέρες από 

τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία αναγράφει την ηµεροµηνία 
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έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ        

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά της 

Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων µε την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή ισχύει για ατυχήµατα που υπέστη ο Ασφαλισµένος 

µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της επαναφοράς της 

σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 

� Με τυχόν συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου από τον 

κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, που δεν αφορά Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα από ατύχηµα.  



 

 Σελίδα 93 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

� Με την ολοσχερή καταβολή του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου για την Παροχή αυτή. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  διαµαρτυρίες περί την 

διάπλαση και  επιπλοκές  τους, που προϋπήρχαν  της  

ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  της   Παροχής  ή  της  

τροποποίησής  της   ή της  επαναφοράς  της   σε  ισχύ  

και  ήταν  γνωστές  στον  Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή  

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, 

πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, πριν από την πάροδο 

τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή 

την επαναφορά της σε ισχύ. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

� Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις ή κάθε είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου, επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) (ΜΑ/Α) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΜΟΝΙΜΗ  

ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  

(ΑΠΟΛΥΤΗ) 

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 
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ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 

         

ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  

Θεωρούνται µόνον  ο / η σύζυγος 
 

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ    ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ    ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή επιπλοκές του, παρεµποδίζει τον Ασφαλισµένο 

στην άσκηση του οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή εργασίας 

µε αµοιβή ή κέρδος και έχει  πραγµατικά διαρκέσει  

τουλάχιστον για έξι (6) µήνες. 

 

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ    ΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ    ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Μόνιµη Μερική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται  η ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή επιπλοκές του και συνίσταται  αποκλειστικά στις 

περιπτώσεις που αναγράφονται τον Πίνακα Μόνιµης 

Μερικής Ανικανότητας. 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ    ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ 

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής αυτής, 

καλύπτει τη Μόνιµη Ολική ή Μερική Ανικανότητα του 

Ασφαλισµένου, που θα επέλθει από ατύχηµα ή επιπλοκές 

του. 

Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, η Εταιρία 

καταβάλλει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο που αναγράφεται 

στον Πίνακα Παροχών.  

Σε περίπτωση Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας, η Εταιρία 

καταβάλλει ποσοστό επί του  Ασφαλισµένου Κεφαλαίου που 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών σύµφωνα µε τον Πίνακα 

Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας.  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ 
ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  

ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  
ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
ΚΚΕΕΦΦΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ 

ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΑΑ ∆∆ΕΕΞΞΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΡΡΟΟ  

� Του βραχίονα ή χεριού 60% 50% 

� Της κίνησης ώµου 25% 20% 

� Της κίνησης αγκώνα ή καρπού 20% 25% 

� Του δείκτη ή του αντίχειρα 30% 25% 

� Του αντίχειρα και κάποιου άλλου 
δακτύλου 

 
25% 

 
20% 

� Τριών δακτύλων, εκτός δείκτη ή 
αντίχειρα 

25% 20% 

� Μόνο του αντίχειρα  20% 15% 

� Μόνο του  δείκτη  15% 10% 

� Μόνο του µέσου ή παράµεσου ή 
µικρού 

10% 8% 

� Της κνήµης ή του ποδιού 50% 

� Κάτω άκρου κάτω από το γόνατο 40% 

� Της κίνησης ενός µηρού 30% 

� Της κίνησης ενός γόνατος 20% 

� Της κίνησης του µεγάλου 
δακτύλου ποδιού 

8% 

� Μερικός ακρωτηριασµός ποδιού 
µε όλα τα δάκτυλα 

30% 

� Βράχυνση του ποδιού κατά 5 
εκατ. τουλάχιστον. 

15% 

� Ολική απώλεια της όρασης του 
ενός µατιού ή ελάττωση κατά το 
µισό της όρασης και στα δύο 
µάτια 

25% 

� Ολική και ανίατη απώλεια ακοής 
του ενός αυτιού 

10% 

� Ολική και ανίατη απώλεια ακοής 
και των δύο αυτιών 

40% 

� Κάταγµα, µη πωρωµένο, κάτω 
σιαγόνας 

25% 

� Κάταγµα πλευράς µε µόνιµη 
παραµόρφωση του θώρακα και 
µε οργανικές ανωµαλίες 

20% 

� Αγκύλωση τµήµατος της 
σπονδυλικής στήλης, µε µόνιµη 
παραµόρφωση 

40% 

 
Εάν ο Ασφαλισµένος έχει δηλώσει στην Αίτηση Ασφάλισης 

ότι είναι αριστερόχειρας, τα ποσοστά που αναφέρονται στον 

παραπάνω πίνακα για τις διάφορες αναπηρίες αριστερού 

και δεξιού χεριού αντιστρέφονται. 

Η Ολική και Μόνιµη απώλεια λειτουργικής χρήσης ενός 

οργάνου ή µέλους του σώµατος θεωρείται ως ανατοµική 

απώλεια του οργάνου ή του µέλους. Σε περίπτωση µερικής 

απώλειας λειτουργικής χρήσης τα παραπάνω ποσοστά 

µειώνονται ανάλογα µε τη λειτουργικότητα που χάθηκε.  

Σε περίπτωση ανατοµικής ή λειτουργικής απώλειας σε 

περισσότερα όργανα ή µέλη, η αποζηµίωση καθορίζεται µε 

την άθροιση των ποσοστών που αναλογούν σε κάθε µία 
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βλάβη και δεν µπορεί να υπερβεί το 100% του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου της Παροχής, όπως αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών.  

Η ανατοµική ή λειτουργική απώλεια οργάνου ή άκρου πριν 

από την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης δεν παρέχουν 

δικαίωµα αποζηµίωσης στον Ασφαλισµένο για Μόνιµη 

Ανικανότητα από αυτό το όργανο ή άκρο. 

Σε περίπτωση που αποκοπεί τµήµα ενός δακτύλου χεριού, η 

Εταιρία θα καταβάλει µέρος από το ποσοστό που 

προβλέπεται για την ολική απώλεια δακτύλου από τον 

παραπάνω πίνακα ανάλογα µε το σηµείο αποκοπής του 

δακτύλου. 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ Η ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

 Η αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας 

γίνεται από την Εταιρία, εφόσον: 

� Η ανικανότητα έχει κριθεί ως µόνιµη και οριστική. 

� Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την 

ηµεροµηνία της αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής ή 

Μερικής Ανικανότητας από την Εταιρία. 

� Σε περίπτωση ατυχήµατος, η Μόνιµη Ολική ή Μερική 

Ανικανότητα έχει επέλθει µέσα σε τριακόσιες εξήντα 

(360) ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και 

οφείλεται αποκλειστικά και άµεσα σε αυτό. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  44  

 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα  

3. Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας, καταβάλλεται εφάπαξ, αµέσως µετά την 

αναγνώρισή της  από την Εταιρία, σε περίπτωση 

πλήρους και οριστικής  απώλειας της όρασης και των 

δύο µατιών ή πλήρους και οριστικής απώλειας της 

χρήσης  δύο άκρων.    

4. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το Ασφαλισµένο 

Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας καταβάλλεται 

από την Εταιρία  µε δύο (2) καταβολές.    

α. Η πρώτη καταβολή ισούται µε ποσοστό 50% του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου και καταβάλλεται αµέσως 

µετά την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία και εφόσον ο 

Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή, διαφορετικά η Εταιρία 

δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή.    

β. Η δεύτερη καταβολή ισούται µε το υπόλοιπο 50% του 

ασφαλισµένου κεφαλαίου, καταβάλλεται έξι (6) µήνες 

µετά την  ηµεροµηνία της πρώτης καταβολής, εφόσον ο 

Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή και συνεχίζεται η 

Μόνιµη Ολική Ανικανότητά του, διαφορετικά η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση της δεύτερης 

καταβολής. 

 

Εάν ο Ασφαλισµένος επανακτήσει µερικά την ικανότητά του 

για εργασία, κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 

µεταξύ των δύο καταβολών, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση της δεύτερης καταβολής. 

Μόνιµη Μερική Ανικανότητα 

Το ποσοστό του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου λόγω Μόνιµης 

Μερικής Ανικανότητας όπως αναγράφεται στον Πίνακα 

Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας, καταβάλλεται εφάπαξ, 

αµέσως µετά την αναγνώρισή της από την Εταιρία, εφόσον 

ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την ηµεροµηνία 

καταβολής και συνεχίζεται η Μόνιµη  Μερική Ανικανότητά 

του, διαφορετικά η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή 

του. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται µέχρι την καταβολή του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου να αποδεικνύει τη συνέχιση της 

Μόνιµης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας, οποτεδήποτε του 

ζητηθεί από την Εταιρία και να εξετασθεί από γιατρό της 

Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο 

Ασφαλισµένος δεν αποδεικνύει την συνέχιση της Μόνιµης 

Ολικής ή Μερικής Ανικανότητάς του ή αρνηθεί να εξετασθεί 

από γιατρό της Εταιρίας, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 

 

∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ    

Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο της Μόνιµης Ολικής ή Μερικής 

Ανικανότητας διπλασιάζεται σε περίπτωση  που ο 

Ασφαλισµένος υποστεί τροχαίο ατύχηµα που θα   επιφέρει τη 

Μόνιµη Ολική ή Μερική Ανικανότητά του  και το οποίο 

συνέβη αποκλειστικά και µόνο όταν αυτός: 

� είναι επιβάτης σε οποιοδήποτε δηµόσιας χρήσης  

µεταφορικό µέσο: αέρα, ξηράς ή θάλασσας, σε 

τουριστικό λεωφορείο, σε αγοραίο επιβατικό 

αυτοκίνητο, σε ταξί, σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό 

αυτοκίνητο ή σε ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο  ιδιωτικής 

χρήσης.  

� είναι πεζός. 

� οδηγεί επιβατικό ή ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο ιδιωτικής 

χρήσης, µε την προϋπόθεση ότι κατέχει άδεια 

οδήγησης. 

� είναι αγρότης κατά κύριο επάγγελµα και οδηγεί  

γεωργικό µηχάνηµα, µε την προϋπόθεση ότι κατέχει την 

απαιτούµενη άδεια οδήγησης του µηχανήµατος.   

Προϋποθέσεις και κριτήρια αποζηµίωσης 

 

Η καταβολή του ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  

µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών  από την 

ηµεροµηνία επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να 

κάνουν γραπτή  αναγγελία ατυχήµατος στην Εταιρία και 

να  προσκοµίσουν   όλα     τα     απαραίτητα     

έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης της Μόνιµης 

Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας, που θα ζητήσει η 

Εταιρία. 
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� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί   

σε θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει  τις 

σχετικές εντολές του. 

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση 

από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει 

αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  

ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στη κατοχή 

τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλισµένου 

κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή. 

� Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά τη λήξη της 

θεραπείας  ή  την  περίοδο που απαιτείται για την 

αναγνώριση της ανικανότητας.  

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο το 

ασφαλισµένο κεφάλαιο, το αργότερο µέσα σε πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες, µετά την παραλαβή όλων των 

αναγκαίων πρωτότυπων δικαιολογητικών και την 

αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή 

αποζηµίωσης µε  βάση  τα πρωτότυπα  δικαιολογητικά  

που  θα  παραµείνουν  στην  κατοχή  της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

εξουσιοδοτούν  στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε 

γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που τους περιέθαλψε και 

οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα 

κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης.  

� Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει τα 

ασφάλιστρα της Παροχής  µέχρι την ηµεροµηνία 

αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής ή Μερικής 

Ανικανότητάς του  από την Εταιρία. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ KΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)ηµέρες από 

τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει 

σχετική πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής. .  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ     

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά της 

Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων µε την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή ισχύει για ατυχήµατα που υπέστη ο Ασφαλισµένος 

µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της επαναφοράς της 

σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΛΗΗΞΞΗΗ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ  

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 

� Με τυχόν συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου από τον 

κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, που δεν αφορά Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα από ατύχηµα.  

� Με την ολοσχερή καταβολή του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου για την Παροχή αυτή. 
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ΕΕΞΞΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  διαµαρτυρίες περί την 

διάπλαση και  επιπλοκές  τους, που προϋπήρχαν  της  

ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  της   Παροχής  ή  της  

τροποποίησής  της   ή της  επαναφοράς  της   σε  ισχύ  

και  ήταν  γνωστές  στον  Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή  

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, 

πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, πριν από την πάροδο 

τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή 

την επαναφορά της σε ισχύ. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

� Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις ή κάθε είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου, επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΕΜΟΑ) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  

ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 
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ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 

 
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

 
ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, παρεµποδίζει τον 

Ασφαλισµένο στην άσκηση του επαγγέλµατος που έχει 

δηλώσει γραπτά στην Εταιρία ή άλλου επαγγέλµατος ή  

εργασίας µε αµοιβή ή κέρδος, για τα οποία έχει τα 

απαιτούµενα προσόντα µε βάση τη µόρφωση την ειδίκευση 

ή την πείρα του και έχει πραγµατικά διαρκέσει τουλάχιστον 

για δώδεκα (12) µήνες. 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ    ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ  

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής αυτής, 

καλύπτει τη Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισµένου 

που θα επέλθει από Ατύχηµα ή Ασθένεια ή επιπλοκές τους 

και καταβάλλει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών.  

Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια,  

η Παροχή ισχύει εφόσον έχουν παρέλθει δώδεκα µήνες (12)  

από την έναρξη ισχύος της ή την επαναφορά της σε ισχύ.  

Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα,  

η Παροχή ισχύει εφόσον έχουν παρέλθει δύο µήνες (2)  από 

την έναρξη ισχύος της ή την επαναφορά της σε ισχύ.  
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ΑΑΝΝΑΑΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗΣΣ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

Η αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας γίνεται 

από την Εταιρία, εφόσον: 

� Η ανικανότητα έχει κριθεί ως µόνιµη και οριστική. 

� Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την 

ηµεροµηνία της αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία. 

� Σε περίπτωση ατυχήµατος η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα 

έχει επέλθει µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και οφείλεται 

αποκλειστικά και άµεσα σε αυτό. 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  

Το ετήσιο εισόδηµα λόγω Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, 

µετά την αναγνώρισή της  από την Εταιρία, θα καταβάλλεται 

ανάλογα µε τον τρόπο καταβολής του Ασφαλίστρου.  

Η πρώτη δόση του ετήσιου εισοδήµατος θα καταβληθεί κατά 

την ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου που ακολουθεί 

την ηµεροµηνία αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία.  

Η τελευταία δόση του ετησίου εισοδήµατος θα καταβληθεί µε 

την ηµεροµηνία λήξης ισχύος  της Παροχής που 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών ή µε την παύση ισχύος 

της Βασικής Παροχής, εάν αυτή προηγείται ή µε τον Θάνατο 

του Ασφαλισµένου.  

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου τελευταία δόση 

καταβολής του ετησίου εισοδήµατος, θεωρείται αυτή που 

πραγµατοποιήθηκε πριν από τον θάνατό του. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται για τη συνέχιση της 

καταβολής και της τελευταίας δόσης του Ετησίου 

εισοδήµατος να αποδεικνύει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας, οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρία και 

να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει 

αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν 

αποδεικνύει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς 

του ή αρνηθεί να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας, η 

Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση της δεύτερης 

καταβολής. 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  

Προϋποθέσεις και κριτήρια αποζηµίωσης 

 

Η καταβολή του ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 

 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  

µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την 

ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου να 
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κάνουν γραπτή  αναγγελία ατυχήµατος ή ασθενείας 

στην     Εταιρία     και    να     προσκοµίσουν    όλα   τα 

απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά 

µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης της 

Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, που θα ζητήσει η 

Εταιρία. 

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί   

σε θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει  τις 

σχετικές εντολές του. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  

ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην 

κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη 

συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατος για 

αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλισµένου 

κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή. 

� Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά τη λήξη της 

θεραπείας  ή  την  περίοδο που απαιτείται για την 

αναγνώριση της ανικανότητας.  

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η  Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο  το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ή την πρώτη καταβολή του το 

αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

παραλαβή όλων των αναγκαίων πρωτότυπων  

δικαιολογητικών και την αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή αποζηµίωσης µε  βάση  τα 

πρωτότυπα  δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  

στην  κατοχή  της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 
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ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  //  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

εξουσιοδοτούν  στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε 

γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που τους περιέθαλψε και 

οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα 

κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης.  

� Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει τα 

ασφάλιστρα της Παροχής, µέχρι την ηµεροµηνία 

αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς του  

από την Εταιρία. 
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ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  KKΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΟΟΥΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της για την κάλυψη του ασφαλισµένου 

κινδύνου από Ασθένεια, θα είναι δώδεκα (12)  µήνες µετά την 

έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως αυτή αναγράφεται 

στη σχετική Πρόσθετη Πράξη.  
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Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε δώδεκα (12)  

µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

 Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.  

 Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

 Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ    

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου και των τυχόν. 

�  Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά της 

Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων µε την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 
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� Με τυχόν συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου από τον 

κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, που δεν αφορά Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα από ατύχηµα ή ασθένεια.  
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  

αερόστατο, πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από  τις  παρακάτω  αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, 

µέθη (όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία  ( κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

�  Βρίσκεται  σε  χώρα  που  διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου, επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) (ΕΜΟΑ/Α) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  

ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

(ΑΠΟΛΥΤΗ)  

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 

 
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

 
ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, παρεµποδίζει τον 

Ασφαλισµένο στην άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή  

εργασίας µε αµοιβή ή κέρδος και έχει πραγµατικά διαρκέσει 

τουλάχιστον για δώδεκα (12) µήνες. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής αυτής, 

καλύπτει τη Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισµένου 

που θα επέλθει από Ατύχηµα ή Ασθένεια ή επιπλοκές τους 

και καταβάλλει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών.  

Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια,  

η Παροχή ισχύει εφόσον έχουν παρέλθει δώδεκα µήνες (12)  

από την έναρξη ισχύος της ή την επαναφορά της σε ισχύ.  

Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα,  

η Παροχή ισχύει εφόσον έχουν παρέλθει δύο µήνες (2)  από 

την έναρξη ισχύος της ή την επαναφορά της σε ισχύ.  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Η αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας γίνεται 

από την Εταιρία, εφόσον: 

� Η ανικανότητα έχει κριθεί ως µόνιµη και οριστική. 

� Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την 

ηµεροµηνία της αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία. 

� Σε περίπτωση ατυχήµατος η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα 

έχει επέλθει µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και οφείλεται 

αποκλειστικά και άµεσα σε αυτό. 
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Το ετήσιο εισόδηµα λόγω Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, 

µετά την αναγνώρισή της  από την Εταιρία, θα καταβάλλεται 

ανάλογα µε τον τρόπο καταβολής του Ασφαλίστρου.  

Η πρώτη δόση του ετήσιου εισοδήµατος θα καταβληθεί κατά 

την ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου που ακολουθεί 

την ηµεροµηνία αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία.  

Η τελευταία δόση του ετησίου εισοδήµατος θα καταβληθεί µε 

την ηµεροµηνία λήξης ισχύος  της Παροχής που 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών ή µε την παύση ισχύος 

της Βασικής Παροχής, εάν αυτή προηγείται ή µε τον Θάνατο 

του Ασφαλισµένου.  

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου τελευταία δόση 

καταβολής του ετησίου εισοδήµατος, θεωρείται αυτή που 

πραγµατοποιήθηκε πριν από τον θάνατό του. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται για τη συνέχιση της 

καταβολής και της τελευταίας δόσης του Ετησίου 

εισοδήµατος να αποδεικνύει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας, οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρία και 

να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει 

αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν 

αποδεικνύει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς 

του ή αρνηθεί να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας, η 

Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση της δεύτερης 

καταβολής. 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  

Προϋποθέσεις και κριτήρια αποζηµίωσης 

 

Η καταβολή του ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 
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� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  

µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την 

ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου να 

κάνουν γραπτή  αναγγελία ατυχήµατος ή ασθενείας 

στην     Εταιρία     και    να     προσκοµίσουν    όλα      τα 

απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά 

µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης της 

Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, που θα ζητήσει η 

Εταιρία. 

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί   

σε θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει  τις 

σχετικές εντολές του. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  

ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην 

κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη 

συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατος για 

αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλισµένου 

κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή. 

� Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά τη λήξη της 

θεραπείας  ή  την  περίοδο που απαιτείται για την 

αναγνώριση της ανικανότητας.  

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η  Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο  το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ή την πρώτη καταβολή του το 

αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

παραλαβή όλων των αναγκαίων πρωτότυπων  

δικαιολογητικών και την αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή αποζηµίωσης µε  βάση  τα 

πρωτότυπα  δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  

στην  κατοχή  της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

εξουσιοδοτούν  στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε 

γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που τους περιέθαλψε και 

οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα 

κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης.  

� Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει τα 

ασφάλιστρα της Παροχής, µέχρι την ηµεροµηνία 

αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς του  

από την Εταιρία. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το 

Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει 

σχετική πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 
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Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της για την κάλυψη του ασφαλισµένου 

κινδύνου από Ασθένεια, θα είναι δώδεκα (12)  µήνες µετά την 

έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως αυτή αναγράφεται 

στη σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε δώδεκα (12)  

µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

αποζηµίωσης. 

 Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.  

 Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

 Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ      

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου και των τυχόν. 

�  Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά της 

Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων : 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων µε την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 

� Με τυχόν συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου από τον 

κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, που δεν αφορά Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα από ατύχηµα ή ασθένεια.  
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  

αερόστατο, πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

 

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από  τις  παρακάτω  αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, 

µέθη (όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία  ( κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

�  Βρίσκεται  σε  χώρα  που  διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου, επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΛΟΓΩ  ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΑΠΑ) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

ΛΟΓΩ  ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

  
ΕΕιιδδιικκέέςς  ∆∆ιιααττάάξξεειιςς  
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ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης.        

ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  

Ο αριθµός των συνεχών ηµερών πριν από την παρέλευση 

των οποίων δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. 

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΌΌΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, παρεµποδίζει τον 

Ασφαλισµένο στην άσκηση του επαγγέλµατος που έχει 

δηλώσει γραπτά στην Εταιρία ή άλλου επαγγέλµατος ή  

εργασίας µε αµοιβή ή κέρδος, για τα οποία έχει τα 

απαιτούµενα προσόντα µε βάση τη µόρφωση την ειδίκευση 

ή την πείρα του  και έχει πραγµατικά διαρκέσει τουλάχιστον 

για έξι (6) µήνες. 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ    

Οι Συµπληρωµατικές Παροχές για τις οποίες θα ισχύει 

Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου αναγράφονται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας της Παροχής.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Εταιρία, σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου που θα επέλθει κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Παροχής, από Ατύχηµα ή Ασθένεια ή επιπλοκές τους, 

παρέχει Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων για την Βασική 

και τις τυχόν Συµπληρωµατικές Παροχές του  Ασφαλιστηρίου, 

όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ   

 Η αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας γίνεται 

από την Εταιρία, εφόσον: 

� Η ανικανότητα έχει κριθεί ως µόνιµη και οριστική. 

� Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την 

ηµεροµηνία της αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία. 

� Σε περίπτωση ατυχήµατος η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα 

έχει επέλθει µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και οφείλεται 

αποκλειστικά και άµεσα σε αυτό. 
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  

Η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου παρέχεται µετά τη 

λήξη της θεραπείας  ή  την  περίοδο αναµονής για την 

αναγνώριση της ανικανότητας  

Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου λόγω πλήρους και οριστικής  απώλειας της 

όρασης και των δύο µατιών ή πλήρους και οριστικής 

απώλειας της χρήσης  δύο άκρων του, η Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρου ισχύει άµεσα µετά την αναγνώρισή 

της από την Εταιρία, και δεν απαιτείται η Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα να έχει διαρκέσει τουλάχιστον για έξι (6) µήνες. 

Μετά την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας 

από την Εταιρία, η απαλλαγή θα διαρκέσει έως την ηµέρα 

πιθανής επανάκτησης ικανότητας για εργασία ή έως την 

«Ηµεροµηνία Λήξης» κάθε άλλης Παροχής του 

Ασφαλιστηρίου για την οποία ισχύει Απαλλαγή Πληρωµής, 

όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, οποιαδήποτε 

επέλθει πρώτη.  

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να αποδεικνύει τη συνέχιση 

της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, οποτεδήποτε του ζητηθεί 

από την Εταιρία και να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας εάν 

αυτή το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος 

δεν αποδεικνύει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητάς του ή αρνηθεί να εξετασθεί από γιατρό της 

Εταιρίας, η Εταιρία διακόπτει την περαιτέρω Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρων, τα οποία θα καταβάλλονται 

εφεξής σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή αποδειχθεί 

ότι δεν υφίσταται η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του 

Ασφαλισµένου, η Εταιρία διακόπτει την περαιτέρω Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρων, τα οποία θα καταβάλλονται 

εφεξής σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου. 

Εάν, µετά την έναρξη της Απαλλαγής Πληρωµής 

Ασφαλίστρου για την Βασική και τις τυχόν Συµπληρωµατικές 
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Παροχές λόγω Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα 

ή Ασθένεια, ο Ασφαλισµένος συνταξιοδοτηθεί από τον 

κοινωνικό φορέα ή παύσει την άσκηση οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, η Εταιρία θα συνεχίσει την Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρων µέχρι µέχρι τη λήξη του 

Ασφαλιστηρίου ή το θάνατο του Ασφαλισµένου, όποιο από 

τα δύο επέλθει πρώτο.  

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος έχει επιλέξει την Ετήσια 

Αυτόµατη Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου της Βασικής 

Παροχής, η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου ισχύει για το 

εκάστοτε αναπροσαρµοζόµενο ασφάλιστρο της Βασικής 

Παροχής. 

 
Προϋποθέσεις  

 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  

µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την 

ηµεροµηνία επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να 

κάνουν γραπτή  αναγγελία ατυχήµατος ή ασθενείας 

στην Εταιρία και να προσκοµίσουν όλα τα     

απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά 

µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης της Μόνιµης 

Ολικής Ανικανότητας, που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί   σε 

θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει  τις σχετικές 

εντολές του. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή 

τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για απαλλαγή.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων Απαλλαγής Πληρωµής 

Ασφαλίστρου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση 

της υποχρέωσής της για απαλλαγή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση χορήγησης της 

Απαλλαγής Πληρωµής Ασφαλίστρου 
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∆ΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει το 

Ασφάλιστρο της Παροχής αυτής, της Βασικής και των 

Συµπληρωµατικών Παροχών µέχρι την ηµεροµηνία 

αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου από την Εταιρία. 

Μετά την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς του 

Ασφαλισµένου, ισχύει Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου 

για την Βασική και τις τυχόν Συµπληρωµατικές Παροχές.  

Η Εταιρία επιστρέφει άτοκα τα ασφάλιστρα που έχουν 

καταβληθεί για τη χρονική περίοδο από την ηµεροµηνία της 

γνωστοποίησης από τον Ασφαλισµένο της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητάς του έως την  ηµεροµηνία  αναγνώρισης 

αυτής.  
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ      

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

εξουσιοδοτούν  στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε 

γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που τους περιέθαλψε και 

οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα 

κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ KΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ      

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 
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� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της Παροχής αυτής για την κάλυψη του 

ασφαλισµένου κινδύνου από Ασθένεια, θα είναι εξήντα (60)  

ηµέρες µετά την έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως 

αυτή αναγράφεται στη σχετική Πρόσθετη Πράξη.  
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  υποχρεούνται 

σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡA    

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και 

διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά 

της Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧYΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ    

 
Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 

� Με τυχόν συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου από τον 

κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, που δεν αφορά Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα από ατύχηµα ή ασθένεια.  
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, 

πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  εκδηλώνονται για 

πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) µήνες  από την  

έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  επαναφοράς  

της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   και δεν  ήταν  

γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

� Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου,  επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του. 
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Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας – (ΑΠΑ) 

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

  
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

� Medical 

� Χειρουργικό Επίδοµα Από Ατύχηµα ή Ασθένεια 

� Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα από Ατύχηµα ή 

Ασθένεια 

� Generali   Diagnosis   

� Επιστροφή Εξόδων Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης 

από Ατύχηµα 

� Σοβαρές Ασθένειες 

� Πρόσκαιρη Ασφάλιση  Θανάτου Χωρίς Συµµετοχή στα 

Κέρδη (Συµπληρωµατική Παροχή) 

� Θάνατος από Ατύχηµα 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας της Παροχής 

Απαλλαγής Πληρωµής Ασφαλίστρου διαµορφώνονται από 

την Εταιρία σύµφωνα µε τις ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες 

της Ελληνικής αγοράς κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου 

και ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης του 

Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής σε κάθε 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω µεταβλητών 

στοιχείων και υποχρεούται να γνωστοποιεί στον 

Συµβαλλόµενο γραπτά την µεταβολή αυτή, µε την έκδοση 

νέων Ειδικών Κανόνων Λειτουργίας. 
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΛΟΓΩ  ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) (ΑΠΑ/Α) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

ΛΟΓΩ  ΘΑΝΑΤΟΥ ´Η  

ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

(ΑΠΟΛΥΤΗ)  

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 
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ΟΡΙΣΜΟΙ   

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης.        

ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  

Ο αριθµός των συνεχών ηµερών πριν από την παρέλευση 

των οποίων δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. 

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΌΌΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, παρεµποδίζει τον 

Ασφαλισµένο στην άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή  

εργασίας µε αµοιβή ή κέρδος και έχει πραγµατικά διαρκέσει 

τουλάχιστον για έξι (6) µήνες. 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ    

Οι Συµπληρωµατικές Παροχές για τις οποίες θα ισχύει 

Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου αναγράφονται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας της Παροχής.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Εταιρία, σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου που θα επέλθει κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Παροχής, από Ατύχηµα ή Ασθένεια ή επιπλοκές τους, 

παρέχει Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων για την Βασική 

και τις τυχόν Συµπληρωµατικές Παροχές του  Ασφαλιστηρίου, 

όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ   

 Η αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας γίνεται 

από την Εταιρία, εφόσον: 

� Η ανικανότητα έχει κριθεί ως µόνιµη και οριστική. 

� Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την 

ηµεροµηνία της αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία. 

� Σε περίπτωση ατυχήµατος η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα 

έχει επέλθει µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και οφείλεται 

αποκλειστικά και άµεσα σε αυτό. 
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  

Η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου παρέχεται µετά τη 

λήξη της θεραπείας  ή  την  περίοδο αναµονής για την 

αναγνώριση της ανικανότητας  

Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου λόγω πλήρους και οριστικής  απώλειας της 

όρασης και των δύο µατιών ή πλήρους και οριστικής 

απώλειας της χρήσης  δύο άκρων του, η Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρου ισχύει άµεσα µετά την αναγνώρισή 

της από την Εταιρία, και δεν απαιτείται η Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα να έχει διαρκέσει τουλάχιστον για έξι (6) µήνες. 

Μετά την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας 

από την Εταιρία, η απαλλαγή θα διαρκέσει έως την ηµέρα 

πιθανής επανάκτησης ικανότητας για εργασία ή έως την 

«Ηµεροµηνία Λήξης» κάθε άλλης Παροχής του 

Ασφαλιστηρίου για την οποία ισχύει Απαλλαγή Πληρωµής, 

όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, οποιαδήποτε 

επέλθει πρώτη.  

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να αποδεικνύει τη συνέχιση 

της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, οποτεδήποτε του ζητηθεί 

από την Εταιρία και να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας εάν 

αυτή το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος 

δεν αποδεικνύει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητάς του ή αρνηθεί να εξετασθεί από γιατρό της 

Εταιρίας, η Εταιρία διακόπτει την περαιτέρω Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρων, τα οποία θα καταβάλλονται 

εφεξής σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή αποδειχθεί 

ότι δεν υφίσταται η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του 

Ασφαλισµένου, η Εταιρία διακόπτει την περαιτέρω Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρων, τα οποία θα καταβάλλονται 

εφεξής σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου. 
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Εάν, µετά την έναρξη της Απαλλαγής Πληρωµής 

Ασφαλίστρου για την Βασική και τις τυχόν Συµπληρωµατικές 

Παροχές λόγω Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα 

ή Ασθένεια, ο Ασφαλισµένος συνταξιοδοτηθεί από τον 

κοινωνικό φορέα ή παύσει την άσκηση οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, η Εταιρία θα συνεχίσει την Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρων µέχρι µέχρι τη λήξη του 

Ασφαλιστηρίου ή το θάνατο του Ασφαλισµένου, όποιο από 

τα δύο επέλθει πρώτο.  

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος έχει επιλέξει την Ετήσια 

Αυτόµατη Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου της Βασικής 

Παροχής, η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου ισχύει για το 

εκάστοτε αναπροσαρµοζόµενο ασφάλιστρο της Βασικής 

Παροχής. 

 
Προϋποθέσεις  

 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  

µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την 

ηµεροµηνία επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να 

κάνουν γραπτή  αναγγελία ατυχήµατος ή ασθενείας 

στην Εταιρία και να προσκοµίσουν όλα τα     

απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά 

µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης της Μόνιµης 

Ολικής Ανικανότητας, που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί   σε 

θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει  τις σχετικές 

εντολές του. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή 

τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για απαλλαγή.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων Απαλλαγής Πληρωµής 

Ασφαλίστρου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση 

της υποχρέωσής της για απαλλαγή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση χορήγησης της 

Απαλλαγής Πληρωµής Ασφαλίστρου 
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∆ΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει το 

Ασφάλιστρο της Παροχής αυτής, της Βασικής και των 

Συµπληρωµατικών Παροχών µέχρι την ηµεροµηνία 

αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου από την Εταιρία. 

Μετά την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς του 

Ασφαλισµένου, ισχύει Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου 

για την Βασική και τις τυχόν Συµπληρωµατικές Παροχές.  

Η Εταιρία επιστρέφει άτοκα τα ασφάλιστρα που έχουν 

καταβληθεί για τη χρονική περίοδο από την ηµεροµηνία της 

γνωστοποίησης από τον Ασφαλισµένο της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητάς του έως την  ηµεροµηνία  αναγνώρισης 

αυτής.  
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ   

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

εξουσιοδοτούν  στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε 

γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που τους περιέθαλψε και 

οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα 

κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ KΙΝ∆ΥΝΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ    

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της Παροχής αυτής για την κάλυψη του 

ασφαλισµένου κινδύνου από Ασθένεια, θα είναι εξήντα (60)  

ηµέρες µετά την έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως 

αυτή αναγράφεται στη σχετική Πρόσθετη Πράξη.  
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  υποχρεούνται 

σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ        

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και 

διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά 

της Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  
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Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 

� Με τυχόν συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου από τον 

κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, που δεν αφορά Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα από ατύχηµα ή ασθένεια.  
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, 

πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  εκδηλώνονται για 

πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) µήνες  από την  

έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  επαναφοράς  

της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   και δεν  ήταν  

γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

� Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου,  επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  1155  

 
Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας – (ΑΠΑ/Α) 

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

  
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

� Medical 

� Χειρουργικό Επίδοµα Από Ατύχηµα ή Ασθένεια 

� Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα από Ατύχηµα ή 

Ασθένεια 

� Generali   Diagnosis   

� Επιστροφή Εξόδων Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης 

από Ατύχηµα 

� Σοβαρές Ασθένειες 

� Πρόσκαιρη Ασφάλιση  Θανάτου Χωρίς Συµµετοχή στα 

Κέρδη (Συµπληρωµατική Παροχή) 

� Θάνατος από Ατύχηµα 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας της Παροχής 

Απαλλαγής Πληρωµής Ασφαλίστρου διαµορφώνονται από 

την Εταιρία σύµφωνα µε τις ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες 

της Ελληνικής αγοράς κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου 

και ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης του 

Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής σε κάθε 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω µεταβλητών 

στοιχείων και υποχρεούται να γνωστοποιεί στον 

Συµβαλλόµενο γραπτά την µεταβολή αυτή, µε την έκδοση 

νέων Ειδικών Κανόνων Λειτουργίας. 
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΛΟΓΩ  ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΑΠΑΣ) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

ΛΟΓΩ  ΘΑΝΑΤΟΥ ´Η  

ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ    

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 

 
  

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  11    

 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Συµβαλλόµενου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική ή  ολική ανικανότητα, ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης.     

ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Συµβαλλόµενος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  

Ο αριθµός των συνεχών ηµερών πριν από την παρέλευση 

των οποίων δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. 

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΌΌΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, παρεµποδίζει το 

Συµβαλλόµενο στην άσκηση του επαγγέλµατος που έχει 

δηλώσει γραπτά στην Εταιρία ή άλλου επαγγέλµατος ή  

εργασίας µε αµοιβή ή κέρδος, για τα οποία έχει τα 

απαιτούµενα προσόντα µε βάση τη µόρφωση την ειδίκευση 

ή την πείρα του και έχει πραγµατικά διαρκέσει τουλάχιστον 

για έξι (6) µήνες. 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  

Οι Συµπληρωµατικές Παροχές για τις οποίες θα ισχύει 

Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου αναγράφονται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας της Παροχής. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗ  

Η Εταιρία, σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας του Συµβαλλόµενου που θα επέλθει κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Παροχής, από Ατύχηµα ή Ασθένεια ή 

επιπλοκές τους, παρέχει Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων 

για την Βασική και τις τυχόν Συµπληρωµατικές Παροχές του 

Ασφαλιστηρίου, όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ / 
ΘΑΝΑΤΟΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
  
 Η αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας γίνεται 

από την Εταιρία, εφόσον: 

� Η ανικανότητα έχει κριθεί ως µόνιµη και οριστική. 

� Ο Συµβαλλόµενος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Συµβαλλόµενος βρίσκεται στη ζωή κατά την 

ηµεροµηνία της αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία. 

� Σε περίπτωση ατυχήµατος η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα 

έχει επέλθει µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και οφείλεται 

αποκλειστικά και άµεσα σε αυτό. 

Σε περίπτωση θανάτου του Συµβαλλόµενου πρέπει να 

υποβληθούν στην Εταιρία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

που θα ζητηθούν από αυτή.  
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  

Η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου σε περίπτωση 

Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας παρέχεται µετά τη λήξη της 

θεραπείας  ή  την  περίοδο αναµονής για την αναγνώριση 

της ανικανότητας  

Σε περίπτωση θανάτου ή Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του 

Συµβαλλόµενου λόγω πλήρους και οριστικής  απώλειας της 

όρασης και των δύο µατιών ή πλήρους και οριστικής 

απώλειας της χρήσης  δύο άκρων του, η Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρου ισχύει άµεσα µετά την αναγνώρισή 

τους από την Εταιρία, και δεν απαιτείται η Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα να έχει διαρκέσει τουλάχιστον για έξι (6) µήνες. 

Μετά την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας 

από την Εταιρία, η απαλλαγή θα διαρκέσει έως την ηµέρα 

πιθανής επανάκτησης ικανότητας για εργασία ή έως την 

«Ηµεροµηνία Λήξης» κάθε άλλης Παροχής του 

Ασφαλιστηρίου για την οποία ισχύει Απαλλαγή Πληρωµής, 

όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, οποιαδήποτε 

επέλθει πρώτη.  
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Ο Συµβαλλόµενος υποχρεούται να αποδεικνύει τη συνέχιση 

της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, οποτεδήποτε του ζητηθεί 

από την Εταιρία και να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας εάν 

αυτή το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος 

δεν αποδεικνύει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητάς του ή αρνηθεί να εξετασθεί από γιατρό της 

Εταιρίας, η Εταιρία διακόπτει την περαιτέρω Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρων, τα οποία θα καταβάλλονται 

εφεξής σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή αποδειχθεί 

ότι δεν υφίσταται η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του 

Συµβαλλόµενου, η Εταιρία διακόπτει την περαιτέρω 

Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων, τα οποία θα 

καταβάλλονται εφεξής σύµφωνα µε τους όρους του 

Ασφαλιστηρίου. 

Εάν, µετά την έναρξη της Απαλλαγής Πληρωµής 

Ασφαλίστρου για την Βασική και τις τυχόν Συµπληρωµατικές 

Παροχές λόγω Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα 

ή Ασθένεια, ο Συµβαλλόµενος συνταξιοδοτηθεί από τον 

κοινωνικό φορέα ή παύσει την άσκηση οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, η Εταιρία θα συνεχίσει την Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρων µέχρι τη λήξη του Ασφαλιστηρίου 

ή µετά την πάροδο είκοσι (20) ετών εάν αυτή προηγείται. 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος έχει επιλέξει την ετήσια 

αυτόµατη αναπροσαρµογή ασφαλίστρου της Βασικής 

Παροχής, η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου ισχύει για το 

εκάστοτε αναπροσαρµοζόµενο ασφάλιστρο της Βασικής 

Παροχής. 

 
Προϋποθέσεις  
 

� Ο Συµβαλλόµενος οφείλει  µέσα σε προθεσµία 

οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης 

του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν γραπτή  

αναγγελία ατυχήµατος ή ασθενείας στην Εταιρία 

και να  προσκοµίσουν όλα τα  απαραίτητα 

έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης της Μόνιµης 

Ολικής Ανικανότητας, που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Ο Συµβαλλόµενος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να 

υποβληθεί   σε θεραπεία από γιατρό και να 

ακολουθήσει  τις σχετικές εντολές του. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει 

οποιοδήποτε ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο 

έγγραφο ή στοιχείο, που  ο Συµβαλλόµενος έχει 

στην κατοχή του ή µπορεί να αποκτήσει για τη 

συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατος 

για απαλλαγή.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την 

εξακρίβωση των προϋποθέσεων Απαλλαγής 

Πληρωµής Ασφαλίστρου δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για 

απαλλαγή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου 

ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται 

να υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από 

την ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση χορήγησης της 

Απαλλαγής Πληρωµής Ασφαλίστρου 
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∆ΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει το 

Ασφάλιστρο της Παροχής αυτής, της Βασικής Παροχής και 

των Συµπληρωµατικών Παροχών µέχρι την ηµεροµηνία 

αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς του  από 

την Εταιρία. 

Μετά το Θάνατο ή την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητάς του Συµβαλλόµενου, ισχύει Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρου για την Βασική και τις τυχόν 

Συµπληρωµατικές Παροχές.  

Η Εταιρία επιστρέφει άτοκα τα ασφάλιστρα που έχουν 

καταβληθεί από την ηµεροµηνία θανάτου του 

Συµβαλλόµενου ή για τη χρονική περίοδο από την 

ηµεροµηνία της γνωστοποίησης από τον Συµβαλλόµενο της 

Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς του έως την  ηµεροµηνία  

αναγνώρισης αυτής.  
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

� Ο Συµβαλλόµενος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος εξουσιοδοτεί στην Αίτηση Ασφάλισης 

οποιονδήποτε γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή 

Ίδρυµα ή πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που τον 

περιέθαλψε και οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία 

οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο 

που αυτή θα κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της 

ασφαλιστικής περίπτωσης.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος υποχρεώνεται να δηλώσει στην Εταιρία, 

µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες από τότε που έλαβε 

γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να επιφέρει 

µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν η Εταιρία το 

γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα το είχε 

αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  
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Εάν  ο Συµβαλλόµενος κατά τη σύναψη της Ασφάλισης ή και 

κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής παραβεί τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνει στην Εταιρία από 

δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται  σε υπαιτιότητά του ή 

της Εταιρίας  και σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου, 

εφαρµόζονται για την ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις 

των άρθρων  3, 4 Ν. 2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ     

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 
 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην 

Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών 

που η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Συµβαλλόµενου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η 

Εταιρία για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή 

απαιτείται σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Συµβαλλόµενου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της Παροχής αυτής για την κάλυψη του 

ασφαλισµένου κινδύνου από Ασθένεια, θα είναι εξήντα (60)  

ηµέρες µετά την έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως 

αυτή αναγράφεται στη σχετική Πρόσθετη Πράξη.  
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν 

ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της 

Παροχής αυτής µε προθεσµία γραπτής 

γνωστοποίησης τριάντα (30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο 

Ασφαλισµένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί 

να την παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για 

καταβολή  αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  υποχρεούνται 

σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς 

της Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ        

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 
 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην 

Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών 

που η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Συµβαλλόµενου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η 

Εταιρία για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια 

µε τον συγκεκριµένο τύπο Παροχής κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Συµβαλλόµενου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά της 

Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει   καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο 

ή η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Συµβαλλόµενος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Παροχή λήγει : 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών του Ασφαλιστηρίου ως «Ηµεροµηνία 

λήξης» της Παροχής ή µε τη λήξη ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 

� Με τυχόν συνταξιοδότηση του Συµβαλλόµενου από 

τον κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης 

οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό 

ή κέρδος λόγω οποιασδήποτε αιτίας, που δεν 

αφορά Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από ατύχηµα ή 

ασθένεια.  

� Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου 

Η διάρκεια ισχύος της Παροχής, µετά την ενεργοποίησή της, 

λήγει  κατά την ηµεροµηνία λήξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

ή  µετά την πάροδο είκοσι (20) ετών  εάν αυτή προηγείται.  
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες ή σωµατικές βλάβες ή αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  

τους, που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  

ισχύος  της Παροχής ή της τροποποίησής της ή 

της  επαναφοράς  της  σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  

στον  Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Συµβαλλόµενου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι 

πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, 

χηµικής  µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Συµβαλλόµενου σε επαγγελµατικούς 

ή ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά 

µέσα και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Συµβαλλόµενου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών 

αθλητικών σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, 

πυγµαχία, πάλη, πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Συµβαλλόµενου σε καταδύσεις µε 

χρήση αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  

αερόστατο, πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Συµβαλλόµενο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Συµβαλλόµενου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν 

εκτελούν τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter 

αναγνωρισµένων εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  εκδηλώνονται για 

πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) µήνες  από την  

έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  επαναφοράς  

της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   και δεν  ήταν  

γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  
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� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Συµβαλλόµενος: 

�  Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου, 

επανάστασης, στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  

χώρας ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας – (ΑΠΑΣ) 

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

ΛΟΓΩ  ΘΑΝΑΤΟΥ ´Η  

ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ    
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

� Medical 

� Χειρουργικό Επίδοµα Από Ατύχηµα ή Ασθένεια 

� Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα από Ατύχηµα ή 

Ασθένεια 

� Generali   Diagnosis   

� Επιστροφή Εξόδων Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης 

από Ατύχηµα 

� Σοβαρές Ασθένειες 

� Πρόσκαιρη Ασφάλιση  Θανάτου Χωρίς Συµµετοχή στα 

Κέρδη (Συµπληρωµατική Παροχή) 

� Θάνατος από Ατύχηµα 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας της Παροχής 

Απαλλαγής Πληρωµής Ασφαλίστρου διαµορφώνονται από 

την Εταιρία σύµφωνα µε τις ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες 

της Ελληνικής αγοράς κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου 

και ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης του 

Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής σε κάθε 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω µεταβλητών 

στοιχείων και υποχρεούται να γνωστοποιεί στον 

Συµβαλλόµενο γραπτά την µεταβολή αυτή, µε την έκδοση 

νέων Ειδικών Κανόνων Λειτουργίας. 
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΛΟΓΩ  ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) 
(ΑΠΑΣ/Α) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

ΛΟΓΩ  ΘΑΝΑΤΟΥ ´Η  

ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

(ΑΠΟΛΥΤΗ)  

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Συµβαλλόµενου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική ή  ολική ανικανότητα, ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης.     

ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Συµβαλλόµενος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  

Ο αριθµός των συνεχών ηµερών πριν από την παρέλευση 

των οποίων δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. 

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΌΌΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε 

ατύχηµα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, παρεµποδίζει το 

Συµβαλλόµενο στην άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή  

εργασίας µε αµοιβή ή κέρδος και έχει πραγµατικά διαρκέσει 

τουλάχιστον για έξι (6) µήνες. 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  

Οι Συµπληρωµατικές Παροχές για τις οποίες θα ισχύει 

Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου αναγράφονται στους 

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας της Παροχής. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗ 

Η Εταιρία, σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας του Συµβαλλόµενου που θα επέλθει κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Παροχής, από Ατύχηµα ή Ασθένεια ή 

επιπλοκές τους, παρέχει Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων 

για την Βασική και τις τυχόν Συµπληρωµατικές Παροχές του 

Ασφαλιστηρίου, όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ / 

ΘΑΝΑΤΟΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

 Η αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας γίνεται 

από την Εταιρία, εφόσον: 

� Η ανικανότητα έχει κριθεί ως µόνιµη και οριστική. 

� Ο Συµβαλλόµενος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Συµβαλλόµενος βρίσκεται στη ζωή κατά την 

ηµεροµηνία της αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας από την Εταιρία. 

� Σε περίπτωση ατυχήµατος η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα 

έχει επέλθει µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και οφείλεται 

αποκλειστικά και άµεσα σε αυτό. 

Σε περίπτωση θανάτου του Συµβαλλόµενου πρέπει να 

υποβληθούν στην Εταιρία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

που θα ζητηθούν από αυτή.  
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

Η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου σε περίπτωση 

Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας παρέχεται µετά τη λήξη της 

θεραπείας  ή  την  περίοδο αναµονής για την αναγνώριση 

της ανικανότητας  

Σε περίπτωση θανάτου ή Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας του 

Συµβαλλόµενου λόγω πλήρους και οριστικής  απώλειας της 

όρασης και των δύο µατιών ή πλήρους και οριστικής 

απώλειας της χρήσης  δύο άκρων του, η Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρου ισχύει άµεσα µετά την αναγνώρισή 

τους από την Εταιρία, και δεν απαιτείται η Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα να έχει διαρκέσει τουλάχιστον για έξι (6) µήνες. 

Μετά την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας 

από την Εταιρία, η απαλλαγή θα διαρκέσει έως την ηµέρα 

πιθανής επανάκτησης ικανότητας για εργασία ή έως την 

«Ηµεροµηνία Λήξης» κάθε άλλης Παροχής του 

Ασφαλιστηρίου για την οποία ισχύει Απαλλαγή Πληρωµής, 

όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, οποιαδήποτε 

επέλθει πρώτη.  

Ο Συµβαλλόµενος υποχρεούται να αποδεικνύει τη συνέχιση 

της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας, οποτεδήποτε του ζητηθεί 

από την Εταιρία και να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας εάν 

αυτή το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος 

δεν αποδεικνύει τη συνέχιση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητάς του ή αρνηθεί να εξετασθεί από γιατρό της 

Εταιρίας, η Εταιρία διακόπτει την περαιτέρω Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρων, τα οποία θα καταβάλλονται 

εφεξής σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή αποδειχθεί 

ότι δεν υφίσταται η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του 

Συµβαλλόµενου, η Εταιρία διακόπτει την περαιτέρω 

Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων, τα οποία θα 

καταβάλλονται εφεξής σύµφωνα µε τους όρους του 

Ασφαλιστηρίου. 
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Εάν, µετά την έναρξη της Απαλλαγής Πληρωµής 

Ασφαλίστρου για την Βασική και τις τυχόν Συµπληρωµατικές 

Παροχές λόγω Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα 

ή Ασθένεια, ο Συµβαλλόµενος συνταξιοδοτηθεί από τον 

κοινωνικό φορέα ή παύσει την άσκηση οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, η Εταιρία θα συνεχίσει την Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρων µέχρι τη λήξη του Ασφαλιστηρίου 

ή µετά την πάροδο είκοσι (20) ετών εάν αυτή προηγείται. 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος έχει επιλέξει την ετήσια 

αυτόµατη αναπροσαρµογή ασφαλίστρου της Βασικής 

Παροχής, η Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου ισχύει για το 

εκάστοτε αναπροσαρµοζόµενο ασφάλιστρο της Βασικής 

Παροχής. 

 
Προϋποθέσεις  
 
� Ο Συµβαλλόµενος οφείλει  µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) 

ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης του 

ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν γραπτή  αναγγελία 

ατυχήµατος ή ασθενείας στην Εταιρία και να  

προσκοµίσουν όλα τα  απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία 

και πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες και τις 

συνέπειες επέλευσης της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας, που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Ο Συµβαλλόµενος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί   

σε θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει  τις 

σχετικές εντολές του. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  

ο Συµβαλλόµενος έχει στην κατοχή του ή µπορεί να 

αποκτήσει για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του 

δικαιώµατος για απαλλαγή.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων Απαλλαγής Πληρωµής 

Ασφαλίστρου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση 

της υποχρέωσής της για απαλλαγή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση χορήγησης της 

Απαλλαγής Πληρωµής Ασφαλίστρου 
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∆ΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει το 

Ασφάλιστρο της Παροχής αυτής, της Βασικής Παροχής και 

των Συµπληρωµατικών Παροχών µέχρι την ηµεροµηνία 

αναγνώρισης της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς του  από 

την Εταιρία. 

Μετά το Θάνατο ή την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητάς του Συµβαλλόµενου, ισχύει Απαλλαγή 

Πληρωµής Ασφαλίστρου για την Βασική και τις τυχόν 

Συµπληρωµατικές Παροχές.  

Η Εταιρία επιστρέφει άτοκα τα ασφάλιστρα που έχουν 

καταβληθεί από την ηµεροµηνία θανάτου του 

Συµβαλλόµενου ή για τη χρονική περίοδο από την 

ηµεροµηνία της γνωστοποίησης από τον Συµβαλλόµενο της 

Μόνιµης Ολικής Ανικανότητάς του έως την  ηµεροµηνία  

αναγνώρισης αυτής.  
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

� Ο Συµβαλλόµενος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος εξουσιοδοτεί στην Αίτηση 

Ασφάλισης οποιονδήποτε γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο 

Οργανισµό ή Ίδρυµα ή πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, 

που τον περιέθαλψε και οφείλουν να παραδώσουν 

στην Εταιρία οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, 

στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα κρίνει αναγκαίο για 

την εκτίµηση της ασφαλιστικής περίπτωσης.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος υποχρεώνεται να δηλώσει στην Εταιρία, 

µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες από τότε που έλαβε 

γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να επιφέρει 

µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν η Εταιρία το 

γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα το είχε 

αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος κατά τη σύναψη της Ασφάλισης ή και 

κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής παραβεί τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνει στην Εταιρία από 

δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται  σε υπαιτιότητά του ή 

της Εταιρίας  και σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου, 

εφαρµόζονται για την ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις 

των άρθρων  3, 4 Ν. 2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 
 
� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην 

Εταιρία. 
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� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Συµβαλλόµενου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Συµβαλλόµενου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της Παροχής αυτής για την κάλυψη του 

ασφαλισµένου κινδύνου από Ασθένεια, θα είναι εξήντα (60)  

ηµέρες µετά την έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως 

αυτή αναγράφεται στη σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  99  

 

ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  υποχρεούνται 

σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ    

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 
 
� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Συµβαλλόµενου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο Παροχής κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Συµβαλλόµενου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά της 

Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει   καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο 

ή η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Συµβαλλόµενος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Παροχή λήγει : 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών του Ασφαλιστηρίου ως «Ηµεροµηνία λήξης» 

της Παροχής ή µε τη λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, 

εάν αυτή προηγείται. 

� Με τυχόν συνταξιοδότηση του Συµβαλλόµενου από τον 

κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, που δεν αφορά Μόνιµη Ολική 

Ανικανότητα από ατύχηµα ή ασθένεια.  

� Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου 

Η διάρκεια ισχύος της Παροχής, µετά την ενεργοποίησή της, 

λήγει  κατά την ηµεροµηνία λήξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

ή  µετά την πάροδο είκοσι (20) ετών  εάν αυτή προηγείται.  
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες ή σωµατικές βλάβες ή αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της Παροχής ή της τροποποίησής της ή της  

επαναφοράς  της  σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Συµβαλλόµενου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 
� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Συµβαλλόµενου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Συµβαλλόµενου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Συµβαλλόµενου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  

αερόστατο, πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Συµβαλλόµενο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Συµβαλλόµενου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  εκδηλώνονται για 

πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) µήνες  από την  

έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  επαναφοράς  

της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   και δεν  ήταν  

γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 
� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Συµβαλλόµενος: 

�  Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου, 

επανάστασης, στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  

χώρας ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας –(ΑΠΑΣ/Α) 

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

ΛΟΓΩ  ΘΑΝΑΤΟΥ ´Η  

ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ    
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

� Medical 

� Χειρουργικό Επίδοµα Από Ατύχηµα ή Ασθένεια 

� Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα από Ατύχηµα ή 

Ασθένεια 

� Generali   Diagnosis   

� Επιστροφή Εξόδων Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης 

από Ατύχηµα 

� Σοβαρές Ασθένειες 

� Πρόσκαιρη Ασφάλιση  Θανάτου Χωρίς Συµµετοχή στα 

Κέρδη (Συµπληρωµατική Παροχή) 

� Θάνατος από Ατύχηµα 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας της Παροχής 

Απαλλαγής Πληρωµής Ασφαλίστρου διαµορφώνονται από 

την Εταιρία σύµφωνα µε τις ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες 

της Ελληνικής αγοράς κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου 

και ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης του 

Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής σε κάθε 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω µεταβλητών 

στοιχείων και υποχρεούται να γνωστοποιεί στον 

Συµβαλλόµενο γραπτά την µεταβολή αυτή, µε την έκδοση 

νέων Ειδικών Κανόνων Λειτουργίας. 
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ  ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΑΕ) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΛΟΓΩ  ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

  
Ειδικές ∆ιατάξεις  
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ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης.        

ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  

Ο αριθµός των συνεχών ηµερών πριν από την παρέλευση 

των οποίων δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΑΑΙΙΡΡΗΗ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΌΌΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η ανικανότητα που οφείλεται σε ατύχηµα 

ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, παρεµποδίζει προσωρινά τον 

Ασφαλισµένο στην άσκηση του επαγγέλµατος µε αµοιβή ή 

κέρδος που αυτός ασκούσε κατά το χρόνο που εκδηλώθηκε 

η Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητά του και το οποίο έχει 

δηλώσει γραπτά στην Εταιρία.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής αυτής, 

καλύπτει την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα του 

Ασφαλισµένου που θα επέλθει από Ατύχηµα ή Ασθένεια ή 

επιπλοκές τους και καταβάλλει µετά τη λήξη τυχόν περιόδου 

αναµονής, ηµερήσια αποζηµίωση για όσες ηµέρες διαρκεί η 

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα.  

Η περίοδος αναµονής, το ποσό της ηµερήσιας 

αποζηµίωσης και το ανώτατο χρονικό όριο καταβολής της 

κατά ατύχηµα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, αναγράφονται 

στον Πίνακα Παροχών.  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ   

 Η αναγνώριση της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας γίνεται 

από την Εταιρία, εφόσον: 

� Η Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από ατύχηµα επέρχεται 

το αργότερο σε διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών από την 

ηµεροµηνία του ατυχήµατος. 

� Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά τις 

ηµεροµηνίες αναγγελίας του ατυχήµατος ή της 

ασθένειας και γνωστοποίησης της έναρξης ή της 

παράτασης της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας στην 

Εταιρία. 
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο την ηµερήσια 

αποζηµίωση, µετά τη λήξη της περιόδου Πρόσκαιρης Ολικής 

Ανικανότητάς του.  

Εάν η Εταιρία δεν παραλάβει άλλες ιατρικές βεβαιώσεις, µέσα 

σε οκτώ εργάσιµες (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της 

περιόδου Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου, όπως αυτή αναγράφεται στην τελευταία 

ιατρική βεβαίωση που της έχει υποβληθεί, θεωρεί ότι η 

περίοδος Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας έληξε και 

καταβάλλει την αποζηµίωση σύµφωνα µε τις υποβληθείσες 

ιατρικές βεβαιώσεις. 

Εάν η Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισµένου 

διαρκεί περισσότερο από τριάντα (30) συνεχόµενες ηµέρες, η 

Εταιρία, καταβάλλει αποζηµίωση ανά τριάντα (30) ηµέρες 

συνεχούς Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας. 

Εάν ο Ασφαλισµένος αποφασίσει να ασκήσει έστω και 

µερικά το επάγγελµα (µερική άσκηση επαγγέλµατος) που 

ασκούσε  κατά το χρόνο που εκδηλώθηκε η Πρόσκαιρη 

Ολική Ανικανότητά του, οφείλει να ειδοποιήσει γραπτά την 

Εταιρία πριν προβεί σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.  

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία καταβάλλει στον 

Ασφαλισµένο ποσοστό 50% της ηµερήσιας αποζηµίωσης. 

Εάν ο Ασφαλισµένος δεν ειδοποιήσει γραπτά την Εταιρία, 

αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

αποζηµίωσης Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται για τη συνέχιση καταβολής 

της Ηµερήσιας Αποζηµίωσης να αποδεικνύει τη συνέχιση της 

Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας οποτεδήποτε του ζητηθεί 

από την Εταιρία και να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας εάν 

αυτή το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος 

δεν αποδεικνύει τη συνέχιση της Πρόσκαιρης Ολικής 

Ανικανότητάς του ή αρνηθεί να εξετασθεί από γιατρό της 

Εταιρίας, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση της 

δεύτερης καταβολής. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αποβιώσει µετά την 

αναγνώριση της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητάς του και 

κατά τη διάρκεια αυτής, η Εταιρία καταβάλλει στους νόµιµους 
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κληρονόµους του αποζηµίωση για το διάστηµα µέχρι την 

ηµεροµηνία θανάτου του. 

∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ    

Περίοδοι Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας που οφείλονται 

στο ίδιο ατύχηµα ή στην ίδια ασθένεια ή επιπλοκές τους και 

για τις οποίες έχει καταβληθεί αποζηµίωση σύµφωνα µε την 

Παροχή αυτή, θεωρούνται ότι προέρχονται από το ίδιο 

ατύχηµα ή την ίδια ασθένεια ή επιπλοκές τους και δεν 

υπολογίζεται νέα περίοδος αναµονής.  

Εάν µεταξύ δύο περιόδων Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας 

διαπιστωθεί ότι ο Ασφαλισµένος εργαζόταν µε κέρδος ή 

αµοιβή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών, η 

δεύτερη περίοδος Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας θα 

θεωρηθεί ότι οφείλεται σε νέο ατύχηµα ή ασθένεια και θα 

υπολογισθεί νέα περίοδος αναµονής. 

Προϋποθέσεις και κριτήρια αποζηµίωσης 

 

Η καταβολή του ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  

µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την 

ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου να 

κάνουν γραπτή  αναγγελία ατυχήµατος ή ασθενείας 

στην Εταιρία και να προσκοµίσουν όλα τα     

απαραίτητα  έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά 

µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης της 

Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας, που θα ζητήσει η 

Εταιρία. 

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί   σε 

θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει  τις σχετικές 

εντολές του. 

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση 

από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει 

αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή 

τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλισµένου 

κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η  Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο  το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ή την πρώτη καταβολή του το 

αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

παραλαβή όλων των αναγκαίων πρωτότυπων  

δικαιολογητικών και την αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή αποζηµίωσης µε βάση τα πρωτότυπα  

δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  στην  κατοχή  

της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ      
 
� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

εξουσιοδοτούν  στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε 

γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που τους περιέθαλψε και 

οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα 

κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ KΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

 

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή / και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ      

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της για την κάλυψη του ασφαλισµένου 

κινδύνου από Ασθένεια, θα είναι εξήντα (60)  ηµέρες µετά την 

έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως αυτή αναγράφεται 

στη σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ        

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και 

διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά 

της Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει   καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο 

ή η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

 
Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ    

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών του Ασφαλιστηρίου ως «Ηµεροµηνία λήξης» 

της Παροχής ή µε τη λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, 

εάν αυτή προηγείται. 

� Με τυχόν συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου από τον 

κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας.  

� Με την εξάντληση του ανώτατου χρονικού ορίου 

καταβολής της Παροχής αυτής για το ίδιο ατύχηµα ή την 

ίδια ασθένεια ή τις επιπλοκές τους. 

� Με την ενεργοποίηση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας, εάν ο Ασφαλισµένος καλύπτεται από την 

Παροχή αυτή. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, 

πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

 

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από  τις  παρακάτω  αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, πριν από την πάροδο 

τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή 

την επαναφορά της σε ισχύ. 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  εκδηλώνονται για 

πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) µήνες  από την  

έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  επαναφοράς  

της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   και δεν  ήταν  

γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 
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� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

� Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου, επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ  ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ (ΑΕΑ) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΛΟΓΩ  ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

  
  

ΕΕιιδδιικκέέςς  ∆∆ιιααττάάξξεειιςς  
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ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή ή  

µόνιµη, µερική ή ολική ανικανότητα, ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης.        

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  

Ο αριθµός των συνεχών ηµερών πριν από την παρέλευση 

των οποίων δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΑΑΙΙΡΡΗΗ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΌΌΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η ανικανότητα που οφείλεται σε ατύχηµα 

ή επιπλοκές τους, παρεµποδίζει προσωρινά τον 

Ασφαλισµένο στην άσκηση του επαγγέλµατος µε αµοιβή ή 

κέρδος που αυτός ασκούσε κατά το χρόνο που εκδηλώθηκε 

η Ολική Ανικανότητά του και το οποίο έχει δηλώσει γραπτά 

στην Εταιρία.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής αυτής, 

καλύπτει την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα του 

Ασφαλισµένου που θα επέλθει από Ατύχηµα ή επιπλοκές του 

και καταβάλλει µετά τη λήξη τυχόν περιόδου αναµονής, 

ηµερήσια αποζηµίωση για όσες ηµέρες διαρκεί η Πρόσκαιρη 

Ολική Ανικανότητα.  

Η περίοδος αναµονής, το ποσό της ηµερήσιας 

αποζηµίωσης και το ανώτατο χρονικό όριο καταβολής της 

κατά ατύχηµα ή επιπλοκές του, αναγράφονται στον Πίνακα 

Παροχών. 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ   

 Η αναγνώριση της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας γίνεται 

από την Εταιρία, εφόσον: 

 

� Η Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από ατύχηµα  

επέρχεται το αργότερο σε διάστηµα ενενήντα (90) 

ηµερών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος. 

� Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά τις 

ηµεροµηνίες αναγγελίας του ατυχήµατος και 

γνωστοποίησης της έναρξης ή της παράτασης της 

Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας στην Εταιρία.  
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο την ηµερήσια 

αποζηµίωση, µετά τη λήξη της περιόδου Ολικής 

Ανικανότητάς του.  

Εάν η Εταιρία δεν παραλάβει άλλες ιατρικές βεβαιώσεις, µέσα 

σε οκτώ εργάσιµες (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της 

περιόδου Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου, όπως αυτή αναγράφεται στην τελευταία 

ιατρική βεβαίωση που της έχει υποβληθεί, θεωρεί ότι η 

περίοδος Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας έληξε και 

καταβάλλει την αποζηµίωση σύµφωνα µε τις υποβληθείσες 

ιατρικές βεβαιώσεις. 

Εάν η Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισµένου 

διαρκεί περισσότερο από τριάντα (30) συνεχόµενες ηµέρες, η 

Εταιρία, καταβάλλει αποζηµίωση ανά τριάντα (30) ηµέρες 

συνεχούς Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας. 

Εάν ο Ασφαλισµένος αποφασίσει να ασκήσει έστω και 

µερικά το επάγγελµα (µερική άσκηση επαγγέλµατος) που 

ασκούσε  κατά το χρόνο που εκδηλώθηκε η Ολική 

Ανικανότητά του, οφείλει να ειδοποιήσει γραπτά την Εταιρία 

πριν προβεί σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.  

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία καταβάλλει στον 

Ασφαλισµένο ποσοστό 50% της ηµερήσιας αποζηµίωσης. 

Εάν ο Ασφαλισµένος δεν ειδοποιήσει γραπτά την Εταιρία, 

αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

αποζηµίωσης Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται για τη συνέχιση καταβολής 

της Ηµερήσιας Αποζηµίωσης να αποδεικνύει τη συνέχιση της 

Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας οποτεδήποτε του ζητηθεί 

από την Εταιρία και να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας εάν 

αυτή το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος 

δεν αποδεικνύει τη συνέχιση της Ολικής Ανικανότητάς του ή 

αρνηθεί να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση της δεύτερης καταβολής. 
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Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αποβιώσει µετά την 

αναγνώριση της Ολικής Ανικανότητάς του και κατά τη 

διάρκεια αυτής, η Εταιρία καταβάλλει στους νόµιµους 

κληρονόµους του αποζηµίωση για το διάστηµα µέχρι την 

ηµεροµηνία θανάτου του. 

 

∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ    

Περίοδοι Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας που οφείλονται 

στο ίδιο ατύχηµα ή επιπλοκές του και για τις οποίες έχει 

καταβληθεί αποζηµίωση σύµφωνα µε την Παροχή αυτή, 

θεωρούνται ότι προέρχονται από το ίδιο ατύχηµα ή 

επιπλοκές του και δεν υπολογίζεται νέα περίοδος αναµονής.  

Εάν µεταξύ δύο περιόδων Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας 

διαπιστωθεί ότι ο Ασφαλισµένος εργαζόταν µε κέρδος ή 

αµοιβή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών, η 

δεύτερη περίοδος Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας θα 

θεωρηθεί ότι οφείλεται σε νέο ατύχηµα και θα υπολογισθεί 

νέα περίοδος αναµονής. 

Προϋποθέσεις και κριτήρια αποζηµίωσης 

 

Η καταβολή του ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 

 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  

µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών  από την 

ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου να 

κάνουν γραπτή  αναγγελία ατυχήµατος ή ασθενείας 

στην Εταιρία και να προσκοµίσουν όλα τα     

απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά 

µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης της 

Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας, που θα ζητήσει η 

Εταιρία. 

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί   

σε θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει  τις 

σχετικές εντολές του. 

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση 

από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει 

αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  

ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην 

κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη 

συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατος για 

αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλισµένου 

κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ή την πρώτη καταβολή του το 

αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

παραλαβή όλων των αναγκαίων πρωτότυπων  

δικαιολογητικών και την αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή αποζηµίωσης µε βάση τα πρωτότυπα  

δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  στην  κατοχή  

της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ      

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

εξουσιοδοτούν  στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε 

γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που τους περιέθαλψε και 

οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα 

κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ KΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

 
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997.  
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ     

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 
 
� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  88  

 
ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ        

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο Παροχής κατά το χρόνο αίτησης 

επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά της 

Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή.  
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή ισχύει για ατυχήµατα που υπέστη ο Ασφαλισµένος 

µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της επαναφοράς της 

σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ    

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών του Ασφαλιστηρίου ως «Ηµεροµηνία λήξης» 

της Παροχής ή µε τη λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, 

εάν αυτή προηγείται. 

� Με τυχόν συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου από τον 

κοινωνικό φορέα ή την παύση άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας.  

� Με την εξάντληση του ανώτατου χρονικού ορίου 

καταβολής της Παροχής αυτής για το ίδιο ατύχηµα ή τις 

επιπλοκές του. 

� Με την ενεργοποίηση της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας, εάν ο Ασφαλισµένος καλύπτεται από την 

Παροχή αυτή. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  διαµαρτυρίες περί την 

διάπλαση και  επιπλοκές  τους, που προϋπήρχαν  της  

ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  της   Παροχής  ή  της  

τροποποίησής  της   ή της  επαναφοράς  της   σε  ισχύ  

και  ήταν  γνωστές  στον  Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  

αερόστατο, πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Παθήσεις σπονδυλικής στήλης που εκδηλώνονται για 

πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) µήνες  από την  

έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  επαναφοράς  

της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   και δεν  ήταν  

γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, 

µέθη (όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση και σπασµοί). 

 
Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

� Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου, επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΑΕ/30) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
  

ΕΕιιδδιικκέέςς  ∆∆ιιααττάάξξεειιςς  
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης.        

ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  

Ο αριθµός των συνεχών ηµερών πριν από την παρέλευση 

των οποίων δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΑΑΙΙΡΡΗΗ  ΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΌΌΤΤΗΗΤΤΑΑ    

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς αυτής της 

Παροχής, θεωρείται η ανικανότητα που οφείλεται σε ατύχηµα 

ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, παρεµποδίζει προσωρινά τον 

Ασφαλισµένο στην άσκηση του επαγγέλµατος µε αµοιβή ή 

κέρδος που αυτός ασκούσε κατά το χρόνο που εκδηλώθηκε 

η Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητά του και το οποίο έχει 

δηλώσει γραπτά στην Εταιρία.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής αυτής, 

καλύπτει την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα του 

Ασφαλισµένου που θα επέλθει από Ατύχηµα ή Ασθένεια ή 

επιπλοκές τους και καταβάλλει µετά τη λήξη τυχόν περιόδου 

αναµονής, ηµερήσια αποζηµίωση για όσες ηµέρες διαρκεί η 

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα.  

Η περίοδος αναµονής, το ποσό της ηµερήσιας 

αποζηµίωσης και το ανώτατο χρονικό όριο καταβολής της 

κατά ατύχηµα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους, αναγράφονται 

στον Πίνακα Παροχών.  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ   

Η αναγνώριση της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας γίνεται 

από την Εταιρία, εφόσον: 

� Η Ολική Ανικανότητα από ατύχηµα επέρχεται το 

αργότερο σε διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών από την 

ηµεροµηνία του ατυχήµατος. 

� Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό 

της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

� Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά τις 

ηµεροµηνίες αναγγελίας του ατυχήµατος ή της 

ασθένειας και γνωστοποίησης της έναρξης ή της 

παράτασης της Ολικής Ανικανότητας στην Εταιρία. 
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο την ηµερήσια 

αποζηµίωση, µετά τη λήξη της περιόδου Πρόσκαιρης Ολικής 

Ανικανότητάς του.  

Εάν η Εταιρία δεν παραλάβει άλλες ιατρικές βεβαιώσεις, µέσα 

σε οκτώ εργάσιµες (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της 

περιόδου Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας του 

Ασφαλισµένου, όπως αυτή αναγράφεται στην τελευταία 

ιατρική βεβαίωση που της έχει υποβληθεί, θεωρεί ότι η 

περίοδος Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας έληξε και 

καταβάλλει την αποζηµίωση σύµφωνα µε τις υποβληθείσες 

ιατρικές βεβαιώσεις. 

Εάν η Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισµένου 

διαρκεί περισσότερο από τριάντα (30) συνεχόµενες ηµέρες, η 

Εταιρία, καταβάλλει αποζηµίωση ανά τριάντα (30) ηµέρες 

συνεχούς Ολικής Ανικανότητας. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται για τη συνέχιση καταβολής 

της Ηµερήσιας Αποζηµίωσης να αποδεικνύει τη συνέχιση της 

Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας οποτεδήποτε του ζητηθεί 

από την Εταιρία και να εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας εάν 

αυτή το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος 

δεν αποδεικνύει τη συνέχιση της Πρόσκαιρης Ολικής 

Ανικανότητάς του ή αρνηθεί να εξετασθεί από γιατρό της 

Εταιρίας, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση της 

δεύτερης καταβολής. 

Εάν µετά την έναρξη καταβολής του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από 

ατύχηµα ή ασθένεια ο Ασφαλισµένος συνταξιοδοτηθεί από 

τον κοινωνικό φορέα ή παύσει την άσκηση οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος ή εργασίας µε µισθό ή κέρδος λόγω 

οποιασδήποτε αιτίας, η Εταιρία θα συνεχίσει την καταβολή 

του ασφαλισµένου κεφαλαίου µέχρι το σύµφωνα µε την 

Παροχή αναγνωρισµένο από αυτή όριο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αποβιώσει µετά την 

αναγνώριση της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητάς του και 

κατά τη διάρκεια αυτής, η Εταιρία καταβάλλει στους νόµιµους 

κληρονόµους του αποζηµίωση για το διάστηµα µέχρι την 

ηµεροµηνία θανάτου του. 
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∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ    

Περίοδοι Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας που οφείλονται 

στο ίδιο ατύχηµα ή στην ίδια ασθένεια ή επιπλοκές τους και 

για τις οποίες έχει καταβληθεί αποζηµίωση σύµφωνα µε την 

Παροχή αυτή, θεωρούνται ότι προέρχονται από το ίδιο 

ατύχηµα ή την ίδια ασθένεια ή επιπλοκές τους και δεν 

υπολογίζεται νέα περίοδος αναµονής.  

Εάν µεταξύ δύο περιόδων Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας 

διαπιστωθεί ότι ο Ασφαλισµένος εργαζόταν µε κέρδος ή 

αµοιβή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών, η 

δεύτερη περίοδος Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας θα 

θεωρηθεί ότι οφείλεται σε νέο ατύχηµα ή ασθένεια και θα 

υπολογισθεί νέα περίοδος αναµονής. 

Προϋποθέσεις και κριτήρια αποζηµίωσης 

 

Η καταβολή του ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  

µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την 

ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου να 

κάνουν γραπτή  αναγγελία ατυχήµατος ή ασθενείας 

στην Εταιρία και να προσκοµίσουν όλα τα     

απαραίτητα  έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά 

µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης της 

Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας, που θα ζητήσει η 

Εταιρία. 

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί   σε 

θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει  τις σχετικές 

εντολές του. 

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση 

από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει 

αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή 

τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλισµένου 

κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο  το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ή την πρώτη καταβολή του το 

αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

παραλαβή όλων των αναγκαίων πρωτότυπων  

δικαιολογητικών και την αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή αποζηµίωσης µε  βάση  τα 

πρωτότυπα  δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  

στην  κατοχή  της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ      
 
� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

εξουσιοδοτούν  στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε 

γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που τους περιέθαλψε και 

οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα 

κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ KΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

3. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

4. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή / και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 Ν. 

2496/1997.  
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ      

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 
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� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της για την κάλυψη του ασφαλισµένου 

κινδύνου από Ασθένεια, θα είναι εξήντα (60)  ηµέρες µετά την 

έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως αυτή αναγράφεται 

στη σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ        

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και 

διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά 

της Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας  

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει   καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο 

ή η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ    

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών του Ασφαλιστηρίου ως «Ηµεροµηνία λήξης» 

της Παροχής ή µε τη λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, 

εάν αυτή προηγείται. 

� Με την εξάντληση του ανώτατου χρονικού ορίου 

καταβολής της Παροχής αυτής για το ίδιο ατύχηµα ή την 

ίδια ασθένεια ή τις επιπλοκές τους. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 
� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  

προπονήσεις ή αγώνες επαγγελµατικών ή  

ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, σε βαρέα 

αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, 

πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  εκδηλώνονται για 

πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) µήνες  από την  

έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  επαναφοράς  

της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   και δεν  ήταν  

γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία  ( κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 
� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

�  Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις ή κάθε είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της αιτίας  τους (πολέµου, επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (ΣΑ) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 
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ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

 
ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ    

Θεωρούνται µόνον  ο / η σύζυγος 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής αυτής 

καταβάλει σε δύο ισόποσες δόσεις το ασφαλισµένο 

κεφάλαιο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών σε 

περίπτωση που ο Ασφαλισµένος προσβληθεί από µία ή 

περισσότερες από τις παθήσεις ή υποβληθεί σε µία από τις 

µεταµοσχεύσεις οργάνων που αναφέρονται παρακάτω: 

� καρδιακή προσβολή 

� χειρουργική επέµβαση by-pass 

� εγκεφαλικό επεισόδιο 

� καρκίνο 

� νεφρική ανεπάρκεια 

� µεταµόσχευση κύριων οργάνων  

� παραπληγία 

� τετραπληγία 

� κώφωση 

� τύφλωση 

� Κίρρωση ήπατος 

� Νόσος Parkinson 

� Σκλήρυνση κατά πλάκας 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΑΑΚΚΗΗ    ΠΠΡΡΟΟΣΣΒΒΟΟΛΛΗΗ  

Η νέκρωση τµήµατος του καρδιακού µυός, ως αποτέλεσµα 

ελλειπούς αιµάτωσης της αντίστοιχης περιοχής, λόγω 

πλήρους απόφραξης στεφανιαίου αγγείου. Η διάγνωση 

πρέπει να βασίζεται σε όλα τα παρακάτω:  

� ιστορικό τυπικού στηθαγχικού άλγους 

� πρόσφατες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις 

� αύξηση των καρδιακών ενζύµων           

 

ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ    bbyy--ppaassss  

Η χειρουργική επέµβαση που έγινε για να διορθωθεί η 

στένωση ή απόφραξη δύο ή περισσοτέρων στεφανιαίων 

αρτηριών. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται η 

αγγειοπλαστική µε µπαλόνι και η διόρθωση στένωσης ή 

απόφραξης µε laser.       

 

ΕΕΓΓΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΙΙΚΚΟΟ    ΕΕΠΠΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΙΙΟΟ  

Κάθε  αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που δηµιουργεί 

νευρολογικές συνέπειες και προέρχεται είτε από έµφρακτο είτε 

από αιµορραγία, είτε από εµβολή από εξωκρανιακή αιτία, µε 

συνέπεια τη µόνιµη παράλυση. 

Εξαιρείται το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο 

δηµιουργεί νευρολογικές διαταραχές που διαρκούν λιγότερο 

από  ένα (1) µήνα.  

 

ΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΟΟΣΣ  

Κάθε κακοήθης όγκος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση των κακοηθών 

κυττάρων και τη διήθηση ιστών. 

Συµπεριλαµβάνεται η νόσος του Hodgkin, εκτός από το 

πρώτο στάδιο, η λευχαιµία και το κακόηθες µελάνωµα.  

Εξαιρούνται το µη διηθητικό καρκίνωµα in situ, κάθε καρκίνος 

του δέρµατος και η χρόνια λεµφοκυτταρική λευχαιµία. 

 

ΝΝΕΕΦΦΡΡΙΙΚΚΗΗ    ΑΑΝΝΕΕΠΠΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  

Το τελικό στάδιο νεφρικής πάθησης, ανεξαρτήτως 

αιτιολογίας,  µε την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισµένος 

υποβάλλεται σε τακτική αιµοκάθαρση ή έχει υποστεί 

µεταµόσχευση νεφρού. 

 

ΜΜΕΕΤΤΑΑΜΜΟΟΣΣΧΧΕΕΥΥΣΣΗΗ    ΚΚΥΥΡΡΙΙΩΩΝΝ    ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΝΝ  

Η χειρουργική επέµβαση που έγινε για τη µεταµόσχευση 

νεφρού, καρδιάς, ήπατος, πνεύµονα ή παγκρέατος, ως 

συνέπεια ασθένειας ή ατυχήµατος, µε µόσχευµα που 

προέρχεται από ανθρώπινο δότη. 

 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΛΛΗΗΓΓΙΙΑΑ    

Η µόνιµη παράλυση των δύο κάτω άκρων από ασθένεια. 

 

ΤΤΕΕΤΤΡΡΑΑΠΠΛΛΗΗΓΓΙΙΑΑ  

Η µόνιµη παράλυση των δύο άνω και κάτω άκρων από 

ασθένεια. 

 

 ΚΚΩΩΦΦΩΩΣΣΗΗ       

Η πλήρης και µόνιµη απώλεια από ασθένεια της ακουστικής 

οξύτητας και των δύο αυτιών, η οποία αποδεικνύεται µε τις 

εκάστοτε υπάρχουσες ειδικές ιατρικές εξετάσεις. 

 

ΤΤΥΥΦΦΛΛΩΩΣΣΗΗ       

Η πλήρης από ασθένεια, µη διορθούµενη, µόνιµη απώλεια 

της όρασης και των  δύο µατιών, η οποία  αποδεικνύεται µε 

τις εκάστοτε υπάρχουσες ειδικές ιατρικές εξετάσεις.  

 

ΚΚΙΙΡΡΡΡΩΩΣΣΗΗ    

Η ασθένεια η οποία συνοδεύεται και από χαρακτηριστικές 

παθολογοανατοµικές αλλοιώσεις, πυλαία υπέρταση και 

κιρσούς οισοφάγου. 

 

ΝΝΟΟΣΣΟΟΣΣ    PPaarrkkiinnssoonn    

Η συνέπεια της ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson µόνιµη 

διαταραχή της κινητικότητας των άκρων που απαιτεί 

αντιπαρκινσονική φαρµακευτική αγωγή. 
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ΣΣΚΚΛΛΗΗΡΡΥΥΝΝΣΣΗΗ    ΚΚΑΑΤΤΑΑ    ΠΠΛΛΑΑΚΚΑΑΣΣ    

Οι πολλαπλές βλάβες της λευκής ουσίας του εγκεφάλου ή 

του νωτιαίου µυελού που προκαλούν διαταραχή της όρασης 

ή της κινητικότητας ενός τουλάχιστον άκρου. 

Εξαιρείται η σκλήρυνση κατά πλάκας η οποία προκαλεί 

νευρολογικές διαταραχές που διαρκούν λιγότερο από τρεις 

(3) συνεχείς µήνες.  
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η καταβολή του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται σε δύο 

δόσεις, κατά τον παρακάτω τρόπο: 

� Η πρώτη δόση ανέρχεται σε ποσοστό 50% του 

Ασφαλισµένου Κεφαλαίου και καταβάλλεται µέσα σε 

διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης στην Εταιρία όλων των 

απαιτούµενων δικαιολογητικών στοιχείων. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι  ο Ασφαλισµένος να  βρίσκεται στη 

ζωή κατά την ηµεροµηνία  της καταβολής.  

� Η δεύτερη και τελευταία δόση ποσοστού 50% του 

ασφαλισµένου κεφαλαίου καταβάλλεται ένα (1) µήνα 

µετά την ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης και 

εφόσον ο Ασφαλισµένος, σύµφωνα µε ιατρική 

γνωµάτευση, βρίσκεται στη ζωή κατά την ηµεροµηνία 

της καταβολής. 

Σε περίπτωση που, µετά την υποβολή όλων των αναγκαίων 

δικαιολογητικών και πριν από την καταβολή της πρώτης 

δόσης ή µετά την καταβολή της πρώτης δόσης και πριν από 

την καταβολή της δεύτερης, συµβεί ο θάνατος του 

Ασφαλισµένου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου ή της 

δεύτερης δόσης αντίστοιχα.  

 

Η καταβολή του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µόνο µία 

φορά, ανεξάρτητα εάν  ο Ασφαλισµένος έχει προσβληθεί 

από µία ή περισσότερες από τις καλυπτόµενες παθήσεις.  

 

Προϋποθέσεις και  Κριτήρια  

Η καταβολή του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  µέσα 

σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών  από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή αναγγελία ατυχήµατος ή ασθενείας στην 

Εταιρία και να προσκοµίσουν όλα τα  απαραίτητα     

έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες µε τις συνθήκες και 

τις συνέπειες επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου 

που θα ζητήσει η Εταιρία. Η πάθηση πρέπει να έχει 

εκδηλωθεί για πρώτη φορά ενενήντα (90) ηµέρες 

τουλάχιστον  µετά από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

της Παροχής ή της επαναφοράς της σε ισχύ. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Ασφαλισµένος έχει στην κατοχή του ή µπορεί να 

αποκτήσει για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του 

δικαιώµατος για αποζηµίωση.   

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση 

από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει 

αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή. 

� O Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά του Νοσοκοµείου, όπου νοσηλεύθηκε ο 

Ασφαλισµένος για µία ή περισσότερες από τις 

αναφερόµενες στην Παροχή αυτή παθήσεις, από τα 

οποία θα πιστοποιείται η πάθηση, όπως αυτή ορίζεται 

στην Παροχή  αυτή. 

� O Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα τους ζητήσει 

η Εταιρία, το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία διάγνωσης της πάθησης ή της 

χειρουργικής επέµβασης. 

� Η  Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο  το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο το αργότερο µέσα σε πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες µετά την παραλαβή όλων των 

αναγκαίων πρωτότυπων  δικαιολογητικών και την 

αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή 

επιδόµατος µε  βάση  τα πρωτότυπα  δικαιολογητικά  

που  θα  παραµείνουν  στην  κατοχή  της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

ασφαλισµένου κεφαλαίου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  εξουσιοδοτούν  

στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε γιατρό, Νοσοκοµείο 

ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, 

που τους περιέθαλψε και οφείλουν να παραδώσουν στην 

Εταιρία οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, στοιχείο ή 

έγγραφο που αυτή θα κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της 

ασφαλιστικής περίπτωσης.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 
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Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της για την κάλυψη του ασφαλισµένου 

κινδύνου από Ασθένεια, θα είναι εξήντα (60)  ηµέρες µετά την 

έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως αυτή αναγράφεται 

στη σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  υποχρεούνται 

σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ     

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και 
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διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά 

της Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Αύξηση κόστους Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,  

Νοσηλείας Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ∆ιαγνωστικών 

εξετάσεων.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Παροχή λήγει : 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε την 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 

� Με την ολοσχερή καταβολή του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου για την Παροχή αυτή. 

� Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις  µε  

αερόστατο, πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

 

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις  παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Αγγειοπλαστική µε µπαλόνι και η διόρθωση στένωσης ή 

απόφραξης µε laser.           

� Παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  εκδηλώνονται για 

πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) µήνες  από την  

έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  επαναφοράς  

της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   και δεν  ήταν  

γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία  ( κρίση  και  σπασµοί). 
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� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

�  Βρίσκεται  σε  χώρα  που  διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου , επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΝΕ) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ  

ΑΠΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 
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ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 

 
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

 
ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ      

Θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαµα τέκνα του 

Ασφαλισµένου ηλικίας τριάντα (30) ηµερών έως  δεκαοκτώ 

(18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν. 

 
ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  

Κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή κλινική που λειτουργεί νόµιµα για 

την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, 

παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του 

εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό  

εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. ∆εν 

θεωρούνται «Νοσοκοµεία» τα ιδρύµατα  αποκατάστασης, 

επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς, τα 

αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι 

οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, 

καθώς  και κάθε  νοσηλευτικό  ίδρυµα ή χώρος στον  οποίο  

ασκείται  µη  επιστηµονικά  αναγνωρισµένη ιατρική π.χ. 

βελονισµός, γιόγκα,  οµοιοπαθητική κ.λ.π. 

 
ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑ  

Εισαγωγή και παραµονή  του Ασφαλισµένου για 

τουλάχιστον µία (1) διανυκτέρευση για λόγους θεραπείας, η 

οποία είναι ιατρικώς απαραίτητο να παρέχεται σε 

Νοσοκοµείο. Παραµονή σε Νοσοκοµείο για προληπτικές 

διαγνωστικές εξετάσεις δεν θεωρείται Νοσηλεία. 

 

∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΟΟΧΧΙΙΚΚΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑ  

Παραπάνω  από µία  Νοσηλεία  σε Νοσοκοµείο µε αιτία το  

ίδιο  περιστατικό  ή  επιπλοκή  του (διαδοχική Νοσηλεία) 

θεωρείται ενιαία Νοσηλεία, εφόσον η  επόµενη  εισαγωγή  

στο  Νοσοκοµείο  γίνει  µέσα  σε  διάστηµα  ενενήντα  (90) 

ηµερών  από την ηµεροµηνία πρώτης εξόδου  από το  

Νοσοκοµείο. 

 
ΜΜΟΟΝΝΑΑ∆∆ΑΑ  ΕΕΝΝΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙΑΑΣΣ  

Η µονάδα του Νοσοκοµείου που προορίζεται  για ασθενείς 

των οποίων η κατάσταση της υγείας απαιτεί συνεχή ιατρική  

παρακολούθηση. Τα δωµάτια ανάρρωσης, τα δωµάτια 

απλής νοσηλείας και οι µονάδες παρακολούθησης δεν 

θεωρούνται Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. 

 
ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  BBYY  --  PPAASSSS      

Η χειρουργική επέµβαση που έγινε για να διορθωθεί η 

στένωση ή απόφραξη δύο ή περισσοτέρων στεφανιαίων 

αρτηριών. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται η 

αγγειοπλαστική µε µπαλόνι και η διόρθωση στένωσης ή 

απόφραξης µε laser.       

                                   
ΜΜΕΕΤΤΑΑΜΜΟΟΣΣΧΧΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΝΝ      

Η χειρουργική επέµβαση που έγινε για τη  µεταµόσχευση 

νεφρού, καρδιάς, ήπατος, πνεύµονα ή παγκρέατος,  ως 

συνέπεια ασθένειας ή ατυχήµατος και µε µόσχευµα που 

προέρχεται µόνο από ανθρώπινο δότη. 

 
ΤΤΕΕΤΤΡΡΑΑΠΠΛΛΗΗΓΓΙΙΑΑ    

Η µόνιµη παράλυση των δύο άνω και κάτω άκρων από 

ασθένεια. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Εταιρία, καταβάλλει στον Ασφαλισµένο σε περίπτωση που 

από ατύχηµα ή ασθένεια ή επιπλοκές τους κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Παροχής παραµείνει στο Νοσοκοµείο για µία 

τουλάχιστον διανυκτέρευση: 

� Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα που αναγράφεται 

στον Πίνακα Παροχών για κάθε ηµέρα παραµονής του 

στο Νοσοκοµείο.  

� Ηµερήσιο Επίδοµα για Ανάρρωση στο σπίτι, εφόσον 

αυτή κριθεί αναγκαία από τον θεράποντα γιατρό του.  

Το Ηµερήσιο Επίδοµα Ανάρρωσης είναι ίσο µε το Ηµερήσιο 

Νοσοκοµειακό Επίδοµα και οι ηµέρες Επιδόµατος 

Ανάρρωσης δεν µπορούν να υπερβαίνουν το µισό των 

ηµερών Νοσοκοµειακού Επιδόµατος. 

Το Ηµερήσιο Επίδοµα Ανάρρωσης δεν καταβάλλεται στα 

εξαρτώµενα τέκνα του Ασφαλισµένου σε περίπτωση 

νοσηλείας αυτών. 

Το ποσό του Ηµερήσιου Επιδόµατος και το σύνολο των 

ηµερών νοσηλείας και ανάρρωσης που αποζηµιώνονται, 

δεν µπορούν να υπερβαίνουν, για το ίδιο ατύχηµα ή την ίδια 

ασθένεια ή επιπλοκές τους, τα ανώτατα όρια που 

αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών. 

Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα Τοκετού 

Η Παροχή του Ηµερήσιου Νοσοκοµειακού Επιδόµατος ισχύει 

και για τις περιπτώσεις παραµονής της Ασφαλισµένης σε 

Νοσοκοµείο λόγω φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής 

τοµής, µε την προϋπόθεση ότι η Ασφαλισµένη καλύπτεται 

από την Παροχή αυτή για δύο (2) συνεχή χρόνια από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Παροχής ή την επαναφορά 

της σε ισχύ.  
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Η παροχή Ηµερήσιου Νοσοκοµειακού Επιδόµατος τοκετού 

διπλασιάζεται µόνο σε περίπτωση νοσηλείας σε µονάδα 

εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τοµής δεν 

ισχύει η Παροχή του Ηµερήσιου Επιδόµατος για Ανάρρωση 

στο σπίτι. 

 

∆ιπλασιασµός του Ηµερήσιου Νοσοκοµειακού Επιδόµατος  

Το ποσό του Ηµερήσιου Νοσοκοµειακού Επιδόµατος 

διπλασιάζεται, µε ανώτατο χρονικό όριο καταβολής τις 

τριάντα (30) ηµέρες για το ίδιο ατύχηµα ή την ίδια ασθένεια ή 

επιπλοκές τους, αποκλειστικά στις παρακάτω περιπτώσεις:  

� νοσηλεία σε µονάδα εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα. 

� νοσηλεία στο εξωτερικό.  

� ταυτόχρονη νοσηλεία δύο ή περισσότερων 

Ασφαλισµένων µε το παρόν Ασφαλιστήριο  

αποκλειστικά από το ίδιο ατύχηµα. 

� νοσηλεία λόγω : 

� χειρουργικής επέµβασης by-pass  

� µεταµόσχευσης οργάνων  

� τετραπληγίας  
 

Ο διπλασιασµός του Ηµερήσιου Επιδόµατος ισχύει µόνο για 

το Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα και όχι για το Επίδοµα 

Ανάρρωσης στο σπίτι.  
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ  

Η καταβολή του Ηµερήσιου Επιδόµατος γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  µέσα 

σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών  από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή  αναγγελία στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν   

όλα     τα     απαραίτητα     έγγραφα, στοιχεία και 

πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου, που θα ζητήσει 

η Εταιρία. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή 

τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για το Ηµερήσιο 

Επίδοµα. 

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση 

από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή το κρίνει 

αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 

Ηµερήσιου Επιδόµατος. 

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του Ηµερήσιου 

Επιδόµατος δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση 

της υποχρέωσής της για καταβολή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους.   

� Η  Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο  το Ηµερήσιο 

Επίδοµα το αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την παραλαβή όλων των αναγκαίων 

πρωτότυπων  δικαιολογητικών και την αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή  Ηµερήσιου Επιδόµατος 

µε  βάση  τα πρωτότυπα  δικαιολογητικά  που  θα  

παραµείνουν  στην  κατοχή  της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

Ηµερήσιου Επιδόµατος. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί  σε 

θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει τις σχετικές 

εντολές του. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος εξουσιοδοτούν  

στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε γιατρό, 

Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή πρόσωπο, 

φυσικό ή νοµικό που τους περιέθαλψε και οφείλουν να 

παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε σχετική 

πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα κρίνει 

αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ KΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

δηλώσουν στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβαν γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο 

που µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  

που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη 

Παροχή ή θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

 

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 
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ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά σε Αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

 Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

 Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ    

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων. Τα Ασφάλιστρα 

της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα ισχύοντα 

τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του Ασφαλισµένου 

κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και 

διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά 

της Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 
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� Αύξηση κόστους Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,  

Νοσηλείας Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ∆ιαγνωστικών 

εξετάσεων.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Παροχή λήγει : 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε την 

παύση ισχύος του Ασφαλιστηρίου  εάν αυτή προηγείται. 

� Σε περίπτωση εξαρτώµενου τέκνου, µε τη συµπλήρωση 

του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας του εφόσον 

σπουδάζει.            

� Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου  
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί τη διάπλαση και  επιπλοκές  τους, που 

προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  της   

Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� Ασθένειες που εκδηλώθηκαν πριν την πάροδο τριάντα 

(30) ηµερών από την εξόφληση της πρώτης δόσης 

ασφαλίστρων ή την επαναφορά σε ισχύ της Παροχής 

για νοσηλείες στην Ελλάδα και εκατόν ογδόντα (180) 

ηµερών για νοσηλείες εκτός Ελλάδας και τα 

επακόλουθα ή επιπλοκές αυτών που θα εµφανιστούν 

και µετά την πάροδο των παραπάνω χρονικών 

περιόδων.   

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, 

πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

Επίσης δεν καλύπτονται :  

� Εγκυµοσύνη ή επιπλοκή της, αποβολή και άµβλωση.  

� Ηθεληµένη διακοπή εγκυµοσύνης. 

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, πριν από την πάροδο 

τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή 

την επαναφορά της σε ισχύ. 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Παθήσεις  γυναικείων  γεννητικών  οργάνων  εκτός  του  

καρκίνου,  παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  

εκδηλώνονται για πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) 

µήνες  από την  έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  

επαναφοράς  της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   

και δεν  ήταν  γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Ιατρικές  πράξεις  και  εξετάσεις  που  δεν  έχουν  σχέση 

µε  την αιτία  νοσηλείας,  η  οποία  καλύπτεται  από  το 

Ασφαλιστήριο. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  
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� Επιληψία  ( κρίση  και  σπασµοί). 

� Γενικές ιατρικές  εξετάσεις προληπτικού ελέγχου (check-

up), εξετάσεις µοριακής βιολογίας και προγεννητικός  

έλεγχος  εκτός  εάν  προβλέπεται  διαφορετικά  στις  

Ειδικές  ∆ιατάξεις . 

� Θεραπείες ή  χειρουργικές  επεµβάσεις για την  

αντιµετώπιση  της  παχυσαρκίας  ή  της  ακµής. 

� Οδοντιατρική ή χειρουργική  θεραπεία  στα  δόντια, 

φατνία  και  ούλα εκτός εάν απαιτούνται για την 

αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

� Αντικατάσταση διορθωτικών προσθετικών  µελών του  

σώµατος. 

� Αντικατάσταση τεχνητών  οργάνων  και  διορθωτικών   

συσκευών  του  σώµατος  πλην  µοσχευµάτων  αγγείων,  

κερατοειδούς  και  ενδοφακού. 

� Νοσηλεία του δότη για µεταµόσχευση  οργάνου    προς  

Ασφαλισµένο. Καλύπτεται  µόνον η νοσηλεία του  

Ασφαλισµένου  λήπτη   του  µοσχεύµατος. ∆εν  

καλύπτεται  το οποιοδήποτε τυχόν  αντίτιµο  του  

µοσχεύµατος ή της µεταφοράς του. 

� Θεραπεία ή  εγχείριση για  την  διόρθωση  οφθαλµικών  

διαθλαστικών ανωµαλιών, στραβισµού  και  βαρηκοΐας. 

� Αδενοειδεκτοµή, εκβλαστήσεις της ρινικής κοιλότητας,  

αµυγδαλεκτοµή και  σκωληκοειδεκτοµή, που 

πραγµατοποιούνται µέσα σε έξι (6) µήνες από την 

έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή την επαναφορά της σε 

ισχύ ή την τροποποίησή της. 

� Επιδηµίες που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, 

πληµµύρα, έκρηξη ηφαιστείου, ή άλλες φυσικές 

καταστροφές µεγάλης έκτασης. 

� Πανδηµίες 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

�  Βρίσκεται  σε  χώρα  που  διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου , επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ  ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΧΕ) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

 ΑΠΟ  

ΑΤΥΧΗΜΑ ´Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 

 
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

 
ΕΕΞΞΑΑΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ      

Θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαµα τέκνα του 

Ασφαλισµένου ηλικίας τριάντα (30) ηµερών έως  δεκαοκτώ  

(18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν. 

 
ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  

Κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή κλινική που λειτουργεί νόµιµα για 

την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, 

παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του 

εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό  

εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. ∆εν 

θεωρούνται «Νοσοκοµεία» τα ιδρύµατα  αποκατάστασης, 

επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς, τα 

αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι 

οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, 

καθώς  και κάθε  νοσηλευτικό  ίδρυµα ή χώρος στον  οποίο  

ασκείται  µη  επιστηµονικά  αναγνωρισµένη ιατρική π.χ. 

βελονισµός, γιόγκα,  οµοιοπαθητική κ.λ.π. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος από ατύχηµα ή ασθένεια 

ή επιπλοκές τους, υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση σε 

Νοσοκοµείο, σε εξωτερικά ιατρεία Νοσοκοµείου κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Παροχής, η Εταιρία θα του καταβάλει 

ανάλογα µε τη βαρύτητα της χειρουργικής επέµβασης και 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ποσοστών Χειρουργικού 

Επιδόµατος, ποσοστό του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου που 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.  

Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης σε Εξωτερικά Ιατρεία 

Νοσοκοµείων ή Ιδιωτικά ιατρεία, η Εταιρία καταβάλλει το 

100% του ποσοστού που αναγράφεται στον Πίνακα 

Βαρύτητας Χειρουργικού Επιδόµατος. 

Χειρουργικές επεµβάσεις θεωρούνται και οι διαγνωστικές 

επεµβάσεις που αναγράφονται στον Πίνακα Βαρύτητας 

Χειρουργικού Επιδόµατος. 

Εάν το είδος της χειρουργικής επέµβασης δεν αναγράφεται 

στον Πίνακα Βαρύτητας Χειρουργικού Επιδόµατος, η Εταιρία 

θα καταβάλει ποσοστό του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου ίσο µε 

αυτό που προβλέπεται για χειρουργική επέµβαση αντίστοιχης 

βαρύτητας. 

Η Παροχή αυτή ισχύει και σε περίπτωση που ο 

Ασφαλισµένος νοσηλευθεί και υποβληθεί σε χειρουργική 

επέµβαση στο εξωτερικό. 

Εάν γίνουν περισσότερες από µία εγχειρήσεις στη διάρκεια 

της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας, η Εταιρία καταβάλλει 

µόνο το επίδοµα που προβλέπεται για την επέµβαση στην 

οποία αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ποσοστό όπως 

αναγράφεται στον Πίνακα Βαρύτητας Χειρουργικού 

Επιδόµατος. 

Η καταβολή του επιδόµατος γίνεται µε την ακόλουθη 

διαδικασία: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  µέσα 

σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών  από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή  αναγγελία στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν   

όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες 

σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του 

ασφαλισµένου κινδύνου, που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  

ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην 

κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη 

συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατος για το 

επίδοµα.   

�  Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε 

εξέταση από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή 

το κρίνει αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 

επιδόµατος. 

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής του επιδόµατος δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η  Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο  το επίδοµα το 

αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

παραλαβή όλων των αναγκαίων πρωτότυπων  

δικαιολογητικών και την αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή επιδόµατος µε  βάση  τα πρωτότυπα  
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δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  στην  κατοχή  

της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  του 

επιδόµατος. 

∆ιαδοχικές Επεµβάσεις 

∆ιαδοχικές επεµβάσεις µε αιτία το ίδιο ατύχηµα ή την ίδια 

ασθένεια ή επιπλοκές τους, αποζηµιώνονται µε ανώτατο 

όριο το ποσοστό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέµβαση, 

όπως αναγράφεται στο Πίνακα Ποσοστών Χειρουργικού 

Επιδόµατος, εφόσον η επόµενη επέµβαση γίνει µέσα σε 

ενενήντα (90) ηµέρες από την τελευταία ηµεροµηνία εξόδου 

από το Νοσοκοµείο. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί  σε 

θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει τις σχετικές 

εντολές του. 

 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος εξουσιοδοτούν  

στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε γιατρό, 

Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή πρόσωπο, 

φυσικό ή νοµικό που τους περιέθαλψε και οφείλουν να 

παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε σχετική 

πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα κρίνει 

αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

δηλώσουν στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβαν γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο 

που µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  

που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη 

Παροχή ή θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το 

Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει 

σχετική πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

αποζηµίωσης. 

 Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  
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υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

 Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ     

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, εκτιµά τον ασφαλισµένο κίνδυνο εκ νέου και 

διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά 

της Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Αύξηση κόστους Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,  

Νοσηλείας Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ∆ιαγνωστικών 

εξετάσεων.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε την 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου  εάν αυτή προηγείται. 

� Σε περίπτωση εξαρτώµενου τέκνου, µε τη συµπλήρωση 

του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας του εφόσον 

σπουδάζει.            

� Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου  
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� Ασθένειες που εκδηλώθηκαν πριν την πάροδο τριάντα 

(30) ηµερών από την εξόφληση της πρώτης δόσης 

ασφαλίστρων ή την επαναφορά σε ισχύ της Παροχής 

για επεµβάσεις στην Ελλάδα και εκατόν ογδόντα (180) 

ηµερών για νοσηλείες εκτός Ελλάδας και τα 

επακόλουθα ή επιπλοκές αυτών που θα εµφανιστούν 

και µετά την πάροδο των παραπάνω χρονικών 

περιόδων.   

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  



 

 Σελίδα 154 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  

αερόστατο, πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

 

Επίσης δεν καλύπτονται:  

� Η εγκυµοσύνη ή επιπλοκή της, φυσιολογικός τοκετός ή 

καισαρική τοµή ή πρόωρος τοκετός, αποβολή και 

άµβλωση. 

� Ηθεληµένη διακοπή εγκυµοσύνης. 

 

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, εκτός εάν είναι  

συνέπεια  ατυχήµατος που  συνέβη κατά τη  διάρκεια  

ισχύος  της  ασφάλισης  και αποδεικνύεται ιατρικά µε  

αντικειµενικά   στοιχεία και δεδοµένα. 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  εκδηλώνονται για 

πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) µήνες  από την  

έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  επαναφοράς  

της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   και δεν  ήταν  

γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Ιατρικές  πράξεις  και  εξετάσεις  που  δεν  έχουν  σχέση 

µε  την αιτία  νοσηλείας,  η  οποία  καλύπτεται  από  το 

Ασφαλιστήριο. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, 

µέθη (όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία  ( κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

� Θεραπείες ή  χειρουργικές  επεµβάσεις για την  

αντιµετώπιση  της  παχυσαρκίας  ή  της  ακµής. 

� Οδοντιατρική ή χειρουργική  θεραπεία  στα  δόντια, 

φατνία  και  ούλα εκτός εάν απαιτούνται για την 

αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

� Αντικατάσταση διορθωτικών προσθετικών  µελών του  

σώµατος. 

� Αντικατάσταση τεχνητών  οργάνων  και  διορθωτικών   

συσκευών  του  σώµατος  πλην  µοσχευµάτων  

αγγείων,  κερατοειδούς  και  ενδοφακού. 

� Νοσηλεία του δότη για µεταµόσχευση  οργάνου    προς  

Ασφαλισµένο. Καλύπτεται  µόνον η νοσηλεία του  

Ασφαλισµένου  λήπτη   του  µοσχεύµατος. ∆εν  

καλύπτεται  το οποιοδήποτε τυχόν  αντίτιµο  του  

µοσχεύµατος ή της µεταφοράς του. 

� Θεραπεία ή  εγχείριση για  την  διόρθωση  οφθαλµικών  

διαθλαστικών ανωµαλιών, στραβισµού  και  βαρηκοΐας. 

� Αδενοειδεκτοµή, εκβλαστήσεις της ρινικής κοιλότητας,  

αµυγδαλεκτοµή και  σκωληκοειδεκτοµή, που 

πραγµατοποιούνται µέσα σε έξι (6) µήνες από την 

έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή την επαναφορά της σε 

ισχύ ή την τροποποίησή της. 

 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος : 

�  Βρίσκεται  σε  χώρα  που  διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου , 

επανάστασης, στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ    ΒΒΑΑΡΡΥΥΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ      ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

ΑΑΓΓΓΓΕΕΙΙΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

     ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην 

φλεβοκαθετήρα). 

� Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. 

χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου. 

� Απλή Απολίνωση κιρσού. 

� Αποκάλυψη Φλεβός. 

� Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρα. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή 

Άκρου Ποδός. 

� Απλή συρραφή µεσαίου αγγείου, κατόπιν τραύµατος 

(αρτηρίας, φλέβας). 

� Απολίνωση Μείζονος Σαφηνούς φλεβός. 

� Αρτηριακή Εµβολεκτοµή Άνω άκρου. 

� Αρτηριο-φλεβώδης επικοινωνία για αιµοδιάλυση. 

� Αφαίρεση Αιµαγγειώµατος δείκτου δακτύλου. 

� ∆ιερεύνηση Ιγνυακής αρτηρίας. 

� Παράθυρο Περικαρδίου. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αγγειοπλαστική Βραχιονίου. 

� Ακρωτηριασµός Βραχίονος, Πήχεος, Κνήµης, Μηρού. 

� Αρτηριακή Θροµβεκτοµή Άνω άκρου. 

� Αφαίρεση Αυχενικής πλευράς. 

� Εκτοµή ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας. 

� Εκτοµή προσθίου Σκαληνού µυός. 

� Εκτοµή ψευδούς ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας. 

� Εµβολή Μηριαίας αρτηρίας. 

� Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση 

IN SITU. 

� Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση 

µε φλέβα. 

� Οσφυϊκή Συµπαθεκτοµή. 

� Σαφηνεκτοµή. 

� Σύγκλειση ρήξης αγγείου µετά καθετηριασµό (αρτηρίας, 

φλέβας) . 

� Σύγκλειση Στέρνου. 

� Φλεβική Θροµβεκτοµή (µασχαλο-υποκλειδίου). 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας. 

� Αορτολαγόνιος Θροµβοενδαρτηρεκτοµή. 

� Αορτο-Λαγόνιος παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή 

πρόθεση. 

� Αορτο-Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή 

πρόθεση. 

 

� Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή. 

� Υποκλειδιο – υποκλείδιο αρτηριακή παράκαµψη µε 

φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση. 

� Φλεβική Θροµβεκτοµή (Λαγονοµηριαίας, κάτω κοίλης 

φλεβός). 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� In situ µηροιγνυακή παράκαµψη για διάσωση σκέλους. 

� Αορτο-Ιγνυακή παράκαµψη. 

� Αορτο-Καρωτιδική παράκαµψη. 

� Αορτο-Μηριαία παράκαµψη. 

� Αορτο-Νεφρική αρτηριακή παράκαµψη. 

� Αορτο-Σπλαγχνική αρτηριακή παράκαµψη. 

� Αορτο-Υποκλείδιος παράκαµψη. 

� Αρτηριοπλαστική Νεφρικής Αρτηρίας. 

� Εγχείρηση τραύµατος µεγάλου αγγείου 

µασχαλοµηριαίο. 

� Εκτοµή ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής. 

� Εκτοµή Αορτο-Μηριαίας πλαστικής παράκαµψης και 

τοποθέτηση πολύ παράκαµψης. 

� Επέµβαση επί Αορτο-Εντερικής επικοινωνίας. 

� Επέµβαση επί ρήξεως κοιλιακής αορτής. 

� Καρωτίδα – Υποκλείδια παράκαµψη. 

 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων. 

� Βιοψία διά βελόνης. 

� Βιοψία Μαστού διά βελόνης (FNA) – Έως δύο τον 

αριθµό. 

� ∆ιάνοιξη Αιµατώµατος. 

� ∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος. 

� Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν 

φλεβοκαθετήρος). 

� Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. 

χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Ονυχεκτοµή Μερική. 

� Παρακέντηση Κύστεως. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου. 

� Αποκάλυψη Φλεβός. 

� Αφαίρεση γαγγλίου. 

� Αφαίρεση µικρών επιπολής ξένων σωµάτων. 

� Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, 

λεµφαδένων. 

� Βιοψία Μαστού δια βελόνης (FNA) – Άνω των δύο. 

� ∆ιατοµή βραχέος  χαλινού. 

� Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, 

Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικότερα µικρών 

∆ερµατικών Μορφωµάτων. 

� Εκτοµή µικρού επιφανειακού, ψηλαφητού ογκιδίου 

µαστού. 

� Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των 

4εκ. 

� Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων 

εξωδέρµατος Πρωκτικού ∆ακτυλίου, έως δύο τον 

αριθµό. 
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� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

έως 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική. 

� Ονυχεκτοµή Ολική. 

� Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρος. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αιµορροϊδεκτοµή. 

� Αποκατάσταση ρήξεως µυός. 

� Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων. 

� ∆ιάνοιξη-Παροχέτευση Περιεδρικού αποστήµατος. 

� ∆ιόρθωση κρυψορχίας-Ορχεοπηξία. 

� ∆ιόρθωση Συστροφής όρχεος- Ορχεοπηξία. 

� Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού. 

� Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των 

4 εκ. 

� Εκτοµή Κύστεων-Συριγγίων Τραχήλου. 

� Εκτοµή Κύστεως Κόκκυγγος. 

� Εκτοµή κύστεως ωοθήκης. 

� Εκτοµή Μεκελείου Αποφύσεως. 

� Εκτοµή µορφωµάτων βλεννογόνου πρωκτού. 

� Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του 

επιπέδου των πλευρών). 

� Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4εκ. 

� Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου  άνω των  

4εκ. 

� Εκτοµή όζου Θυρεοειδούς. 

� Εκτοµή Παραεδρικού  Συριγγίου. 

� Εκτοµή πολύ ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός 

δια σύρµατος). 

� Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων 

Πρωκτικού ∆ακτυλίου, άνω των δύο. 

� Εκτοµή Ραγάδος. 

� Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος. 

� Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του 

προσωπικού νεύρου. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Λαπαροσκοπική Βιοψία ήπατος. 

� Λαπαροσκοπική διόρθωση Βουβωνοκήλης. 

� Λαπαροσκοπική εξαίρεση Ινοµυωµάτων. 

� Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας. 

� Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας 

Κοιλότητος. 

� Ορχεκτοµή. 

� Παροχέτευση περιγεγραµµένου ενδοκοιλιακού 

αποστήµατος. 

� Πλαγία Σφιγκτηροτοµή. 

� Πλαστική Υδροκήλης. 

� Σκωληκοειδεκτοµή επί οξείας σκωληκοειδίτιδος µετά ή όχι 

στοιχείων τοπικής περιτονίτιδος. 

� Τεταρτεκτοµή Μαστού. 

� Φίµωση. 

� Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε 

εντεροτοµή. 

� Χολοκυστοστοµία. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Απλή Μαστεκτοµή.  

� Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός). 

� Βαγοτοµή. 

� Βραγχιακή Κύστη Τραχηλικής χώρας. 

� Γαστροεντεροαναστόµωση. 

� Γαστροτοµή µε αφαίρεση καλοήθους όγκου στοµάχου. 

� ∆ιάσπαση Χειρουργικού Τραύµατος – Εκσπλάγχνωση – 

Συρραφή. 

� ∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης δι΄ εφαρµογής 

δακτυλίου. 

� ∆ιόρθωση Επιγαστρικής κήλης. 

� ∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης. 

� Εκτοµή Επιπλόου. 

� Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Τραχήλου.  

� Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ. 

� Εκτοµή Ορθοκολπικού Συριγγίου. 

� Εντεροεντεροαναστόµωση. 

� Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε 

ανοικτή τοµή. 

� Εξωµήτριος κύηση. 

� Ερευνητική Λαπαροτοµία. 

� Ερευνητική Λαπαροτοµία + Βιοψία Ενδοκοιλιακού 

Οργάνου. 

� Εφαρµογή δακτυλίου Στοµάχου  επί νοσογόνου 

παχυσαρκίας. 

� Λύση Συµφύσεων επί ειλεού. 

� Μερική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του 

προσωπικού νεύρου. 

� Παροχέτευση Ηπατικού Αποστήµατος. 

� Παροχέτευση Υποδιαφραγµατικού Αποστήµατος. 

� Πλαστική Βουβωνοκήλης  (µε ή χωρίς πλέγµα). 

� Πλαστική διαφραγµατοκήλης λαπαροσκοπικά. 

� Πλαστική Μηροκήλης. 

� Πλαστική Οµφαλοκήλης. 

� Πρόπτωση Κολοστοµίας. 

� Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας 

Κοιλότητας. 

� Σαφηνεκτοµή + Απολίνωση φλεβικών κλάδων κνήµης 

και διατιτραινουσών. 

� Συρραφή Τραύµατος Ήπατος. 

� Συρραφή Τραύµατος Σπληνός. 

� Υπερεκλεκτική Βαγοτοµή. 

� Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε 

εντερεκτοµή. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Άτυπη ηπατεκτοµή. 

� Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως Ήπατος. 

� Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος). 

� Βαγοτοµή + Αναστόµωση. 

� Βαγοτοµή + Πυλωροπλαστική. 

� Γαστροπλαστική για κακοήθη παχυσαρκία. 

� ∆ιακοιλιακή ∆ιόρθωση προπτώσεως ορθού. 

� Ειλεός µε εντερεκτοµή. 

� Εκτοµή λεπτού εντέρου. 

� Εκτοµή Ορθοκυστικού Συριγγίου. 

� Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστεως 

Παγκρέατος. 

� Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας άνω των 3 µε ανοικτή 

τοµή. 
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� Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας - άνω των 7εκ. 

- µε ανοικτή τοµή. 

� Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού 

Μασχαλιαίας κοιλότητος. 

� Μερική Γαστρεκτοµή. 

� Μερική Κολεκτοµή. 

� Νεφρεκτοµή. 

� Ολική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Ολική Παρωτιδεκτοµή. 

� Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα. 

� Παραθυρεοειδεκτοµή. 

� Πλαστική ∆ιαφραγµατοκήλης µε κοιλιακή τοµή. 

� Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος. 

� Ριζική Μαστεκτοµή. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου. 

� Σκωληκοειδεκτοµή επί γενικευµένης περιτονίτιδος. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση οξείας Περιτονίτιδος από 

διάτρηση Έλκους.  

� Χολοκυστεκτοµή (Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική). 

� Χολοκυστεκτοµή + Έρευνα χοληδόχου πόρου. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Εξαίρεση εκτεταµένων όγκων κοιλίας και 

Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. 

� Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή 

Λεµφαδενεκτοµή. 

� Κοιλιοπερινεϊκή Εκτοµή Ορθού. 

� Μερική Παγκρεατεκτοµή. 

� Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική). 

� Ολική Γαστρεκτοµή. 

� Ολική ή µερική εξεντέρωση Πυέλου. 

� Ολική Κολεκτοµή. 

� Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων. 

� Πρόσθια Χαµηλή εκτοµή παχέος εντέρου. 

� Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζική θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου. 

� Τυπική Λοβεκτοµή Ήπατος. 

� Χολοκυστεκτοµή + Σφιγκτηροπλαστική. 

� Χολοκυστεκτοµή + Χολοπεπτική Αναστόµωση. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Whipple (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτοµή + Μετάθεση 

Χοληδόχου πόρου + γαστροεντεροαναστόµωση). 

� Ολική Παγκρεατεκτοµή. 

� Πυλαιο – κοιλική αναστόµωση. 

 

ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση πολύποδος τραχήλου. 

� ∆ιαγνωστική απόξεση. 

� ∆ιαγνωστική Υστεροσκόπηση. 

� ∆ιακοπή κυήσεως Α΄3µήνου. 

� ∆ιάνοιξη Βαρθολινείου αδένα. 

� Εξαίρεση Βαρθολινείου αδένα. 

� Καυτηρίαση Ενδοµητρίου-Ενδοµητρίωση. 

� Καυτηρίαση τραχήλου. 

� Περίδεση τραχήλου. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Απολίνωση Σαλπίγγων. 

� ∆ιαγνωστική Λαπαροσκόπηση. 

� ∆ιακοπής κυήσεως πέραν του Α΄3µήνου. 

� Εκτοµή τραχήλου. 

� Εξαίρεση κύστεως Ωοθήκης. 

� Καυτηρίαση ενδοµητριωσικών εστιών. 

� Κωνοειδής εκτοµή. 

� Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας. 

� Προσθία, οπισθία κολποραφή. 

� Συνδεσµοπηξία Μήτρας. 

� Συρραφή ρήξεως περινέου. 

� Σφηνοειδής εκτοµή Ωοθήκης. 

� Τοποθέτηση ταινίας ή ραφής Kelly για αποκατάσταση 

ακράτειας ούρων. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε 

ανοικτή τοµή. 

� Εξωµήτριος κύηση. 

� Λαπαροσκοπική  σαλπιγγοπλαστική. 

� Λύση συµφύσεων Σαλπίγγων. 

� Πλαστική Σαλπίγγων. 

� Προσθιοπισθία  κολποραφή. 

� Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός. 

� Ωοθηκεκτοµή. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Manchester Τραχήλου. 

� Εκτοµή Αιδοίου. 

� Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας άνω των 3 µε ανοικτή 

τοµή. 

� Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας - άνω των 7 

εκ. - µε ανοικτή τοµή. 

� Κολπική αφαίρεση Ινοµυώµατος. 

� Ολική Κολπική Υστερεκτοµή. 

� Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα 

� Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Κολπική Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων. 

� Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων. 

� Ριζική Ολική Υστερεκτοµή. 

 

ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Αφαίρεση – καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου έως 

4εκ. 

� Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων έως 

τεσσάρων τον αριθµό. 

� Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση 

Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων έως τεσσάρων τον αριθµό. 



 

 Σελίδα 158 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση – καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου άνω 

των 4εκ. 

� Αφαίρεση σµηγµατογόνου κύστεως. 

� Εκτοµή δερµατικού µορφώµατος διαµέτρου έως 4εκ. 

� Εκτοµή σπίλων. 

� Εκτοµή τµήµατος δέρµατος προς βιοψία. 

� Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων άνω των 

τεσσάρων τον αριθµό. 

� Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση 

Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων άνω των τεσσάρων τον 

αριθµό. 

 

ΕΕΝΝ∆∆ΑΑΓΓΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην 

φλεβοκαθετήρα). 

� Καθαρισµός τραυµάτων δακτύλων. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αποκάλυψη Φλεβός. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Μηριαίας. 

� Ενδαγγειακή εκλεκτική θροµβόλυση  (Α-Φ). 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� ∆ιαδερµική τοποθέτηση φίλτρου κάτω Κοίλης.  

� Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Ιγνυακής. 

� Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Λαγονίου. 

� Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Περιφερικών Αγγείων. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας-ενδαγγειακής  

χειρουργικής. 

� Ανεύρυσµα Μηριαίας αρτηρίας-ενδαγγειακής  

χειρουργικής. 

� Ανεύρυσµα Περιφερικών Αγγείων-ενδαγγειακής  

χειρουργικής. 

� Ανεύρυσµα Υποκλειδίου-ενδαγγειακής χειρουργικής. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλασική Υποκλειδίου. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Ανωνύµου. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Καρωτίδος. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική κοιλιακής Αορτής. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Νεφρικής. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπλαγχνικών Αγγείων. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπονδυλικής. 

� Κλάδοι Αορτικού Τόξου. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανεύρυσµα κοιλιακής Αορτής-ενδαγγειακής 

χειρουργικής. 

 

ΘΘΩΩΡΡΑΑΚΚΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βιοψία δια  βελόνας. 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Απλή παροχέτευση Θώρακος. 

� Βιοψία δια βελόνας  υπό CT-US. 

� Βιοψία Υπεζωκότος µε βελόνη Abrams. 

� Εκκενωτική παρακέντηση Θώρακος. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βρογχοσκόπηση. 

� Βρογχοσκόπηση και βιοψία ή αφαίρεση ξένου 

σώµατος. 

� Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του 

επιπέδου των πλευρών). 

� Παράθυρο Περικαρδίου. 

� Παροχέτευση Θώρακος µε Πλευροδεσία. 

� Πλευροδεσία. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Εκτοµή Περικαρδίου. 

� Ερευνητική Θωρακοτοµή. 

� Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοσκόπηση. 

� Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοτοµή. 

� Θωρακοσκόπηση µε ή άνευ βιοψίας, κ.λ.π. 

� Μεσοθωρακοσκόπηση. 

� Πλύση Θώρακος (Αιµοθώρακας ή Πλευρίτις) 

� Σύγκλειση Στέρνου. 

� Σφηνεκτοµή Πνεύµονος µε Θωρακοτοµή. 

� Τοποθέτηση stent Τραχείας ή Βρόγχου. 

� Χυλοθώρακας και απολίνωση θωρακικού πόρου. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση Εµπυήµατος (παροχέτευση, καθαρισµός). 

� Αφαίρεση Εχινοκόκκου Πνεύµονος. 

� ∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης διαθωρακικώς. 

� Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος µε κατάληψη 

πνευµονικού ιστού. 

� Θωρακοσκοπική εκτοµή κύστεων. 

� Θωρακοσκοπική Συµπαθεκτοµή. 

� Ογκεκτοµή υπεζωκότα για µεσοθηλίωµα. 

� Τµηµατεκτοµή Πνεύµονος. 

� Τραχειοπλαστική. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση όγκων Μεσοθωρακίου µε Στερνοτοµή. 

� Βρογχοπλαστική. 

� Εκτοµή ανευρύσµατος κατιούσας θωρακικής αορτής ή 

τοποθέτηση stent. 

� Εκτοµή Πνεύµονος και τοποθέτηση patch στην αορτή. 

� Θυµεκτοµή. 

� Θωρακικό ανεύρυσµα. 

� Λοβεκτοµή. 

� Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική). 

� Πνευµονεκτοµή. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ενδοπερικάρδια ριζική πνευµονεκτοµή. 

� Πλευροπνευµονεκτοµή και αφαίρεση διαφράγµατος 

περικαρδίου για µεσοθηλίωµα. 
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ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αποκατάσταση κοιλιακών ανευρυσµάτων. 

� Τοποθέτηση ενδοαγγειακού µοσχεύµατος στη θωρακική 

αορτή. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανατοµική αποκατάσταση ανωµάλου Στεφανιαίου 

∆ίσκου. 

� Ανεύρυσµα ανιούσης αορτής. 

� Ανεύρυσµα αορτικού τόξου ανιούσης αορτής. 

� Ανεύρυσµα αριστεράς κοιλίας. 

� Ανεύρυσµα κατιούσης θωρακικής αορτής (µε 

εφαρµογή εξωσωµατικής κυκλοφορίας). 

� Ανοικτή βαλβιδοτοµή. 

� Αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας 

(συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής). 

� Αντικατάσταση βαλβίδας καρδιάς. 

� Αντικατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδας 

(συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής). 

� Αντικατάσταση Πνευµονικής βαλβίδας 

(συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής / 

βαλβιδοτοµής). 

� Αντικατάσταση Τριγλώχινος βαλβίδας. 

� Αφαίρεση βηµατοδότη µε by pass (µε εφαρµογή 

εξωσωµατικής κυκλοφορίας). 

� Εκτοµή Ινώδους ιστού συµφυοµένου στις γλωχίνες της 

καρδιάς. 

� Εκτοµή καρδιακών όγκων. 

� Επαναιµάτωση Στεφανιαίας(ων) µε αυτοµόσχευµα, 

συµπεριλαµβανοµένης της λήψης του 

αυτοµοσχεύµατος και Ενδαρτηρεκτοµή. 

� Επανεπέµβαση παράκαµψης ΑορτοΣτεφανιαίας(ων). 

συµπεριλαµβανοµένης λήψεως αυτοµοσχευµάτων. 

� Οξύ διαχωριστικό ανεύρυσµα ανιούσης αορτής. 

� Πλαστική αποκατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδος. 

� Σύγκλειση Μεσοκοιλιακής επικοινωνίας. 

� Σύγκλειση Μεσοκολπικής επικοινωνίας. 

 

ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αγγειογραφία Εγκεφάλου µε C-ARM. 

� Εξωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. 

� Καθετήρας µέτρησης ICP. 

� Κρανιοανάτρηση. 

� Τοποθέτηση Ommaya. 

� Τοποθέτηση Οσφυονωτιαίου Drainage. 

� Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιµάτωµα. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αντιµετώπιση Αγγειακής ∆υσπλασίας Εγκεφάλου δι΄ 

Επεµβατικής Ακτινολογίας. 

� Αποσυµπίεση νεύρου µε κρανιοτοµία. 

� Επισκληρίδιο Αιµάτωµα. 

� Εσωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. 

� Οσφυϊκή Πεταλεκτοµή. 

� Οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση. 

� Παρακέντηση αποστήµατος Εγκεφάλου. 

� Τοποθέτηση Νευροδιεγέρτη. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αυχενική ∆ισκεκτοµή. 

� Αυχενική Πεταλεκτοµή. 

� Βαλβίδα Εγκεφάλου. 

� Βιοψία όγκου Εγκεφάλου. 

� Θωρακική ∆ισκεκτοµή. 

� Θωρακική Πεταλεκτοµή. 

� Κρανιοπλαστική. 

� Μηνιγγοπλαστική. 

� Μικροδισκεκτοµή. 

� Οξύ επισκληρίδιο αιµάτωµα. 

�  Οσφυϊκή ∆ισκεκτοµή. 

� Πλαστική Εφιππίου. 

� Στερεοταξία. 

� Συµπαθεκτοµή. 

� Τρηµατοτοµή. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αποσυµπίεση τριδύµου νεύρου. 

� Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιµατώµατος 

� ∆ιασφηνοειδής Υποφυσεκτοµή/Αδενωµατεκτοµή. 

� Εξωµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού. 

� Οξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα. 

� Προσθία Αυχενική Σωµατεκτοµή και Σπονδυλοδεσία. 

� Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα. 

� Συµφυσιόληση σπονδυλικής στήλης. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αγγειακή ∆υσπλασία Εγκεφάλου. 

� Αιµαγγείωµα Παρεγκεφαλίδος. 

� Ανεύρυσµα Εγκεφάλου. 

� Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος. 

� Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Εγκεφάλου. 

� Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Ν.Μ. και ριζών. 

� Γλοιοβλάστωµα. 

� Ενδοµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού. 

� Επεµβάσεις Λειτουργικής Νευροχειρουργικής (Επιληψία,     

ν.  Parkinson). 

� Ηµι-λοβεκτοµή (κροταφικού-ινιακού-µετωπιαίου-

βρεγµατικού). 

� Όγκοι βάσεως κρανίου. 

� Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων. 

� Συριγγοµυελική κύηση Ο.Μ.Σ.Σ. 

� Χορδοτοµή. 

 

ΟΟΡΡΘΘΟΟΠΠΕΕ∆∆ΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ  ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βιοψία δια βελόνης πλην Σπονδυλικής Στήλης. 

� ∆ιάνοιξη Αιµατώµατος. 

� Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. 

χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Ονυχεκτοµή Μερική. 

� Παρακέντηση Αιµάρθρου. 

� Παροχέτευση ∆ερµατικού Αποστήµατος. 

� Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία µε 

ή χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού µηχανήµατος.  
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� Τοποθέτηση σκελετικής έλξεως. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου. 

� Ανοικτή βιοψία Μυός. 

� Αφαίρεση επιπολής ξένων σωµάτων.  

� Αφαίρεση καλοήθων όγκων ∆ακτύλου. 

� Αφαίρεση υλικού εξωτερικής οστεοσυνθέσεως. 

� Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, 

λεµφαδένων. 

� Βιοψία δια βελόνας Σπονδυλικής Στήλης. 

� ∆ιαδερµική αφαίρεση βελονών Kirschner.  

� ∆ιάνοιξη ελύτρου  Τένοντος. 

� Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, 

Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικώς µικρών 

δερµατικών µορφωµάτων. 

� Εξαίρεση  γαγγλίου. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

έως 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γενική αναισθησία. 

� Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική. 

� Ονυχεκτοµή Ολική. 

� Συρραφή ενός εκτείνοντος τένοντος δακτύλου. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωµιοπλαστική Ώµου. 

� Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή 

Άκρου Ποδός. 

� Αναίµακτη ανάταξη καταγµάτων-εξαρθρηµάτων άκρων 

υπό γεν. αναισθησία. 

� Αντιµετώπιση καταγµάτων δι΄ εξωτερικής 

οστεοσυνθέσεως. 

� Αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως κατάγµατος ∆ακτύλου. 

� Αποκατάσταση ρήξεως Μυός.  

� Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων 

∆ακτύλου. 

� Αφαίρεση  Υλικών Εσωτερικής Οστεοσυνθέσεως (πλήν 

βελονών Kirschner, σύρµατος ή κοχλίου). 

� Αφαίρεση απολειµµάτων οστών, χειρουργικός 

καθαρισµός. 

� Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος  µαλακών 

µορίων. 

� Αφαίρεση κεφαλής κερκίδος, µείζονος πολυγώνου, 

κόκκυγγος, άκρου κλειδός. 

� Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του 

Dupuytren. 

� ∆ιαγνωστική Αρθροσκόπηση. 

� ∆ιαδερµική τοποθέτηση βελονών Kirschner. 

� ∆ιατοµές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, 

ραιβοκράνου, συνδρόµου προσαγωγών. 

� Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 

4εκ. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Σύνδροµο συµπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων 

π.χ. νευρίτις ωλενίου νεύρου, σύνδροµο καρπιαίου 

σωλήνος, σύνδροµο ταρσίου σωλήνος. 

� Συρραφή ή επανακαθήλωση Αχιλλείου Τένοντος, 

Επιγονατιδικού, ή Τένοντος του Τετρακεφάλου ή 

∆ικεφάλου. 

� Συρραφή ρήξεως µεµονωµένων συνδέσµων πλήν 

χιαστών. 

� Τοποθέτηση Κρανιακής Έλξεως Hallo µε ή χωρίς 

κηδεµόνα Minerva. 

� Τρυπανισµοί οστών επί οστεοµυελίτιδος, κ.λ.π. 

� Χειρ/κή αντιµετώπιση καταγµάτων δακτύλου. 

� Χειρουρ/κή αντιµετώπιση Βλαισού µεγάλου δακτύλου. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση ρήξεως Τενοντίου Πετάλου 

του Ώµου (Rotator Cuff). 

� Χειρουργική Αρθροσκοπική επέµβαση Γόνατος 

(περιλαµβανοµένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που 

λαµβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν 

αναφέρεται ως κατηγοριοποιηµένη επέµβαση).  

� Χειρουργική Αρθροσκοπική επέµβαση Ωµου 

(περιλαµβανοµένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που 

λαµβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν 

αναφέρεται ως κατηγοριοποιηµένη επέµβαση). 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, 

της Κνήµης. 

� Ανοικτή υµενεκτοµή µεγάλων αρθρώσεων. 

� Αντιµετώπιση εξαρθρήµατος ισχίου. 

� Αντιµετώπιση καταγµάτων Άκρας χειρός, Αντιβραχίου, 

Άκρου ποδός, Σφυρών, Ωλεκράνου, αποσπαστικών 

καταγµάτων Επικονδύλων, δι΄ εσωτερικής 

οστεοσυνθέσεως. 

� Αντιµετώπιση καταγµάτων Βραχιονίου, Κνήµης, Κλειδός, 

δι΄ εσωτερικής οστεοσυνθέσεως. 

� Αντιµετώπιση συνθέτων κακώσεων Γόνατος (πλην 

διατοµής αρτηριών, νεύρων). 

� Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός). 

� Αρθροδεσία αρθρώσεων µεσαίου µεγέθους π.χ. 

Ποδοκνηµικής-Υπαστραγαλικών. 

� Αρθροδεσία Καρπού-Ταρσού. 

� Αφαίρεση Επιγονατίδος (επιγονατιδεκτοµή µε 

αποκατάσταση εκτατικού µηχανισµού του γόνατος). 

� Αφαίρεση καλοήθων όγκων Μακρών οστών 

� Ενδαρθρικά κατάγµατα Αγκώνος-Γόνατος-

Ποδοκνηµικής (PILON) και Υπερκονδύλια. 

� Ενδοσκοπική Μηνισκεκτοµή. 

� Λήψη οστικών Μοσχευµάτων (Λαγονίων). 

� Οστεοσύνθεση κατάγµατος επιγονατίδος. 

� Οστεοτοµία περιοχής Γόνατος. 

� Πλαστική Κοιλιακών Μυών. 

� Πλαστκή Χιαστών Συνδέσµων. 

� Σύνθετες Επεµβάσεις Άκρου Ποδός (Τενοντοµετάθεση-

∆ιορθωτικές Οστεοτοµίες). 

� Υποκεφαλικά συντριπτικά κατάγµατα Βραχιονίου µετά ή 

άνευ εξαρθρήµατος. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση εξαρθρήµατος 

Ακρωµιοκλειδικής. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση καθ' έξιν εξαρθρήµατος 

Επιγονατίδος.  

� Χειρουργική αντιµετώπιση υποτροπιάζοντος 

εξαρθρήµατος Ώµου. 

� Χειρουργικός καθαρισµός επί φλεγµονών µεγάλων 

αρθρώσεων δι' ανοικτής µεθόδου. 
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ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού. 

� Αντιµετώπιση κατάγµατος άνω πέρατος Μηριαίου δια 

κοχλιώσεως ολισθαίνοντος ήλου ή ηµιολικής  

αρθροπλαστικής. 

� Αντιµετώπιση κατάγµατος ισχύου. 

� Επιµήκυνση Οστών. 

� Ηµιολικές Αρθροπλαστικές. 

� Μεταφορά αγγειούµενων µοσχευµάτων και εκτενών 

µίσχων ή ελευθέρων Μυϊκών κρηµνών. 

� Μικροδισκεκτοµή. 

� Οστεοσύνθεση καταγµάτων Μηριαίου δια πλακός ή 

ενδοµυελικής ηλώσεως. 

� Οστεοτοµίες Ισχίου. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση ∆ιατροχαντηρίου 

κατάγµατος. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής 

Στήλης χωρίς σπονδυλοδεσία. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως Μακρών 

οστών. 

� Χειρουργικοί καθαρισµοί φλεγµονών Σπονδυλικής 

Στήλης. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αθροδεσία Ισχίου, Ώµου, Γόνατος. 

� Κυφοπλαστική. 

� Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου, Γόνατος, Ώµου. 

� Οστεοτοµίες Λεκάνης και Κοτυλοπλαστικές επεµβάσεις 

επί συγγενούς δυσπλασίας του Ισχίου. 

� Πλαστική Ισχίου κατά Girdlestone. 

� Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα. 

� Σπονδυλοπλαστική. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής 

Στήλης µε σπονδυλοδεσία. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων Πυέλου, 

Κοτύλης. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αναθεώρηση ολικών Αρθροπλαστικών µεγάλων 

αρθρώσεων (revision). 

� Απεξάρθρωση Ισχίου ή Ώµου βασικών ιστών, αγγείων, 

νεύρων διά µικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση 

οστών. 

� Εκτεταµένες επεµβάσεις Σπονδυλικής Στήλης µε διπλή 

προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια). 

� Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων Σπονδυλικής Στήλης 

και κακοήθων όγκων Μακρών Οστών και Λεκάνης. 

 

ΟΟΥΥΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ  ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων. 

� Βιοψία Προστάτου µε βελόνη. 

� ∆ιάνοιξη στοµίου Ουρήθρας. 

� Πλύσεις Κύστεως. 

ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση pig-tail. 

� Αφαίρεση αποστήµατος οσχέου. 

� Αφαίρεση όγκου στοµίου ουρήθρας. 

� Βιοψία Λεµφαδένος. 

� Βιοψία όρχεος. 

� Βιοψίες Προστάτου κατευθυνόµενες διά διορθικού 

υπερηχογραφήµατος. 

� ∆ιαστολή ή τοµή Ουρητηρικού στοµίου. 

� ∆ιατοµή Βραχέος Χαλινού. 

� Ενδοσκοπική Ουρηθροτοµία. 

� Καυτηριασµός κονδυλωµάτων (εξωτερικών). 

� Κυστεοσκόπηση απλή. 

� Μανοµέτρηση Νεφρικής Πυέλου. 

� Ουρηθροκυστεοσκόπηση. 

� Παρακέντηση αποστήµατος Προστάτου. 

� Τυφλή Ουρηθροτοµία. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Απολίνωση και εκτοµή Σπερµατικού Πόρων.  

� Αφαίρεση ξένων σωµάτων από Ανδρική Ουρήθρα. 

� Αφαίρεση Πεϊκής προθέσεως. 

� ∆ιαδερµική Νεφροστοµία. 

� ∆ιαδερµική Πυελοσκόπηση. 

� ∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία. 

� ∆ιόρθωση Κιρσοκήλης. 

� ∆ιόρθωση Κρυψορχίας. 

� ∆ιουρηθρική αφαίρεση κονδυλωµάτων. 

� Ενδοσκοπική µηχανική ή δι΄υπερήχων λιθοτριψία λίθων 

Ουροδόχου Κύστεως. 

� Ενδοσκοπική Ουρητηροπυελοσκόπηση. 

� Επιδιδυµιδεκτοµή. 

� Καθήλωση Όρχεος ή Ορχεοπηξία. 

� Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση µονίµων καθετήρων 

ετερόπλευρα µε ανιούσα ουρητηροπυελογραφία. 

� Κυστεοσκόπηση µε λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως. 

� Κυστεοσκοπική εκκένωση αιµατοκύστης. 

� Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας. 

� Ορχεκτοµή. 

� Περιτοµή. 

� Πλαστική στοµίου Ουρήθρας. 

� Συστροφή Όρχεος/Ορχεοπηξία. 

� Τοποθέτηση pig-tail. 

� Τοποθέτηση ή αφαίρεση προθέσεως όρχεος. 

� Υδροκήλη. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� ∆ευτερογενής επέµβαση Ουροστόµατος. 

� ∆ιαδερµική Νεφρολιθοτριψία. 

� ∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία. 

� ∆ιουρηθρική αφαίρεση Θηλωµάτων. 

� ∆ιουρηθρική όγκου Κύστεως. 

� ∆ιουρηθρική Προσταδενεκτοµή. 

� Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου Ουρητήρα. 

� Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως έως 1εκ. 

� Επέµβαση επί εκτοπίας Όρχεος. 

� Μερική Πεεκτοµή µε βιοψία βουβωνικών λεµφαδένων. 

� Μικροχειρουργική αναστόµωση Σπερµατικού πόρου και 

Επιδιδυµίδος. 

� Ουρηθεκτοµή. 

� Ουρητηροστοµία. 

� Πλαστική Σηραγγωδών σωµάτων-NESBIT. 

� Πλαστική συριγγίου και στενώµατος Ουρήθρας. 
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� Ριζική Ορχεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός. 

� Τραύµα και ρήξη Ουρήθρας εξωπυελική. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανοικτή Νεφροστοµία. 

� Αφαίρεση εκκολπώµατος Ουροδόχου κύστεως. 

� Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως. 

� Αφαίρεση κύστεως Νεφρού. 

� ∆ιαχωρισµός ή µερική αφαίρεση Πεταλοειδούς Νεφρού. 

� ∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία 

� ∆ιουρηθρική Προστάτου και νεοπλάσµατος Κύστεως. 

� Εκτοµή Κυστεοκολπικού συριγγίου. 

� Εκτοµή Ορθοκυστικού συριγγίου. 

� Εµφύτευση Ουρητήρος καθώς και αντιπαλινδροµική 

εµφύτευση Ουρητήρος ετερόπλευρα. 

� Εµφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα. 

� Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως άνω του 1 εκ. 

� Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος. 

� Μερική Κυστεκτοµή µε ή χωρίς επανεµφύτευση 

ουρητήρος. 

� Μερική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή. 

� Μετατραυµατική ρήξη Κύστεως και ενδοπυελική 

ουρήθρα. 

� Νεφρεκτοµή. 

� Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) άνευ 

νεφροτοµής. 

� Ολική Ουρητηρεκτοµή. 

� Ολική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή.  

� Ουρητηρολιθοτοµία. 

� Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης. 

� Ουρητηροπυελοσκοπία και ενδοσκοπική αφαίρεση 

λίθων ή όγκων. 

� Παροχέτευση Ουρινώµατος. 

� Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες. 

� Πλαστική Ουρητήρος (µεγαουρητήρος). 

� Πυελοπλαστική. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου. 

� Στήριξη αυχένος Κύστεως. 

� Τοποθέτηση Ενδοπεϊκής πρόθεσης. 

� Υπερηβική Κυστεοστοµία. 

� Υπερηβική Προστατεκτοµή.  

� Χειρουργική των ουρητήρων επί τραυµατισµού. 

� Χειρουργικός καθαρισµός Οσχέου (Fourner) κ.λ.π. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή 

Λεµφαδενεκτοµή. 

� Νεφρεκτοµή για µεταµόσχευση. 

� Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) µετά 

νεφροτοµής. 

� Ριζική αφαίρεση πέους µε λεµφαδενεκτοµή.  

� Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζική Κυστεκτοµή επί καρκίνου κύστεως µε πυελική 

λεµφαδενεκτοµή. 

� Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζική υπερηβική Προστατεκτοµή επί καρκίνου 

Προστάτου µε πυελική λεµφαδενεκτοµή. 

� Χειρουργική του νεφρού επί τραυµατικών νεφρικών 

κακώσεων. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αυτοµεταµόσχευση. 

� Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit. 

� Πλαστική Κύστεως επί εκστροφίας κύστεως. 

� Στεγανή παροχέτευση ούρων και δηµιουργία 

Νεοκύστης. 

 

ΟΟΦΦΘΘΑΑΛΛΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Απόξεση Επιθηλίου Κερατοειδούς. 

� Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως . 

� Ένεση Οινοπνεύµατος.  

� Επαναληπτική Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως. 

ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανάταξη φακού-Παρακέντηση προσθίου θαλάµου-

∆ευτερογενής καταρράκτης-Καψουλοτοµή.  

� Απολίνωση επιπολής κροταφικής αρτηρίας. 

� Αφαίρεση κύστης, ογκιδίου, σπίλου. 

� Βιοψία ∆ακρυϊκού αδένος-ογκιδίου-οφθαλµικών ιστών. 

� Βλεφαροραφή. 

� Καθαρισµός µαζών. 

� Καθετηριασµός και πλύση δακρυϊκής οδού. 

� Κερατοτοµή µετεγχειρητική επαναληπτική. 

� Κρυοπηξία.  

� Μεµβρανεκτοµή. 

� Ξανθελάσµατα. 

� Πτερύγιο. 

� Συρραφή Επιπεφυκότος. 

� Συρραφή Κερατοειδούς. 

� Ταtoo Κερατοειδούς-limbus-Σκληρού.  

� Ταρσοραφή. 

� Τραύµα επιφανειακό Βλεφάρων-Επιπεφυκότος. 

� Τραύµα Σκληρού Επιφανειακό. 

� Χαλάζιο. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακτινωτή Κερατοτοµή Μυωπίας.  

� Ανάταξη ίριδος. 

� Ασκός Αφαίρεση.  

� Β. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού βίδα Flat τοποθέτηση + 

τρυπάνωση.  

� Βιτρεκτοµή πρόσθια. 

� Γ. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού κατά POMPE τελική 

τοποθέτηση. 

� Εκτοµή Κερατοειδούς Αστιγµατική µετά ή άνευ 

συρραφής. 

� Εκτρόπιο. 

� Εντρόπιο. 

� Επικάλυψη. 

� Ιριδοπλαστική. 

� Μεταµόσχευση Επιπεφυκότος / Αµνιακής µεµβράνης. 

� Περιστροφή Φακού.  

� Πλύση προσθίου Θαλάµου.  

� Επεµβάσεις Μυωπίας µε Laser. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αντιγλαυκωµατική επέµβαση. 

� Αντικατάσταση Ενδοφακών.  
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� Ασκορινοστοµία. 

� Αφαίρεση κρυασταλλοειδούς φακού. 

� Βλεφαροπλαστική µε ή χωρίς χειλεοπλαστική- Πτώση 

βλεφάρου. 

� Εγχείρηση Καταρράκτου. 

� Εκκένωση κόγχου. 

� Ένθεση Molteno ή τύπου Molteno.  

� Ένθεση βαλβίδος Molteno.  

� Ένθεση Ενδοφακού- Αφαίρεση Ενδοφακού.  

� Κερατοτοµή αστιγµατισµού. 

� Σκληροπλαστική. 

� Στραβισµός. 

� Τραύµα Υαλώδους.  

� Υπερµετρωπία. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αποκόλληση Αµφιβληστροειδούς. 

� Βιτρεκτοµή οπίσθια- Χειρ. Ωχράς. 

� Εξόρυξη και µεταµόσχευση Βολβού(Σκληρού-

µεταµόσχευση ένθεση αλοµοσχεύµατος βολβού). 

� Κερατοπρόθεση ένθεση  Α΄ στάδιο -   Β΄ στάδιο. 

� Μεταµόσχευση Κερατοειδούς. 

� Μεταµόσχευση Σκληρού – Limbus. 

� Τραύµα Σκληρού, Κερατοειδούς, Υαλώδους 

� Χειρουργική αποκατάσταση προσθίου ηµιµορίου. 

 

 

ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� ∆ιάνοιξη Αιµατώµατος. 

� ∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος. 

� Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος, έως 4 εκ. 

χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Κλειστή ανάταξη κατάγµατος δακτύλου. 

� Ονυχεκτοµή Μερική. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου. 

� Ακρωτηριασµός Φάλαγγος ∆ακτύλου. 

� Αφαίρεση Λευκοπλακίας. 

� Αφαίρεση µικρού υλικού Οστεοσυνθέσεως. 

� Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, 

λεµφαδένων.  

� ∆ιατοµή βραχέος χαλινού.  

� ∆ιόρθωση Εκτροπίου. 

� ∆ιόρθωση ουλών. 

� ∆ιόρθωση σχιστίας χείλους. 

� ∆ιόρθωση Τηλεκάνθου. 

� Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, 

Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικώς µικρών 

δερµατικών µορφωµάτων. 

� Εκτοµή µικρού ∆ερµατικού όγκου και µικρός τοπικός 

Κρηµνός. 

� Εκτοµή Ξανθελάσµατος Βλεφάρου. 

� Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των 

4εκ. 

� Εξαίρεση γαγγλίου. 

� Εξαίρεση όγκου Προσώπου έως 4εκ. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

έως 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Κλειστή ανάταξη ρινικού κατάγµατος µε αναισθησία. 

� Μικρά Μοσχεύµατα ∆έρµατος. 

� Μόσχευµα Ρινός απλό. 

� Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική. 

� Ονυχεκτοµή Ολική. 

� Συρραφή διατοµής Τενόντων ή νεύρων µεµονωµένων. 

� Τοποθέτηση µικρών διατατών ιστών έως 4εκ. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή 

Άκρου Ποδός. 

� Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος ∆ακτύλου. 

� Αποκατάσταση ουλών µε µικροµεταµόσχευση µαλλιών 

χωρίς Laser. 

� Αποκατάσταση ρήξεως µυός. 

� Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων 

∆ακτύλου. 

� Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων, 

χωρίς προσβολή νεύρων, αγγείων ή οστών. 

� Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του 

Dupuytren. 

 

� ∆ιάνοιξη καρπιαίου σωλήνα. 

� ∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία. 

� ∆ιόρθωση ουλών άνω των 2.  

� ∆ιόρθωση συνδακτυλίας 2 δακτύλων. 

� ∆ιόρθωση σχιστίας Υπερώας, Φαρυγγοπλαστική. 

� Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού 

� Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των 

4 εκ. 

� Εκτοµή κύστεως κόκκυγγος και αποκατάσταση. 

� Εκτοµή µη ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός 

διά σύρµατος). 

� Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του 

επιπέδου των πλευρών). 

� Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4εκ. 

� Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 

4εκ. 

� Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος. 

� Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2εκ. 

� Εξαίρεση όγκου Προσώπου άνω των 4εκ. 

� Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του 

προσωπικού νεύρου 

� Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (µέχρι 2 

ώρες). 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Κρηµνοί δέρµατος έως 2 ώρες. 

� Μεγάλα µοσχεύµατα δέρµατος. 

� Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας. 

� Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας 

Κοιλότητος. 

� Περιτοµή. 

� Πλαστική πτερυγίου Ωτός. 

� Πολλαπλές τενοντοραφές έως 2 τον αριθµό. 

� Τενοντοµετάθεση. 

� Τεταρτεκτοµή Μαστού. 
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� Τοποθέτηση µεγάλων διατατών ιστών άνω των 4εκ. 

� Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου 

τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, 

της Κνήµης. 

� Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγµατος ζυγωµατικού. 

� Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος άνω ή κάτω γνάθου. 

� Ανοικτή ανάταξη ρινικού κατάγµατος  

� Απλή Μαστεκτοµή. 

� Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός). 

� ∆ιόρθωση Κοιλιοκήλης. 

� ∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης. 

� ∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία. 

� Εκτοµή όγκου Γνάθου. 

� Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ. 

� Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (άνω των 

2 ωρών). 

� Κρηµνοί δέρµατος άνω των 3 ωρών. 

� Λήψη Μοσχεύµατος. 

� Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του 

προσωπικού νεύρου. 

� Μυϊκοί Κρηµνοί. 

� Μυοδερµατικοί Κρηµνοί. 

� Οστεοτοµία απλή Άνω ή Κάτω Γνάθου. 

� Οστεοτοµία Κόγχου. 

� Οστικό Μόσχευµα εδάφους Κόγχου. 

� Πλαστική Κοιλιακών Μυών. 

� Πλαστική Οµφαλοκήλης. 

� Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος. 

� Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας 

Κοιλότητας. 

� Σµίκρυνση Μαστών άνω των 350 gr. 

� Συρραφές νεύρων. 

� Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέινου 

τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.  

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού. 

� Ανακατασκευή πτερυγίου µε πλευρικό χόνδρο. 

� Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος Κόγχου. 

� Αποσυµπίεση Προσωπικού νεύρου. 

� ∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία. 

� ∆ιόρθωση παράλυσης πλευράς προσώπου. 

� Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ. 

� Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού 

Μασχαλιαίας κοιλότητος.  

� Ολική Παρωτιδεκτοµή. 

� Οστικό Μόσχευµα Άνω Γνάθου (µε διόρθωση Χείλους-

∆ιαφράγµατος-Ρινός). 

� Παρωτιδεκτοµή µε ανακατασκευή προσωπικού νεύρου. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ανακατασκευή Μαστού µε ορθό κοιλιακό µυοδερµατικό 

κρηµνό. 

� Ανακατασκευή Μαστού µε πλατύ ραχιαίο µύ (µε ή χωρίς 

ένθεµα). 

� Άνω ή Κάτω Γναθεκτοµή. 

� Πλαστική αποκατάσταση ελλειµµάτων κοιλιακών 

τοιχωµάτων. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανάταξη κατάγµατος Κρανίου. 

� Εξαίρεση όγκων Κρανίου. 

� Μικροχειρουργική επανόρθωση. 

� Οστεοτοµία Lefort III / Ανοικτή ανάταξη καταγµάτων 

κρανίου – κόγχων. 

� Οστεοτοµία Μέτωπο – προσωπική. 

 

ΩΩΤΤΟΟΡΡΙΙΝΝΟΟΛΛΑΑΡΡΥΥΓΓΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ  ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση ξένου σώµατος ή ρινολίθου ρινός δια της 

φυσικής οδού. 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος Στοµατοφάρυγγα. 

� Αφαίρεση σωληνίσκου αερισµού. 

� ∆ιάνοιξη δοθιήνος ή αποστήµατος Έξω Ακουστικού 

Πόρου. 

� Παρακέντηση Τυµπάνου. 

� Παροχέτευση υποδόριου αποστήµατος κεφαλής. 

� Χειρουργική θεραπεία φλεγµονής πτερυγίου Ωτός. 

 

ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αδενοειδεκτοµή. 

� Αλλαγή Σωλήνα Montgomery. 

� Ανάταξη απλού κατάγµατος ρινικών οστών µε γενική 

αναισθησία. 

� Αφαίρεση αιµορραγικού Πολύποδα ή άλλης εξεργασίας 

Ρινικού ∆ιαφράγµατος. 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος στοµατοφάρυγγα στο 

χειρουργείο υπό γενική αναισθησία.  

� Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου 

µε γ.α. (φυσική οδός). 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου 

µε οπισθοωτιαία τοµή. 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος Υποφάρυγγα, Λάρυγγα. 

� Βιοψία γλώσσης, στοµατοφάρυγγα. 

� Βιοψία Λάρυγγα, Υποφάρυγγα µε τοπική αναισθησία. 

� Βιοψία Ρινός ή Επιφάρυγγα. 

� Βιοψία Τραχηλικού Λεµφαδένα. 

� Βιοψία Ωτός. 

� ∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ∆ιαφράγµατος. 

� ∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ρινικού 

διαφράγµατος µε γενική αναισθησία. 

� ∆ιάνοιξη Περιαµυγδαλικού αποστήµατος. 

� ∆ιατοµή χαλινού Γλώσσης. 

� Εκτοµή ογκιδίου γλώσσης. 

� Εξαίρεση µικρού όγκου προσώπου ή τραχήλου 

διαµέτρου έως 4εκ. χωρίς τοπική πλαστική. 

� Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου 

διαµέτρου έως 4εκ., τοπική πλαστική µε χρήση κρηµνού. 

� Εξαίρεση πολύποδος Ωτός. 

� Λύση συµφύσεων Ρινικής κοιλότητας. 

� Μερική εκτοµή πτερυγίου Ωτός . 

� Παρακέντηση και πλύση Ιγµορείου άντρου. 

� Παρακέντηση και πλύση Μετωπιαίου κόλπου. 
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� Παρακέντηση Τυµπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου 

αερισµού. 

� Παροχέτευση αποστήµατος Κεφαλής ή Τραχήλου. 

� Παροχέτευση υποδόριου αποστήµατος τραχήλου. 

� Συρραφή Βλεννογόνου Στόµατος. 

� Συρραφή Γλώσσης. 

� Υποβλεννογόνιος καυτηριασµός Ρινικών κόγχων. 

� Χειρουργική θεραπεία τραύµατος πτερυγίου Ωτός. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αµυγδαλεκτοµή. 

� Ανάτρηση Ιγµορίου άντρου κατά Caldwell-Luc (ΠΟ: 

Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού  γναθιαίου κ.). 

� Αντιµετώπιση επιπλεγµένου κατάγµατος Ρινός. 

� Αποκατάσταση µετά Τραχειοστοµία. 

� Αποφλοίωση φωνητικών χορδών. 

 

� Αφαίρεση εξοστώσεως ή οστεώµατος από τον Έξω 

Ακουστικό Πόρο. 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος διά Βρογχοσκοπήσεως. 

� Αφαίρεση όγκου Παρωτίδος χωρίς παρασκευή του 

προσωπικού νεύρου. 

� Αφαίρεση Προωτιαίου συριγγίου. 

� Βιοψία διά Βρογχοσκοπήσεως. 

� Βιοψία Ιγµορίου άντρου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο 

(ενδορινικά ή από κυνικό βοθρίο). 

� Βιοψία, αφαίρεση πολύποδος Φωνητικών Χορδών µε 

µικρολαρυγγοσκόπηση. 

� ∆ιάνοιξη παροχέτευση Λουδοβικείου κυνάγχης. 

� ∆ιαστολή Υποφάρυγγα, Οισοφάγου ή Λάρυγγα µε 

κηρία. Ανά συνεδρία. 

� Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φωνητικές χορδές. 

� Εκτοµή άνω Λαρυγγικού νεύρου. 

� Εκτοµή Ρινικού Πολύποδος. 

� Εκτοµή Σταφυλής. 

� Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος. 

� Εκτοµή χοανοπολύποδος. 

� Ενδορινική εκτοµή χοανοπολύποδος. 

� Εξαίρεση Βατραχίου. 

� Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου 

διαµέτρου άνω των 4εκ., τοπική πλαστική µε χρήση 

κρηµνού. 

� Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2 εκ. 

� Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του 

προσωπικού νεύρου. 

� Ερευνητική Τυµπανοτοµή. 

� Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας 

(ΒΑΗΑ) σε δύο συνεδρίες, ανά συνεδρία. 

� Κογχοτοµή κάτω. 

� Λήψη µοσχεύµατος από το πτερύγιο ωτός. 

� Λύση συµφύσεων ή διαφράγµατος Φωνητικών 

Χορδών. 

� Μυριγγοπλαστική (ή τύπου Ι). 

� Ολική αφαίρεση Πτερυγίου Ωτός. 

� Πανενδοσκόπηση. 

� Παροχέτευση εν τω βάθει φλεγµονής ή αποστήµατος 

τραχήλου.  

� Πλαστική αποκατάσταση ελλείµµατος δέρµατος 

κεφαλής και τραχήλου µε ελεύθερο δερµατικό µόσχευµα 

µερικού ή ολικού πάχους. 

� Πλαστική αποκατάσταση µε τοπικό κρηµνό µετά 

αφαίρεσης δερµατικής βλάβης του δέρµατος κεφαλής ή 

τραχήλου. 

� Πλαστική πτερυγίου Ωτός. 

� Πλαστική Τραχειοστοµίας. 

� Σύγκλειση τραχειοστόµατος. 

� Τοποθέτηση τραχειοοισοφαγείου κοµβίου φώνησης 

(περιλαµβάνεται και η διατοµή του κρικοθυρεοειδούς 

µυός). 

� Τραχειοβρογχοσκόπηση χωρίς βιοψία. 

� Τραχειοτοµία. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση αιµορραγίας µετά 

αµυγδαλεκτοµή ή αδενοειδεκτοµή. 

� Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου 

τµήµατος ρινικού διαφράγµατος. 

� Χειρουργική της Γλωσσικής Αµυγδαλής. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Απολίνωση έξω καρωτίδος. 

� Αρυταινοειδεκτοµή. 

� Ενδορινική αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης. 

� Εξαίρεση Βργχιακής κύστης. 

� Εξαίρεση κύστεως Θυρεογλωσσικού πόρου. 

� Εξαίρεση στυλοειδούς αποφύσεως. 

� Εξωτερικές προσπελάσεις στο λάρυγγα. 

� Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας 

(ΒΑΗΑ) σε µια συνεδρία. 

� Κάτω Ρινοαντροστοµία. 

� Λήψη µοσχεύµατος νεύρου. 

� Λοβεκτοµή Θυρεοειδούς. 

� Μερική Γλωσσεκτοµή. 

� Μερική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του 

προσωπικού νεύρου. 

� Μέση Ρινοαντροστοµία. 

� Πλαστική αποκατάσταση Στοµατογναθιαίας 

επικοινωνίας. 

� Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος. 

� Πλαστική Ρινός µε χρήση µοσχεύµατος. 

� Σύγκλειση διατρήσεως ∆ιαφράγµατος. 

� Υπερωϊοφαρυγγοπλαστική. 

� Υφολική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέϊνου 

τµήµατος ρινικού διαφράγµατος. 

� Χειρουργική µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 1. 

� Χειρουργική της Στυλοειδούς αποφύσεως. 

� Χορδεκτοµή. 

� Χορδοπηξία. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αναβολεκτοµή ή Αναβολοτοµή. 

� Αναστόµωση νεύρου. 

� Αναστόµωση νεύρου κεφαλής και τραχήλου. 

� Αναστόµωση Προσωπικού νεύρου. 

� Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού του Μετωπιαίου κόλπου-

Οστέωµα. 

� Απλή Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσµίλωση µαστοειδούς 

απλή). 

� Αποκατάσταση Λαρυγγικής στενώσεως µε χρήση 

προσθετικών υλικών (π.χ. Mondgomery). 

� Αποκατάσταση µε ∆ερµατικό κρηµνό. 
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� Αποκατάσταση µε Μυοδερµατικό κρηµνό. 

� Απολίνωση έσω γναθιαίας αρτηρίας δια του ιγµορείου. 

� Απολίνωση Ηθµοειδών αρτηριών. 

� Απολίνωση Σφηνουπερωΐου αρτηρίας. 

� Αποσυµπίεση Ενδολεµφικού σάκκου. 

� Αποσυµπίεση του Οπτικού νεύρου. 

� Αττικοτοµή. 

� Αφαίρεση Λαρυγγοκήλης. 

� Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος µε εκσκαφή. 

� Αφαίρεση Φαρυγγικού εκκολπώµατος. 

� Αφαίρεση, αναστόµωση Τραχείας 

� Βιοψία Σφηνοειδούς κόλπου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� ∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση Εγκεφαλονωτιαίας 

Ρινόρροιας. 

� ∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας 

ωτόρροιας. 

� ∆ιυπερώϊος αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης. 

� Εκτοµή του Βιδιανού νεύρου. 

� Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ. 

� Εξωτερική Ηθµοειδεκτοµή. 

� Επανεπέµβαση πλαστικής Ρινός. 

� Επεµβάσεις για αποκατάσταση της λειτουργίας του 

Λάρυγγος µε εξωτερική προσπέλαση (Θυρεοτοµή, 

Λαρυγγοτοµή, Χορδεκτοµή, κ.λ.π.) . 

� Επιγλωττιδοπηξία. 

� Ηθµοειδεκτοµή ή Σφηνοειδεκτοµή. 

� Κρικοφαρυγγική µυοτοµή. 

� Λαρυγγοπλαστική. 

� Μερική Λαρυγγεκτοµή κάθετη. 

� Μερική Λαρυγγεκτοµή οριζόντια. 

� Ολική εξωτερική διάνοιξη των παραρρινίων. 

� Ολική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Ολική Λαρυγγεκτοµή. 

� Ολική Λαρυγγεκτοµή µε ριζικό Λεµφαδενικό καθαρισµό 

τραχήλου. 

� Ολική Παρωτιδεκτοµή. 

� Ολική Σφηνο-ηθµοειδεκτοµή υπό  ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� Οσταριοπλαστική. 

� Πλαγία Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή. 

� Προσθία ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� Ριζική ανάτρηση Μαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές. 

� Ριζική Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσκαφή λιθοµαστοειδική). 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου. 

� Σφηνοειδεκτοµή. 

� Τοποθέτηση Ενδοκοχλιακού µοσχεύµατος. 

� Τραχειοπλαστική. 

� Τραχειοπλαστική µε χρήση χόνδρου. 

� Τροποποιηµένη ριζική Μαστοειδεκτοµή. 

� Τυµπανοπλαστικές (εκτός τύπου Ι). 

� Χειρουργική αποκατάσταση. Τραχειοοισοφαγικού 

συριγγίου. 

� Χειρουργική αποκατάσταση. Φαρυγγοστόµατος. 

� Χειρουργική αποκατάσταση. Φαρυγγοστόµατος µε 

χρήση κρηµνού. 

� Χειρουργική ατρησίας ΕΑΠ. 

� Χειρουργική αφαίρεση µηνιγγοκήλης ή εγκεφαλοκήλης 

µε ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� Χειρουργική αφαίρεση νεοπλασίας ρινός παραρρινίων 

µε ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων Σφηνοειδούς. 

� Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών ΕΑΠ. 

� Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών Πτερυγίου. 

� Χειρουργική της τραχείας. 

� Χειρουργική του µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 2 

και 3 . 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� ∆ιαρρινική αφαίρεση όγκου βάσης κρανίου. 

� ∆ιαρρινική Υποφυσεκτοµή. 

� ∆ιυπερώϊος προσπέλαση (Ρινοίωµα, κ.λ.π.). 

� Εκτοµή Λιθοειδούς σε όγκους ωτός. 

� Κάτω Γναθεκτοµή. 

� Λαβυρινθεκτοµή µεµβρανώδης. 

� Λαβυρινθεκτοµή οστική. 

� Λαρυγγο-Φαρυγγο-Οισοφαγεκτοµή µε ή χωρίς 

λεµφαδενικό καθαρισµό. 

� Μερική Γναθεκτοµή. 

� Μερική Φαρυγγεκτοµή. 

� Νευρεκτοµή του Αιθουσαίου ν. 

� Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική). 

� Ολική Γναθεκτοµή. 

� Ολική Γναθεκτοµή µε εξόρυξη του Οφθαλµού 

(χειρουργική commando). 

� Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή. 

� Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγο-Οισοφαγεκτοµή. 

� Ριζική Θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου. 

� Φαρυγγολαρυγγεκτοµή ολική ή µερική µε ή χωρίς 

λεµφαδενικό καθαρισµό. 

� Χειρουργική της βάσεως του κρανίου π.χ. 

χηµειωδέκτωµα (jugularis). 

� Χειρουργική Χηµειοδεκτώµατος (tympanicus). 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος. 

 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ   ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

 

ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΡΡΑΑΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΆΆΚΚΡΡΑΑΣΣ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΣΣ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων.Ζώνη Ι . 

� ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη ΙΙΙ.  

� ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη IV, V. 

� ∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων. Κεντρική δέσµη.  

� ∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων. Πλάγιες δέσµες.  

� ∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων.Κεντρικότερη.  

� ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη ΙΙ.  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� ∆ιατοµή τενόντων  καµπτήρων .Ζώνη ΙΙΙ. 

ΤΤΕΕΝΝΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΣΣΧΧΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Τενόντια µοσχεύµατα καµπτήρων.  

� Ευρεία τενοντόλυση καµπτήρων. Εφαρµογή τενοντίου 

µοσχεύµατος. Ένα δάκτυλο.  

� Ευρεία τενοντόλυση καµπτήρων. Εφαρµογή τενοντίου 

µοσχεύµατος. Κάθε επιπλέον δάκτυλο. 
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� Απλή τενοντοµεταφορά αντιθέσεως.  

� Μισχωτό αγγειούµενο οστικό µόσχευµα σκαφοειδούς. 

� Ρήξη συνδέσµων καρπού-περιορισµένες αρθροδέσεις 

µε οστικό µόσχευµα.  

� Αφαίρεση εγγύς στοίχου του καρπού.  

� Kapanjii-Hemiresection καρπού.  

� Malunion µετακαρπίων δακτύλων.  

� Ψευδαρθρώσεις-Οστικά µοσχεύµατα δακτύλων. 

� Αρθροδέσεις φαλάγγων.  

� Αρθρολύσεις δακτύλων.  

� Μερική συνδακτυλία. Χειρουργική τεχνική Ζ  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Μετατραυµατική παραµόρφωση δακτύλου (swan neck) 

(αφορά ένα δάκτυλο).  

� Σύνθετες τενοντοµεταφορές (µέσου, ωλενίου, 

κερκιδικού).  

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ   ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Πλήρης συνδακτυλία. Παρασκευή αγγειονευρωδών 

δεµατίων.      

� Μικροχειρουργική τεχνική.  

ΤΤΡΡΑΑΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΡΡΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Κερκιδική, Ωλένιος.  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� ∆ακτυλική.  

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ    ΝΕΥΡΩΝ 

(Μικροχειρουργική τεχνική). 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Συρραφή δακτυλικού νεύρου.  

� Λήψη νευρικών µοσχευµάτων κάτω άκρων. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Τελικο-τελική συρραφή περιφερικού νεύρου (επινευρική-

δεµιδική).  

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Νευρικά µοσχεύµατα (γεφύρωση ελλειµµάτων). 

� Νευρόλυση ενδονευρική.  

ΕΕΛΛΛΛΕΕΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ∆∆ΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΧΧΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Cross finger (διασταυρούµενος).  

� Z-Plasty. ∆ερµατικά µοσχεύµατα (µερικού πάχους). 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� ∆ακτυλικός αγγειούµενος κρηµνός (ακρωτηριαστικό 

τραύµα).  

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Αγγειούµενος δερµοπεριτοναϊκός κρηµνός, µισχωτός.

  

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ελεύθερος δερµοπεριτοναϊκός κρηµνός.  

 

 

ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΩΩΝΝ  

  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός αντιβραχίου.  

� Ακρωτηριασµός καρπού.  

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ακρωτηριασµός παλάµης.  

� Ακρωτηριασµός αντίχειρα ή άλλου δακτύλου. 

  

ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ    

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Επιµήκυνση δακτύλου αντίχειρα.  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ακτινωτός ακρωτηριασµός.  

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Αντιχειροποίηση του δείκτη.  

� Αγγειούµενο οστικό, οστεοδερµατικό µόσχευµα 

(περόνη). 

� Μεταφορά αγγειούµενου  µυός.  

� Αποσυµπίεση κατώτερου βραχιονίου πλέγµατος µε 

αφαίρεση πρώτης θωρακικής πλευράς (διαµασχαλιαία 

και υπερκλείδια προσπέλαση).  

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Χειρουργική βραχιονίου πλέγµατος (εκτεταµένη 

παράλυση άνω άκρου-µεταφορές νεύρων).  

� Μεταφορά δακτύλου από το πόδι στο χέρι 

(αναδηµιουργία αντίχειρα). 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΕΠΑ) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 

 
ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  11    

  
ΟΡΙΣΜΟΙ  

��  ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή 

ανάγκη νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  

περίθαλψης. 

��  ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  

Θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαµα τέκνα του 

Ασφαλισµένου ηλικίας τριάντα (30) ηµερών έως  

δεκαοκτώ  (18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον 

αυτά σπουδάζουν. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΛΥΨΗΣ  

Η Εταιρία, καλύπτει οποιαδήποτε έξοδα Εξωνοσοκοµειακής 

Περίθαλψης του Ασφαλισµένου, που θα προκληθούν από 

ατύχηµα ή επιπλοκές του κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Παροχής. 

Το ποσοστό κάλυψης εξόδων και το ανώτατο Ασφαλισµένο 

Κεφάλαιο για κάθε ατύχηµα αναγράφονται στον Πίνακα 

Παροχών.  

Τα έξοδα φυσιοθεραπείας και οδοντιατρικής περίθαλψης 

από ατύχηµα περιλαµβάνονται στο ανώτατο Ασφαλισµένο 

Κεφάλαιο της Παροχής και καλύπτονται µόνο µέχρι το 

ανώτατο ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. 
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

Η καταβολή της αποζηµίωσης γίνεται µε την ακόλουθη 

διαδικασία : 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  µέσα 

σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών  από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή  αναγγελία στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν   

όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες 

σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του 

ασφαλισµένου κινδύνου, που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  

ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην 

κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη 

συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατος για 

αποζηµίωση.   

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε 

εξέταση από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή 

το κρίνει αναγκαίο. 

� Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής της αποζηµίωσης δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο την 

αποζηµίωση το αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την παραλαβή όλων των αναγκαίων 

πρωτότυπων  δικαιολογητικών και την αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή αποζηµίωσης µε  βάση  

τα πρωτότυπα  δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  

στην  κατοχή  της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  εξουσιοδοτούν  

στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε γιατρό, Νοσοκοµείο 

ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, 

που τους περιέθαλψε και οφείλουν να παραδώσουν στην 

Εταιρία οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, στοιχείο ή 

έγγραφο που αυτή θα κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της 

ασφαλιστικής περίπτωσης.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ KΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

δηλώσουν στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες 

από τότε που έλαβαν γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο 

που µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  

που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη 

Παροχή ή θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 
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Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ     

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ        

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά της 

Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 
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� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Αύξηση κόστους Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,  

Νοσηλείας Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ∆ιαγνωστικών 

εξετάσεων.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή ισχύει για ατυχήµατα που υπέστη ο Ασφαλισµένος 

µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της επαναφοράς της 

σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Παροχή λήγει : 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου  εάν αυτή προηγείται. 

� Σε περίπτωση εξαρτώµενου τέκνου, µε τη συµπλήρωση 

του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας του εφόσον 

σπουδάζει.            

� Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου.  
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  διαµαρτυρίες περί την 

διάπλαση και  επιπλοκές  τους, που προϋπήρχαν  της  

ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  της   Παροχής  ή  της  

τροποποίησής  της   ή της  επαναφοράς  της   σε  ισχύ  

και  ήταν  γνωστές  στον  Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις  µε  

αερόστατο, πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από  τις  παρακάτω  αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

�        Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, πριν από την 

πάροδο τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της 

Παροχής ή την επαναφορά της σε ισχύ. 

� Ιατρικές  πράξεις  και  εξετάσεις  που  δεν  έχουν  σχέση 

µε  τις αιτίες  οι  οποίες  καλύπτονται  από  την Παροχή. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία  ( κρίση  και  σπασµοί). 

� Γενικές ιατρικές  εξετάσεις προληπτικού ελέγχου (check-

up), εξετάσεις µοριακής βιολογίας και προγεννητικός  

έλεγχος.   

� Οδοντιατρική ή χειρουργική  θεραπεία  στα  δόντια, 

φατνία  και  ούλα εκτός εάν απαιτούνται για την 

αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

� Βρίσκεται  σε  χώρα  που  διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου , επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟ (ΕΠΑ/Π) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

��  ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή 

ανάγκη νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  

περίθαλψης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Η Εταιρία, καλύπτει οποιαδήποτε έξοδα Εξωνοσοκοµειακής 

Περίθαλψης του Ασφαλισµένου, που θα προκληθούν από 

ατύχηµα ή επιπλοκές του κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Παροχής. 

Το ποσοστό κάλυψης εξόδων και το ανώτατο Ασφαλισµένο 

Κεφάλαιο για κάθε ατύχηµα αναγράφονται στον Πίνακα 

Παροχών.  

Τα έξοδα φυσιοθεραπείας και οδοντιατρικής περίθαλψης 

από ατύχηµα περιλαµβάνονται στο ανώτατο Ασφαλισµένο 

Κεφάλαιο της Παροχής και καλύπτονται µόνο µέχρι το 

ανώτατο ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. 
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

Η καταβολή της αποζηµίωσης γίνεται µε την ακόλουθη 

διαδικασία: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  

µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την 

ηµεροµηνία επέλευσης του ασφαλισµένου 

κινδύνου να κάνουν γραπτή  αναγγελία στην 

Εταιρία και να  προσκοµίσουν   όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του 

ασφαλισµένου κινδύνου, που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει 

οποιοδήποτε ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο 

έγγραφο ή στοιχείο, που  ο Συµβαλλόµενος ή ο 

Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν 

να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση.   

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε 

εξέταση από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν 

αυτή το κρίνει αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την 

εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής της 

αποζηµίωσης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 

αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται 

να υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από 

την ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο την 

αποζηµίωση το αργότερο µέσα σε πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες µετά την παραλαβή όλων των 

αναγκαίων πρωτότυπων  δικαιολογητικών και την 

αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή 

αποζηµίωσης µε  βάση  τα πρωτότυπα  

δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  στην  

κατοχή  της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  της 

αποζηµίωσης. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  εξουσιοδοτούν  

στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε γιατρό, Νοσοκοµείο 

ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, 

που τους περιέθαλψε και οφείλουν να παραδώσουν στην 

Εταιρία οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, στοιχείο ή 

έγγραφο που αυτή θα κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της 

ασφαλιστικής περίπτωσης.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

δηλώσουν στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες 

από τότε που έλαβαν γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο 

που µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  

που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη 

Παροχή ή θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 
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Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ      

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να 

αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Ο 

Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.  

� Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ        

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά της 

Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 
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� Αύξηση κόστους Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,  

Νοσηλείας Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ∆ιαγνωστικών 

εξετάσεων.  

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή ισχύει για ατυχήµατα που υπέστη ο Ασφαλισµένος 

µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της επαναφοράς της 

σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Παροχή λήγει: 

 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου  εάν αυτή προηγείται. 

� Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου.    
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  διαµαρτυρίες περί την 

διάπλαση και  επιπλοκές  τους, που προϋπήρχαν  της  

ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  της   Παροχής  ή  της  

τροποποίησής  της   ή της  επαναφοράς  της   σε  ισχύ  

και  ήταν  γνωστές  στον  Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, 

πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, πριν από την πάροδο 

τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή 

την επαναφορά της σε ισχύ. 

� Ιατρικές  πράξεις  και  εξετάσεις  που  δεν  έχουν  σχέση 

µε  τις αιτίες  οι  οποίες  καλύπτονται  από  την Παροχή.  

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

� Γενικές ιατρικές  εξετάσεις προληπτικού ελέγχου (check-

up), εξετάσεις µοριακής βιολογίας και προγεννητικός  

έλεγχος.   

� Οδοντιατρική ή χειρουργική θεραπεία στα δόντια, 

φατνία και ούλα εκτός εάν απαιτούνται για την 

αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

� Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου , επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η (ΣΑΘ) 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΧΩΡΙΣ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η 

  
Ειδικές ∆ιατάξεις 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 

 

ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν, ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Παροχής, η Εταιρία  καταβάλλει στο ∆ικαιούχο το 

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Θανάτου, όπως αυτό αναγράφεται 

στον Πίνακα Παροχών, µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε 

οφειλής Ασφαλίστρων του Συµβαλλόµενου στην Εταιρία. 
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Προϋποθέσεις και κριτήρια αποζηµίωσης 

 

Η καταβολή του ασφαλισµένου Κεφαλαίου γίνεται µε την 

ακόλουθη διαδικασία: 

 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος οφείλουν µέσα σε 

προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή αναγγελία  στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες 

σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες  επέλευσης του 

ασφαλισµένου κινδύνου που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος, Ασφαλισµένος ή ο ∆ικαιούχος έχουν 

στη κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη 

συνδροµή των προϋποθέσεων  του δικαιώµατός τους 

για αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής Ασφαλίσµατος δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για  καταβολή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η  Εταιρία καταβάλλει στο ∆ικαιούχο  το Ασφαλισµένο 

Κεφάλαιο το αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την παραλαβή όλων των αναγκαίων 

πρωτότυπων  δικαιολογητικών και την αναγνώριση της 

υποχρέωσής της για καταβολή αποζηµίωσης µε  βάση  

τα πρωτότυπα  δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  

στην  κατοχή  της.  

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του ∆ικαιούχου η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 

Ασφαλίσµατος. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Εταιρία νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του 

επαγγέλµατος που είχε δηλώσει γραπτά σε αυτήν. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

εξουσιοδοτούν  στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε 

γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που τους περιέθαλψε και 

οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα 

κρίνει αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης.  

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  55  

 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που αν 

η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή θα 

το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

 

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 
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που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της για την κάλυψη του ασφαλισµένου 

κινδύνου από Ασθένεια, θα είναι εξήντα (60)  ηµέρες µετά την 

έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως αυτή αναγράφεται 

στη σχετική Πρόσθετη Πράξη.  

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 
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ΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΣΣ    ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών.  

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ        

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και 

διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά 

της Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Θνησιµότητας και 

� Μεταβολή της θνησιµότητας του ασφαλισµένου 

πληθυσµού. 

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων µε την  

Παροχή. 
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ΈΈΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ    ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ  

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΛΗΗΞΞΗΗ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ  

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, εάν αυτή προηγείται. 

� Με την ολοσχερή καταβολή του Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου για την Παροχή αυτή. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες ή σωµατικές βλάβες ή αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε 

πολεµικές επιχειρήσεις. 

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες επαγγελµατικών ή ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή σε καταδύσεις µε χρήση αναπνευστικής 

συσκευής (επαγγελµατικές ή ερασιτεχνικές), 

αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, αιωροπτερισµό, 

ανεµοπτερισµό, πτήσεις  µε  αερόστατο, πτώση  µε 

αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

∆εν  καλύπτονται κατά  τη  διάρκεια ισχύος της  ασφάλισης 

οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες  

περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Αλλεργικά  νοσήµατα. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

� Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, 

πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών 

καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος: 

�  Βρίσκεται σε χώρα, που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις ή κάθε είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου , επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     

 



 

 Σελίδα 178 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 
MEDICAL SAFETY (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ / ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ – MED/S) 

MEDICAL SAFETY 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την 

Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες 

Λειτουργίας, οι Ειδικές ∆ιατάξεις Συµπληρωµατικών 

Παροχών, οι Ειδικοί Όροι, οι ∆ηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή 

και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση 

Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή 

τους, οι Ιατρικές Εξετάσεις και οι Πρόσθετες Πράξεις.   
 
Οι Ειδικοί  Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

  
Γενικοί  Όροι 
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ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ    

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ 

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI LIFE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ. 

 

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ    ((ΛΛΗΗΠΠΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ))  

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  

Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή και για την υγεία του  

οποίου συνάπτεται η  Ασφάλιση. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

Το ποσό ασφάλισης κάθε παροχής που αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών.  
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΑΑ  ((ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗ)) 

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης 

του ασφαλισµένου  κινδύνου. 
           

ΕΕΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Η ηµεροµηνία κάθε ηµερολογιακού έτους που συµπίπτει µε 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ 

Tο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή 

κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της 

επόµενης επετείου του. 

  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ  

Το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ο Συµβαλλόµενος στην 

Εταιρία. Η διάρκεια καταβολής και το ύψος του Ασφαλίστρου 

αναγράφονται στον Πίνακα  Παροχών. 

 

AAΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική     αιτία,     ανεξάρτητη     από     τη     θέληση     του  

 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική ή ολική ανικανότητα, ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 
 

ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ 

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν, ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 
 

ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  

Θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαµα τέκνα του 

Ασφαλισµένου ηλικίας τριάντα (30) ηµερών έως  δεκαοκτώ  

(18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν. 
 

ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ 

Κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή κλινική που λειτουργεί νόµιµα για 

την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, 

παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του 

εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό  

εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. ∆εν 

θεωρούνται «Νοσοκοµεία» τα ιδρύµατα  αποκατάστασης, 

επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς, τα 

αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι 

οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, 

καθώς  και κάθε  νοσηλευτικό  ίδρυµα ή  χώρος στον  οποίο 

ασκείται µη επιστηµονικά  αναγνωρισµένη ιατρική π.χ. 

βελονισµός, γιόγκα, οµοιοπαθητική  κ.λ.π. 
 

ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑ 

Εισαγωγή και παραµονή  του Ασφαλισµένου για 

τουλάχιστον µία (1) διανυκτέρευση για λόγους θεραπείας, η 

οποία είναι ιατρικώς απαραίτητο να παρέχεται σε 

Νοσοκοµείο. Η παραµονή σε Νοσοκοµείο για προληπτικές 

διαγνωστικές εξετάσεις δεν θεωρείται Νοσηλεία. 

 

∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΟΟΧΧΙΙΚΚΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑ 

Παραπάνω  από µία  Νοσηλεία  σε Νοσοκοµείο µε αιτία το  

ίδιο  περιστατικό  ή  επιπλοκή  του (διαδοχική Νοσηλεία) 

θεωρείται ενιαία Νοσηλεία, εφόσον η  επόµενη  εισαγωγή  

στο  Νοσοκοµείο  γίνει  µέσα  σε  διάστηµα  ενενήντα  (90) 

ηµερών  από την ηµεροµηνία πρώτης εξόδου  από το  

Νοσοκοµείο. 
 

ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΣΣ  ήή  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ 

Άτοµο  που  ασκεί  νόµιµα  ειδικότητα   γιατρού ή  

χειρουργού αναγνωρισµένη από τον  Ιατρικό  Σύλλογο της 

Ελλάδος. 
 

∆∆ΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΟΟ  κκααιι  ΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ 

Η δαπάνη του Ασφαλισµένου για δωµάτιο και τροφή  στο 

Νοσοκοµείο. 
 

ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ 

Κάθε  µεµονωµένη πράξη, που  πραγµατοποιείται από  

γιατρό, είναι επιστηµονικά αναγνωρισµένη και  επιβάλλεται  

ιατρικά για  τη  διάγνωση, ίαση ή αποκατάσταση της   υγείας  

του  Ασφαλισµένου. 
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ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΑΑ   

Τα αναγκαία έξοδα για την περίθαλψη ή και θεραπεία του 

Ασφαλισµένου λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος.  
 

ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  

Είναι το ποσοστό ή το ποσό που βαρύνει τον Ασφαλισµένο, 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Παροχών στα έξοδα που 

αναγνωρίζει η Εταιρία σε περίπτωση αποζηµίωσης.  
 

ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  GGEENNEERRAALLII  CCAALLLL  CCEENNTTEERR 

Το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο που απαρτίζεται από 

εξειδικευµένο προσωπικό και λειτουργεί συντονιστικά και 

συµβουλευτικά προς τον Ασφαλισµένο. 
 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ 

Το Νοσοκοµείο που παρέχει τις υπηρεσίες του, µε απευθείας 

συνεργασία µε την Εταιρία ή µε τη διαµεσολάβηση εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την οποία έχει συνάψει 

σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία. 
 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ 

Το Ιατρικό ∆ιαγνωστικό Κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες του 

µε απευθείας  συνεργασία µε την Εταιρία ή µε τη 

διαµεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την 

οποία έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία. 
 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΣΣ 

Ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του µε απευθείας 

συνεργασία µε την Εταιρία ή µε τη διαµεσολάβηση εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την οποία έχει συνάψει 

σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία.   
 

ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  

Η αιφνίδια διαταραχή της υγείας Ασφαλισµένου που 

συνοδεύεται από σοβαρά συµπτώµατα και για την 

αντιµετώπιση της οποίας απαιτείται άµεση ιατρική βοήθεια 

στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκοµείου για την αποφυγή 

σοβαρής οργανικής βλάβης.  
 

ΚΚΑΑΡΡΤΤΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ 

Η ειδική κάρτα που χορηγεί η Εταιρία στους Ασφαλισµένους 

και στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και ο 

κωδικός πελάτη του Ασφαλισµένου. Ο Ασφαλισµένος µε την 

επίδειξη της κάρτας και της αστυνοµικής του  ταυτότητας 

δικαιούται να κάνει χρήση των ιατρικών υπηρεσιών της 

Παροχής αυτής στα Συνεργαζόµενα Νοσοκοµεία. 
 

ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  

Είναι η κατηγορία δωµατίου και υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο 

Ασφαλισµένος από τις παρακάτω αναφερόµενες και 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.  

� LUX, πολυτελές δωµάτιο µε ένα κρεβάτι (η αµέσως 
ανώτερη κατηγορία από την  Α΄ Θέση  νοσηλείας). 

� Α’ Θέση, δωµάτιο µε ένα κρεβάτι ή άλλο δωµάτιο µε 
αποκλειστική χρήση από ένα άτοµο.  

� Β’ Θέση, δωµάτιο µε δύο κρεβάτια ή άλλο δωµάτιο µε 
αποκλειστική χρήση από δύο άτοµα. 

� Γ’ Θέση, δωµάτιο µε τρία κρεβάτια ή άλλο δωµάτιο µε 
αποκλειστική χρήση από τρία άτοµα.  

ΜΜΟΟΝΝΑΑ∆∆ΑΑ  ΕΕΝΝΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙΑΑΣΣ 

Η µονάδα του Νοσοκοµείου που προορίζεται  για ασθενείς 

των οποίων η κατάσταση της υγείας απαιτεί συνεχή ιατρική 

παρακολούθηση. Τα δωµάτια ανάρρωσης, τα δωµάτια 

απλής νοσηλείας και οι µονάδες παρακολούθησης δεν 

θεωρούνται Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. 
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ΠΑΡΟΧΗ  MEDICAL 

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου  

παρέχει στον Ασφαλισµένο τις ακόλουθες παροχές που 

ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:    

� Νοσοκοµειακή περίθαλψη  

� Προ και Μετά – Νοσοκοµειακές ∆απάνες  

� Κάλυψη εξόδων  Νοσηλείας  στο  Εξωτερικό   

� Έξοδα Χωρίς Νοσηλεία σε Νοσοκοµείο 

� Ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (Check- up) 

� Επιδόµατα Νοσηλείας και Χειρουργικής Επέµβασης 

� Παροχή  Μητρότητας 

� Αµοιβή Plus (εφ’ όσον έχει επιλεγεί από τον 

Ασφαλισµένο) 

� Generali   Call Center 

� Επείγουσα  Υγειονοµική Μεταφορά  

� Κάρτα  Νοσηλείας  

� Επίδοµα καλής χρήσης 

� Νοµική προστασία Ασφαλισµένου  
 

Η Εταιρία αποζηµιώνει τον Ασφαλισµένο  µετά την αφαίρεση 

τυχόν συµµετοχής που αυτός έχει επιλέξει και αναγράφεται 

στον Πίνακα  Παροχών και µε την επιφύλαξη τυχόν 

διαδοχικής Νοσηλείας 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  33    

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  

Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη 

Σε περίπτωση που Ασφαλισµένος λόγω Ασθένειας ή 

Ατυχήµατος έχει ανάγκη νοσηλείας σε Νοσοκοµείο ή του 

παρασχεθούν πρώτες βοήθειες στα Εξωτερικά Ιατρεία 

Νοσοκοµείου λόγω επείγοντος περιστατικού, η Εταιρία  

καταβάλλει τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριµένη 

Νοσηλεία. 

Το ανώτατο όριο της Νοσοκοµειακής Περίθαλψης για κάθε 

ασφαλιστικό έτος,  αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. 

Η Εταιρία κατά τη Νοσηλεία Ασφαλισµένου καλύπτει:    

� ∆ωµάτιο και τροφή. Το ανώτατο όριο  ευθύνης της 

Εταιρίας για δωµάτιο και τροφή δεν µπορεί να υπερβεί 

την θέση νοσηλείας που έχει επιλέξει ο Ασφαλισµένος 

και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.  
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Εάν Ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε ανώτερη θέση νοσηλείας 

από αυτήν που έχει επιλέξει, συµµετέχει µε  ποσοστό στις 

δαπάνες Νοσηλείας  σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

� Από Γ’ Θέση σε Β’     Θέση        15% 
� Από Γ’ Θέση σε Α’    Θέση          30% 
� Από Γ’ Θέση σε LUX  Θέση        50% 
� Από Β’ Θέση σε Α’    Θέση          15% 
� Από Β’ Θέση σε LUX  Θέση        30% 
� Από Α’ Θέση σε LUX Θέση        15% 
 

� Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και 

Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)  

Το κόστος  της  Μ.Ε.Θ. και της Μ.Α.Φ. θεωρείται  

νοσοκοµειακό  έξοδο  και  δεν  υπόκειται  σε  

περιορισµούς. 

� Αµοιβές γιατρών, αµοιβές χειρουργού και 

αναισθησιολόγου έως τα ανώτατα όρια που 

αναγράφονται  στον αναφερόµενο στην Παροχή 

Πίνακα Αµοιβών Χειρουργών και Αναισθησιολόγων  και   

ανάλογα µε τη βαρύτητα της επέµβασης, όπως αυτή 

καθορίζεται στον επισυναπτόµενο Πίνακα Βαρύτητας  

Χειρουργικών Επεµβάσεων. 

�  Έξοδα χειρουργικών επεµβάσεων. 

�  Έξοδα συνοδού, όταν πρόκειται για Νοσηλεία ανήλικου 

εξαρτώµενου τέκνου. 

� Φάρµακα, µικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές 

εξετάσεις, αξονικές και µαγνητικές τοµογραφίες.  

� Μεταφορά µε νοσοκοµειακό αυτοκίνητο προς και από 

το Νοσοκοµείο. 

� Μεταγγίσεις αίµατος και πλάσµατος, απλούς ή 

γύψινους επιδέσµους, νάρθηκες.  

� Έξοδα χηµειοθεραπείας και φυσιοθεραπείας.  

� Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης τεχνητού προσθετικού 

χεριού, ποδιού και απλού τεχνητού µατιού, µοσχεύµατος 

κερατοειδούς, µοσχεύµατος ενδοφακού, µοσχεύµατος 

αρτηριών, βαλβίδας καρδιάς, βηµατοδότη, απινειδωτή, 

υλικών οστεοσύνθεσης και ειδικών υλικών όταν είναι 

ιατρικά βεβαιωµένο ότι η τοποθέτηση αυτών είναι 

απαραίτητη λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας που συνέβη 

µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την 

επαναφορά του σε ισχύ. 

� Ιδιωτική αποκλειστική νοσοκόµα (πλήρους 

απασχόλησης) µε ανώτατο όριο τριάντα (30) ηµέρες 

για κάθε νοσηλεία και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση 

του θεράποντα γιατρού λόγω της φύσης της 

νοσηλείας.  

 
Β.   Προ και Μετά - Νοσοκοµειακές ∆απάνες 

Η Εταιρία καλύπτει δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν 

και µετά τη Νοσηλεία του Ασφαλισµένου σε Νοσοκοµείο, 

εφόσον αυτός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση και 

ειδικότερα: 

  

� ∆ιαγνωστικές δαπάνες  που έγιναν τριάντα (30) ηµέρες 

πριν από την ηµεροµηνία εισαγωγής του 

Ασφαλισµένου στο Νοσοκοµείο. 

� ∆απάνες για εργαστηριακές εξετάσεις, φάρµακα που 

παρασχέθηκαν µε συνταγή γιατρού και φυσιοθεραπείες 

που έγιναν σε διάστηµα  εξήντα (60) ηµερών από την 

ηµεροµηνία εξόδου του Ασφαλισµένου από το 

Νοσοκοµείο. 

Γ. Κάλυψη εξόδων  Νοσηλείας  στο  Εξωτερικό   

Η Εταιρία καλύπτει ποσοστό 100%  των  αναγνωριζόµενων  

εξόδων Νοσηλείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, εκτός 

ΗΠΑ και Καναδά  όπου  το  ποσοστό  κάλυψης  είναι  90% 

µετά την αφαίρεση τυχόν συµµετοχής που αυτός έχει επιλέξει 

και αναγράφεται στον Πίνακα  Παροχών και µε την 

επιφύλαξη τυχόν διαδοχικής Νοσηλείας. 

 

∆.  Έξοδα Νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση σε  
      Νοσοκοµείο (One Day Clinic) 
 

� Η Εταιρία καλύπτει ποσοστό 100% των δαπανών που 

πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα και Εξωτερικό, εκτός 

ΗΠΑ και Καναδά όπου το ποσοστό κάλυψης είναι 90%, 

και αφορούν σε έξοδα που γίνονται σε Νοσοκοµείο και 

δεν απαιτούν διανυκτέρευση,  µετά την υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Ασφαλισµένος να 

ενηµερώσει το Generali Call Center πριν τη διενέργεια 

της χειρουργικής επέµβασης.   

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν ενηµερώσει το 

Generali Call Center, η Εταιρία καλύπτει ποσοστό 80% 

των δαπανών για χειρουργικές επεµβάσεις στην Ελλάδα 

και στο Εξωτερικό, εκτός ΗΠΑ και Καναδά όπου το 

ποσοστό κάλυψης είναι 50%. 

Οι παραπάνω δαπάνες για χειρουργικές επεµβάσεις 

ορίζονται σύµφωνα µε τα ανώτατα όρια που αναγράφονται 

στον Πίνακα αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου. 

� Μετά από Νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση από ασθένεια 

σε Νοσοκοµείο, η Εταιρία καλύπτει τις δαπάνες για 

χηµειοθεραπεία, θεραπεία µε ακτινοβολίες και µαγνητική 

τοµογραφία που θα πραγµατοποιήσει ο Ασφαλισµένος 

εκτός Νοσοκοµείου και σε διάστηµα σαράντα οκτώ (48) 

µηνών από την ηµεροµηνία εξόδου του Ασφαλισµένου 

από το Νοσοκοµείο, µε την επιφύλαξη των ποσοστών 

που αναγράφονται στην Κάλυψη  εξόδων  Νοσηλείας  

στο  Εξωτερικό  (Γ).  

Η Εταιρία αποζηµιώνει τον Ασφαλισµένο  µετά την αφαίρεση 

τυχόν συµµετοχής που αυτός έχει επιλέξει και αναγράφεται 

στον Πίνακα Παροχών ή και του τυχόν ποσοστού 

συµµετοχής του ανάλογα µε τη χώρα στην οποία 

νοσηλεύθηκε και µε την επιφύλαξη τυχόν διαδοχικής 

Νοσηλείας. 

Ε.  Ετήσιος  Προληπτικός  Έλεγχος (Check- up ) 

Η Εταιρία παρέχει στον ενήλικα Ασφαλισµένο τη δυνατότητα 

διενέργειας ενός ετήσιου προληπτικού ελέγχου µετά την 

πάροδο έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή 

την επαναφορά της σε ισχύ.  
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Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το 

Generali Call Center, που συντονίζει τη διενέργεια του 

προληπτικού ελέγχου που πραγµατοποιείται σε 

συνεργαζόµενα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα. 

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check-up) περιλαµβάνει 

αποκλειστικά τις εξής εξετάσεις:  

� Γενική Αίµατος 
� Τ.Κ.Ε. 
� Γενική Ούρων 
� Σάκχαρο 
� Ουρία 
� Ουρικό Οξύ 
� Χοληστερίνη 
� Τριγλυκερίδια 

 

� ΗDL 
� LDL 
� SGOT 
� SGPT 
� ΗΚΓ 
� Kαρδιολογική 

Eξέταση 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει τη διακοπή της 

παροχής  Ετήσιου Προληπτικού Ελέγχου,  η διακοπή αυτή θα 

ισχύσει για το σύνολο των Ασφαλισµένων της.  

Η Εταιρία θα ενηµερώσει τον Ασφαλισµένο και θα επιστρέψει 

το ασφάλιστρο που αναλογεί από την ηµεροµηνία διακοπής 

έως την ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής περιόδου, 

εφόσον δεν εκκρεµεί απαίτηση αποζηµίωσης, το δε 

Ασφαλιστήριο θα παραµείνει σε ισχύ. 

ΣΤ.  Επιδόµατα Νοσηλείας και Χειρουργικής     Επέµβασης  

Σε περίπτωση Νοσηλείας ή διενέργειας χειρουργικής 

επέµβασης του Ασφαλισµένου, εάν αυτός δεν υποβάλλει:   

α) έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης και  

β) προ και µετά - νοσοκοµειακές δαπάνες  

και εφόσον η ασφαλιστική περίπτωση  καλύπτεται από το 

Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καταβάλλει τα παρακάτω 

επιδόµατα το ύψος των οποίων αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών και µε την επιφύλαξη τυχόν διαδοχικής Νοσηλείας: 

� Ηµερήσιο επίδοµα για κάθε ηµέρα παραµονής του 

Ασφαλισµένου σε Νοσοκοµείο µε ανώτατο όριο 

καταβολής τριάντα (30) ηµέρες για κάθε Νοσηλεία. 

� Ηµερήσιο επίδοµα για κάθε ηµέρα παραµονής του 

Ασφαλισµένου στη Μονάδα Εντατικής  Θεραπείας µε 

ανώτατο όριο καταβολής τριάντα (30) ηµέρες για κάθε 

Νοσηλεία. 

� Επίδοµα Χειρουργικής Επέµβασης, µετά τη διενέργεια 

χειρουργικής επέµβασης που καθορίζεται ανάλογα µε 

τον χαρακτηρισµό της σε: Πολύ µικρή, Μικρή, Μεσαία, 

Μεγάλη, Βαριά, Εξαιρετικά Βαριά, και  Ειδική επέµβαση, 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Βαρύτητας  Χειρουργικών 

Επεµβάσεων. 

Για την καταβολή του Επιδόµατος Χειρουργικής Επέµβασης ο 

Ασφαλισµένος υποβάλλει στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά και δικαιολογητικά του Νοσοκοµείου για το 

είδος και την αιτία της χειρουργικής επέµβασης. Σε 

περίπτωση που γίνουν περισσότερες από µία χειρουργικές 

επεµβάσεις κατά τη διάρκεια µίας Νοσηλείας, καταβάλλεται 

µόνο το επίδοµα που προβλέπεται για τη βαρύτερη και την 

αµέσως επόµενη σε βαρύτητα χειρουργική επέµβαση 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Βαρύτητας  Χειρουργικών 

Επεµβάσεων. 

Ζ.  Παροχή Μητρότητας 
 

Σε περίπτωση Νοσηλείας Ασφαλισµένης, εάν δεν πρόκειται 

για εξαρτώµενο τέκνο,  λόγω φυσιολογικού τοκετού ή 

καισαρικής τοµής, η Εταιρία καταβάλλει επίδοµα τοκετού, 

όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση ότι η Παροχή έχει παραµείνει σε πλήρη και 

διαρκή ισχύ για είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την έναρξη 

ισχύος της ή την επαναφορά της σε ισχύ ή την τροποποίησή 

της. 

Το επίδοµα τοκετού αυξάνεται κατά 50% εάν η Παροχή 

παρέµεινε σε πλήρη και διαρκή ισχύ για πέντε (5) τουλάχιστον 

χρόνια από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή την τροποποίησή της.  

Η. Αµοιβή  Plus  

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη της 

Ασφάλισης ή µε τροποποίησή της επιλέξει την παροχή αυτή, 

το ανώτατο όριο για αµοιβές χειρούργου και 

αναισθησιολόγου, όπως αναγράφεται στον Πίνακα 

Αµοιβών Χειρουργών και Αναισθησιολόγων και ανάλογα µε 

την βαρύτητα  της  επέµβασης, όπως  αυτή καθορίζεται στον 

Πίνακα Βαρύτητας Χειρουργικών Επεµβάσεων, 

προσαυξάνεται  κατά τα αναγραφόµενα στον Πίνακα 

Αµοιβών Plus ποσά.  

Θ.  Generali  Call  Center 

Το Generali Call Center παρέχει στον Ασφαλισµένο 

συµβουλευτικά από το τηλέφωνο όλο το 24ωρο:  

� Αρχική Ιατρική Καθοδήγηση. 

� Πληροφορίες για τους γιατρούς, τα νοσοκοµεία και τα 

φαρµακεία που είναι πλησιέστερα στον τόπο που 

βρίσκεται ο ασφαλισµένος ασθενής µέσα στην  

Ελλάδα. 

� Συντονισµό µεταφοράς του ασφαλισµένου ασθενή, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο για την 

Επείγουσα  Υγειονοµική Μεταφορά. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει τη διακοπή της 

παροχής  Generali Call Center,  η διακοπή αυτή θα ισχύσει 

για το σύνολο των Ασφαλισµένων της.  

Η Εταιρία θα ενηµερώσει τον Ασφαλισµένο και θα επιστρέψει 

το ασφάλιστρο που αναλογεί από την ηµεροµηνία διακοπής 

έως την ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής περιόδου, 

εφόσον δεν εκκρεµεί απαίτηση αποζηµίωσης, το δε 

Ασφαλιστήριο θα παραµείνει σε ισχύ. 

Ι.  Επείγουσα   Υγειονοµική Μεταφορά 

Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλισµένο σε περίπτωση 

Ατυχήµατος ή Ασθένειας επείγουσα υγειονοµική µεταφορά 

για Νοσηλεία µέσω του Generali Call Center. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα έξοδα:   

� Επείγουσας µεταφοράς του Ασφαλισµένου για 

Νοσηλεία από ατύχηµα ή ασθένεια στην Ελλάδα και 

από τα κράτη  µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την 

Ελλάδα.  
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� Ιατρικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. 

� Συντονισµού και οργάνωσης επείγουσας µεταφοράς.  

� Μεταφοράς ενός ατόµου ως συνοδού του και του 

θεράποντα γιατρού.  

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος του Ασφαλισµένου σε 

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται 

επιπλέον τα ακόλουθα έξοδα:  

� Μεταφοράς ενός συγγενή του και ενός γιατρού του 

στον τόπο του περιστατικού. Ο γιατρός, για ανώτατο 

χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών  παρακολουθεί την 

υγεία του Ασφαλισµένου, συµµετέχει στα ιατρικά 

συµβούλια, ενηµερώνει του συγγενείς του 

Ασφαλισµένου και επιβλέπει τη µεταφορά του στην 

Ελλάδα.  

� Επαναπατρισµός των τυχόν ανηλίκων τέκνων του.  

 
Κάλυψη εξόδων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη της επείγουσας 

µεταφοράς είναι η έκτακτη και σοβαρή ανάγκη για 

επείγουσα ιατρική βοήθεια λόγω άµεσου κινδύνου της ζωής 

του Ασφαλισµένου και η επικοινωνία µε το Generali Call 

Center. 

Η Εταιρία καλύπτει όλα τα αναγκαία έξοδα για τη µεταφορά 

του Ασφαλισµένου στο πλησιέστερο  στον τόπο µεταφοράς 

Νοσοκοµείο, όπου µπορεί να παρασχεθεί ή κατάλληλη 

ιατρική περίθαλψη. 

Τα χρησιµοποιούµενα µέσα µεταφοράς του Ασφαλισµένου 

είναι ασθενοφόρα οχήµατα, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Η 

επιλογή του µέσου µεταφοράς γίνεται µε γνώµονα την 

ταχύτερη και ασφαλέστερη µεταφορά του Ασφαλισµένου σε 

κατάλληλη για την περίθαλψή του  νοσηλευτική µονάδα στην 

Ελλάδα. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει τη διακοπή της 

παροχής  Επείγουσας Υγειονοµικής Μεταφοράς,  η διακοπή 

αυτή θα ισχύσει για το σύνολο των Ασφαλισµένων της.  

Η Εταιρία θα ενηµερώσει τον Ασφαλισµένο και θα επιστρέψει 

το ασφάλιστρο που αναλογεί από την ηµεροµηνία διακοπής 

έως την ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής περιόδου, 

εφόσον δεν εκκρεµεί απαίτηση αποζηµίωσης, το δε 

Ασφαλιστήριο θα παραµείνει σε ισχύ. 

 
ΙΑ. Κάρτα Νοσηλείας 

Η Εταιρία αναλαµβάνει την απευθείας πληρωµή των  εξόδων 

Νοσηλείας του Ασφαλισµένου, εφόσον η Νοσηλεία αυτή  

καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο και πραγµατοποιηθεί σε 

Συνεργαζόµενο Νοσοκοµείο µε τις εξής προϋποθέσεις: 

� Το Συνεργαζόµενο Νοσοκοµείο να έχει τη δυνατότητα 

Νοσηλείας τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή και για το 

συγκεκριµένο περιστατικό και 

� Ο Ασφαλισµένος, κατά την ηµεροµηνία εξόδου του από 

το Συνεργαζόµενο Νοσοκοµείο να εξοφλεί οποιοδήποτε  

ποσό υπερβαίνει την υποχρέωση της Εταιρίας.  

 

ΙΒ.  Επίδοµα καλής χρήσης  

Σε περίπτωση  που  Ασφαλισµένος αποζηµιωθεί  πρώτα  

από άλλο  ασφαλιστικό  φορέα, δηµόσιο  ή  ιδιωτικό, η 

Εταιρία, εφόσον η Νοσηλεία καλύπτεται από την Παροχή, θα 

καταβάλει σε αυτόν ως  επίδοµα ποσοστό 50% της 

καταβληθείσας από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα 

αποζηµίωσης µετά την αφαίρεση τυχόν συµµετοχής του και 

µέχρι  το  ανώτατο όριο που αναγράφεται  στον  Πίνακα  

Παροχών.  

 
ΙΓ.  Νοµική προστασία Ασφαλισµένου 

Η Εταιρία καλύπτει τις δαπάνες του Ασφαλισµένου για τη 

διεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσής του κατά γιατρών ή 

Νοσοκοµείου και µέχρι το ανώτατο όριο  που αναγράφεται 

στον Πίνακα  Παροχών,  για: 

� Παραλείψεις κατά τη διενέργεια χειρουργικής 

επέµβασης. 

� Λανθασµένη ιατρική γνωµάτευση. 

� Λανθασµένη υπόδειξη φαρµακευτικής αγωγής και 

λοιπές περιπτώσεις που συνεπάγονται την αστική 

ευθύνη  του Νοσοκοµείου, των γιατρών και του 

νοσηλευτικού προσωπικού έναντι του Ασφαλισµένου. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της Νοµικής 

Προστασίας  είναι ο Ασφαλισµένος να έχει αποζηµιωθεί από 

την επέλευση του συγκεκριµένου ασφαλισµένου κινδύνου. 

Οι δαπάνες  Νοµικής  Προστασίας περιλαµβάνουν: 

� Αµοιβές δικηγόρου (µε δραστηριότητα στην έδρα του 

αρµόδιου δικαστηρίου) που επιλέγει ο  Ασφαλισµένος. 

� ∆ικαστικά έξοδα και τέλη για την διεξαγωγή της δίκης. 

� Νόµιµες αποζηµιώσεις µαρτύρων και 

πραγµατογνωµόνων που κλητεύονται από το 

δικαστήριο. 

� Έξοδα πολιτικής αγωγής. 

� ∆ικαστικές δαπάνες αντιδίκου, εφόσον επιδικάζονται σε 

βάρος του Ασφαλισµένου. 

� Έξοδα  εκτέλεσης  δικαστικών  αποφάσεων. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Η καταβολή της αποζηµίωσης γίνεται µε την ακόλουθη 

διαδικασία: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  µέσα 

σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών  από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή  αναγγελία στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν   

όλα     τα     απαραίτητα     έγγραφα, στοιχεία και 

πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου, που θα ζητήσει 

η Εταιρία. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  
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ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην 

κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη 

συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατος για 

αποζηµίωση.   

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση 

από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή το 

κρίνει αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής αποζηµίωσης δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η  Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο  το επίδοµα το 

αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

παραλαβή όλων των αναγκαίων πρωτότυπων  

δικαιολογητικών και την αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή αποζηµίωσης µε  βάση  τα 

πρωτότυπα  δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  

στην  κατοχή  της.  

� Εάν πραγµατοποιήθηκαν έξοδα στο εξωτερικό, η 

αποζηµίωση καταβάλλεται στην Ελλάδα σε Ευρώ µε 

βάση την ισχύουσα µέση τιµή fixing του ξένου 

νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού της 

αποζηµίωσης. Όλα τα δικαιολογητικά (αποδείξεις, 

γνωµατεύσεις , τιµολόγια κ.λ.π.) που αφορούν έξοδα 

που πραγµατοποιήθηκαν στο εξωτερικό, υποβάλλονται 

στην Εταιρία επικυρωµένα από την αρµόδια ελληνική 

προξενική αρχή του τόπου έκδοσης αυτών και σε 

νόµιµη µετάφραση.     

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  της 

αποζηµίωσης. 

 
Χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος για την ίδια ασφαλιστική 

περίπτωση κάνει χρήση και άλλου ασφαλιστικού φορέα, 

δηµοσίου ή ιδιωτικού, και εισπράξει µέρος της απαίτησής 

του, υποχρεούται να προσκοµίσει στην Εταιρία όλα τα 

σχετικά δικαιολογητικά και αποδείξεις µε την πρωτότυπη 

βεβαίωση του άλλου φορέα για τα ποσά που καταβλήθηκαν 

από αυτόν. 

Εάν η αποζηµίωση του άλλου ασφαλιστικού φορέα  

υπερβαίνει τη συµµετοχή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

καταβάλλει, για το σύνολο των εξόδων που αναγνώρισε, τη 

διαφορά της καταβληθείσας από τον άλλο φορέα 

αποζηµίωσης από το σύνολο των αναγνωρισθέντων 

εξόδων και µέχρι τα ανώτατα όρια που αναγράφονται  στον 

Πίνακα Παροχών. 

Εάν η αποζηµίωση του άλλου ασφαλιστικού φορέα είναι 

µικρότερη από τη συµµετοχή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

καταβάλλει για το σύνολο των εξόδων που αναγνώρισε, τη 

διαφορά της καταβληθείσας από τον άλλο φορέα 

αποζηµίωσης από το σύνολο των αναγνωρισθέντων 

εξόδων και µέχρι τα ανώτατα όρια που αναγράφονται  στον 

Πίνακα Παροχών,  αφού αφαιρέσει ποσοστό 50% της 

συµµετοχής του Ασφαλισµένου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ / ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί  σε 

θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει τις σχετικές 

εντολές του. 

Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος εξουσιοδοτούν  

στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε γιατρό, 

Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή πρόσωπο, 

φυσικό ή νοµικό που τους περιέθαλψε και οφείλουν να 

παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε σχετική 

πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα κρίνει 

αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί 

όµως να συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την έκδοση σχετικής 

Πρόσθετης Πράξης, η καταβολή του σε δόσεις, σύµφωνα µε 

τα όσα ορίζονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του 

Συµβαλλόµενου για την πληρωµή του Ασφαλίστρου. Η 

αποστολή ειδοποίησης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση της Εταιρίας από τον όρο αυτό. 

Η Εταιρία παρέχει, χωρίς επιβάρυνση, προθεσµία «χάριτος» 

τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία οφειλής του 

Ασφαλίστρου για την αποπληρωµή του.  

 
Μη καταβολή Ασφαλίστρου - Ακύρωση 

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οφειλόµενο  ασφάλιστρο 

µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών, η Εταιρία, 

εφόσον τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην 

ακύρωση του Ασφαλιστηρίου, µε ηµεροµηνία ισχύος της 

ακύρωσης την ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ   

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που 

αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή 

θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις 

δηλώσεις που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους 

που δεν οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας και 

σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση του 

Ασφαλιστηρίου µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία  

� Υποβολή όλων των αναγκαίων  δικαιολογητικών που η   

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των ασφαλίστρων εφόσον αυτή  απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα θα υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα 

ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά το 

χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της για την κάλυψη του ασφαλισµένου  

κινδύνου από Ασθένεια θα είναι εξήντα (60)  ηµέρες µετά την 

έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως αυτή αναγράφεται 

στη σχετική Πρόσθετη Πράξη. 

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση των Ασφαλισµένων 

Κεφαλαίων ή σε αλλαγή της Θέσης Νοσηλείας σε ανώτερη 

κατηγορία, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 

Εάν η τροποποίηση αφορά σε: 

� Μείωση του ποσού συµµετοχής του Ασφαλισµένου, 

τότε, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας που θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

πρόσθετης πράξης και εφόσον αναγνωρισθεί από την 

Εταιρία, η αποζηµίωση θα υπολογισθεί σύµφωνα µε το 

ποσό συµµετοχής του Ασφαλισµένου που ίσχυε πριν 

από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της 

τροποποίησης. 

� Αύξηση του ποσού συµµετοχής του Ασφαλισµένου, 

τότε, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση  

και εφόσον αυτή αναγνωρισθεί από την Εταιρία, η 

αποζηµίωση θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην Πρόσθετη Πράξη που ισχύει από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της.  

Τροποποίηση του ποσού συµµετοχής του Ασφαλισµένου 

µπορεί να γίνει έως τη συµπλήρωση του έτους της ηλικίας 

του που αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. 
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ   

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση του 

Ασφαλιστηρίου, να ζητήσει την επαναφορά του σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων:  

 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  
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� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα θα υπολογίζονται µε βάση τα ισχύοντα 

τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του Ασφαλισµένου 

κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

  

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά του 

Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά του 

Ασφαλιστηρίου, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που 

αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

 

Α. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Αύξηση κόστους Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,  

Νοσηλείας Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ∆ιαγνωστικών 

εξετάσεων.  

 

Β. Οι παροχές των οποίων τα όρια µπορούν να 

αναπροσαρµοσθούν είναι:  

� το ανώτατο όριο Νοσοκοµειακής Περίθαλψης,  

� τα ανώτατα όρια Επιδοµάτων Νοσηλείας και 

Χειρουργικής Επέµβασης και  

� η συµµετοχή του Ασφαλισµένου. 

� τα όρια αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου 

Γ.  Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου σε κάθε ηλικιακή αλλαγή του 

Ασφαλισµένου. 

Οποιαδήποτε αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου και ορίων της 

Παροχής θα πραγµατοποιείται στην Επέτειο του 

Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε ισχύ και θα 

αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για τον τύπο της  

Παροχής αυτής. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης είναι αυτή που 

αναγράφεται ως ηµεροµηνία έναρξης στο Ασφαλιστήριο, µε 

την προϋπόθεση να έχει   καταβληθεί ολόκληρο το 

Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση του, εάν αυτό έχει συµφωνηθεί 

κατά τη σύναψη της Ασφάλισης, και να µην έχει επέλθει έως 

την αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Ασφάλιση ισχύει για Ατυχήµατα ή Ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

ή της Επαναφοράς του σε ισχύ ή  της Τροποποίησής του. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 

Η  διάρκεια του Ασφαλιστηρίου είναι  ισόβια, σύµφωνα µε τις 

προϋποθέσεις που αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες 

Λειτουργίας. 

Η ασφαλιστική κάλυψη παύει να ισχύει : 

� Σε περίπτωση εξαρτώµενου τέκνου µε τη συµπλήρωση 

του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας του εφόσον 

σπουδάζει. 

� Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου. 
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ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ  
   

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια 

ισχύος του Ασφαλιστηρίου, οποιοδήποτε από τα τυχόν 

Εξαρτώµενα Μέλη του µπορεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία θανάτου του Ασφαλισµένου να ζητήσει 

την έκδοση νέου Ασφαλιστηρίου. 

Η Εταιρία εκδίδει νέο Ασφαλιστήριο µε τους ίδιους όρους και 

καλύψεις χωρίς εκτίµηση κινδύνου και θεωρώντας το νέο 

Ασφαλιστήριο ως συνέχεια του λήξαντος, µε την 

προϋπόθεση να εξακολουθεί να συνάπτει τον συγκεκριµένο 

ή άλλο συναφή τύπο ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία  

έκδοσης  του  νέου  Ασφαλιστηρίου . 

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του κυρίως Ασφαλισµένου 

λόγω διαζυγίου δεν καλύπτεται από την παροχή καθώς και 

σε περίπτωση ενηλικίωσης τέκνων εξαρτωµένων µελών, 

εφόσον τα πρόσωπα αυτά ήταν ήδη ασφαλισµένα µε το 

Ασφαλιστήριο για διάστηµα των τελευταίων πέντε (5) 

συνεχόµενων ετών, η Εταιρία τους παρέχει τη δυνατότητα 

συνέχισης της ασφάλισης µε την έκδοση νέου 

Ασφαλιστηρίου µε τους ίδιους όρους και καλύψεις χωρίς 

εκτίµηση κινδύνου και θεωρώντας το νέο Ασφαλιστήριο ως 

συνέχεια του προηγούµενου, µε την προϋπόθεση να 

εξακολουθεί να συνάπτει τον συγκεκριµένο ή άλλο συναφή 

τύπο ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία  έκδοσης  του  νέου  

Ασφαλιστηρίου. 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ  

Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από το Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτές που από τη φύση 

τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για όσο χρόνο ισχύει η 

Ασφάλιση. 

 
Αλλαγή Συµβαλλόµενου 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Ασφάλισης  να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο.  

Για την αλλαγή Συµβαλλόµενου απαιτείται να αποσταλεί στην  

Εταιρία: 

� Γραπτή αίτηση  του Συµβαλλόµενου µε τα στοιχεία του 

προτεινόµενου προσώπου και  

� Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο 

Συµβαλλόµενο. 

Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται 

σχετική Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συµβαλλόµενου  ισχύει 

από την ηµεροµηνία που  αναγράφεται στην Πρόσθετη 

Πράξη ως  ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. 

 
Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει γραπτά και 

υποκατάστατο Συµβαλλόµενο, που θα τον υποκαταστήσει 

σε περίπτωση θανάτου του. Για τον ορισµό του 

υποκατάστατου Συµβαλλόµενου εφαρµόζεται η ίδια 

διαδικασία που ισχύει για  την αλλαγή Συµβαλλόµενου. Σε 

περίπτωση θανάτου του Συµβαλλόµενου, εάν αυτός δεν έχει 

ορίσει  υποκατάστατο Συµβαλλόµενο, όλα τα δικαιώµατα και 

οι υποχρεώσεις µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο.  
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η / ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
 

Οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου  

που περιλαµβάνονται  στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε 

άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να 

είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.  

Ο Συµβαλλόµενος ή  και ο Ασφαλισµένος, κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια ισχύος της, έχουν την 

υποχρέωση να δηλώσουν: 

� Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας 

του Ασφαλισµένου, το επάγγελµά του και γενικά όλες 

τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση 

Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για 

την εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. 

� Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο ή αν εκκρεµεί 

αίτηση ασφάλισής τους σε άλλη εταιρία. 

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος από δόλο 

αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς 

δηλώσεις,  που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του 

κινδύνου,  η  Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία 

που έλαβε γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή 

στοιχείων ή των ψευδών  δηλώσεων.  

Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η 

Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών 

δηλώσεων έως την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει 

ο ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την  

υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.   
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ΗΛΙΚΙΑ     

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, κατά 

τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου,  να ζητήσει ληξιαρχική 

πράξη γέννησης του Ασφαλισµένου. 

Εάν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισµένου 

είναι αναληθής, η Εταιρία δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 

πραγµατικής ηλικίας: 

� Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν  η µη δήλωση της 

πραγµατικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο  ή εάν η 

πραγµατική ηλικία  βρίσκεται εκτός των  ορίων ηλικίας 

ασφάλισης, που ίσχυαν για την Εταιρία κατά την 

σύναψη του Ασφαλιστηρίου.  Εάν  έως  την   

ηµεροµηνία  της καταγγελίας επέλθει ο ασφαλισµένος  

κίνδυνος η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

καταβολής Ασφαλίσµατος. 

� Να υπολογίσει εκ νέου τα ασφάλιστρα της Παροχής και 

να εισπράξει τυχόν αναδροµικά ασφάλιστρα µε βάση 

την πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου, σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας 

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας του Συµβαλλόµενου είναι αυτή 

που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της 

πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Σε 

περίπτωση µη γνωστοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

οποιαδήποτε απαίτηση του Συµβαλλόµενου σχετική µε τη µη 

επίδοση εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία. 

 
∆ιεύθυνση Κατοικίας 

∆ιεύθυνση Κατοικίας του Ασφαλισµένου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε µεταγενέστερη 

αίτηση τροποποίησης. Η αλλαγή της,  προσωρινά ή µόνιµα, 

επηρεάζει µόνο την ισχύ της κάλυψης Ατυχήµατος. Στην 

περίπτωση ύπαρξης κάλυψης Ατυχήµατος, ο 

Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλει να δηλώσει 
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γραπτά την αλλαγή κατοικίας µέσα σε δεκατέσσερεις (14) 

ηµέρες από την πραγµατοποίησή της, γιατί η µετακίνηση 

αυτή µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε 

βαθµό που, εάν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την 

παρούσα Ασφάλιση ή θα την είχε συνάψει µε διαφορετικούς 

όρους. 

Η Εταιρία όταν λάβει γνώση της αλλαγής κατοικίας και 

εκτιµήσει την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να 

ζητήσει την τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 

 
Επάγγελµα 

Επάγγελµα του Ασφαλισµένου είναι αυτό που δηλώθηκε 

στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή του πρέπει να 

γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία.  

Η Εταιρία όταν ενηµερωθεί για την αλλαγή και εκτιµήσει την 

τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την 

τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Εκτός από την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου όπως 

ορίζεται στο άρθρο 15 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο 

Ασφαλισµένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση 

του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί 

την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Ο 

Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο. 

∆ικαίωµα Εναντίωσης   (Α) 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή 

οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του παρόντος 

Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης 

συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το 

έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης Εναντίωσης που 

επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και 

µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 

∆ικαίωµα Εναντίωσης  (Β) 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος  

δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που 

προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 3∆ του 

Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της υποβολής της Αίτησης για 

Ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν Ασφαλιστήριο χωρίς τους 

Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει 

∆ικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας  

στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που επισυνάπτεται στο 

παρόν Ασφαλιστήριο µε συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα 

τέσσερις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε 

αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 

 
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης   

Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους  ανεξάρτητους από 

τους αναφερόµενους στις παραπάνω  περιπτώσεις, να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην 

Εταιρία σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 

 
Άσκηση  ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος  ασκήσει οποιοδήποτε 

από τα παραπάνω δικαιώµατα το Ασφαλιστήριο 

ακυρώνεται από την έναρξή του. 

∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων 

στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της 

συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση µε 

βάση το παρόν Ασφαλιστήριο. 

2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της 

συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα µε 

το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.    

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2200  

  
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα 

έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που φέρει την 

υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.  

Οι συνεργαζόµενοι γιατροί, είτε µέσω των Ιατρικών 

∆ιαγνωστικών Κέντρων είτε µέσω της εταιρίας παροχής 

υπηρεσιών υγείας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται από το νόµο για την άσκηση της ειδικότητάς 

τους και είναι αναγνωρισµένοι από τους αρµόδιους 

τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, ενεργούν 

δε  σύµφωνα µε τα ιατρικά κριτήρια και ευθύνονται 

αποκλειστικά οι ίδιοι για κάθε επιλογή και πράξη τους.  

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή 

τους. 
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ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2211    

 
ΤΕΛΗ – ΦΟΡΟΙ 

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων 

που ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή 

θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε 

καταβολή ή συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, 

βαρύνουν το Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει 

δικαιώµατα από το Ασφαλιστήριο. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2222  

  
ΑΑΡΡΜΜΟΟ∆∆ΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το 

παρόν Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα 

∆ικαστήρια της Αθήνας. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2233    

  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ    

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 

παραγράφονται µετά την προθεσµία που ορίζεται από το 

Νόµο.  

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2244  

  
ΕΕΞΞΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται 

άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες 

από τις παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  τροµοκρατικές  

ενέργειες  ή  σε  λαϊκές  ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα.   

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή                      

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις  µε  

αερόστατο, πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

 
Επίσης δεν καλύπτονται:  

� Εγκυµοσύνη ή επιπλοκή της, αποβολή και άµβλωση. Σε 

περίπτωση όµως που η Παροχή αυτή έχει παραµείνει σε 

πλήρη και διαρκή  ισχύ για είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

από την έναρξη ισχύος της ή την επαναφορά της σε 

ισχύ, καλύπτεται η νοσηλεία για εγκυµοσύνη ή επιπλοκή 

της. 

� Ηθεληµένη διακοπή εγκυµοσύνης. 

� Φυσιολογικός τοκετός ή µε καισαρική τοµή ή πρόωρος 

τοκετός για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή την επαναφορά 

της σε ισχύ. Μετά την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) 

µηνών από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή την 

επαναφορά της σε ισχύ, ισχύουν οι διατάξεις για την 

παροχή Μητρότητας. 

∆εν  καλύπτονται οποιεσδήποτε από  τις  παρακάτω  

αναφερόµενες  περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, πριν από την πάροδο 

τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή 

την επαναφορά της σε ισχύ. 

� Παθήσεις  γυναικείων  γεννητικών  οργάνων  εκτός  του  

καρκίνου, παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  

εκδηλώνονται για πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) 

µήνες  από την  έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  

επαναφοράς  της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   

και δεν  ήταν  γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Ιατρικές  πράξεις  και  εξετάσεις  που  δεν  έχουν  σχέση 

µε  την αιτία  νοσηλείας,  η  οποία  καλύπτεται  από  την 

Παροχή. 

� Εξετάσεις που εκτελούνται µε τεχνική Μοριακής 

Βιολογίας – PCR. 

� Θεραπεία ανικανότητας για τεκνοποίηση, τεχνητή ή 

εξωσωµατική γονιµοποίηση και τα επακόλουθα ή τις 

επιπλοκές τους. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία  ( κρίση  και  σπασµοί). 

� Θεραπείες ή  χειρουργικές  επεµβάσεις για την  

αντιµετώπιση  της  παχυσαρκίας  ή  της  ακµής. 
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� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

� Αγορά   ιατρικών  µηχανηµάτων  καθώς  και  η  αγορά  

γυαλιών, φακών  επαφής και  ακουστικών. 

� Θεραπεία ή  εγχείριση για  την  διόρθωση  οφθαλµικών  

διαθλαστικών ανωµαλιών, στραβισµού  και  βαρηκοΐας. 

� Κόστος αλλαγής τεχνητών  οργάνων, διορθωτικών   

συσκευών  του  σώµατος και διορθωτικών 

προσθετικών µελών, µοσχεύµατος κερατοειδούς, 

ενδοφακού, µοσχεύµατος αγγείων και αρτηριών, 

βαλβίδας καρδιάς, βηµατοδότη, απινειδωτή και υλικών 

οστεοσύνθεσης, είτε αυτά υπήρχαν πριν από την 

έναρξη ισχύος της Παροχής ή την επαναφορά της σε 

ισχύ είτε τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος της. 

� Επιδηµίες που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, 

πληµµύρα, έκρηξη ηφαιστείου, ή άλλες φυσικές 

καταστροφές µεγάλης έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

 
Εξαιρούνται επίσης: 

� Γενικές ιατρικές  εξετάσεις προληπτικού ελέγχου (check-

up) εκτός από τα προβλεπόµενα στο ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ για τον «Ετήσιο Προληπτικό 

Έλεγχο» ή εάν ο Ασφαλισµένος έχει επιλέξει την 

«Εξωνοσοκοµειακή παροχή». 

� Οποιαδήποτε δαπάνη αφορά στον έλεγχο ικανότητας 

τεκνοποίησης εκτός εάν ο Ασφαλισµένος έχει επιλέξει 

την «Εξωνοσοκοµειακή παροχή». 

� Οδοντιατρική ή χειρουργική  θεραπεία  στα  δόντια, 

φατνία  και  ούλα εκτός εάν απαιτούνται για την 

αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος. 

� Νοσηλεία του δότη για µεταµόσχευση οργάνου προς  

Ασφαλισµένο. Καλύπτεται µόνον η νοσηλεία του  

Ασφαλισµένου λήπτη  του  µοσχεύµατος. Τυχόν  

αντίτιµο  του  µοσχεύµατος ή της µεταφοράς του 

καλύπτεται εφόσον αναγράφεται στο άρθρο 3 Α 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. 

� Αλλεργικά τεστ και ανοσοθεραπείες. 

� Αδενοειδεκτοµή, εκβλαστήσεις της ρινικής κοιλότητας,  

αµυγδαλεκτοµή και σκωληκοειδεκτοµή, που 

πραγµατοποιούνται µέσα σε έξι (6) µήνες από την 

έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή την επαναφορά της σε 

ισχύ ή την τροποποίησή της. 

� Ασθένειες που εκδηλώθηκαν πριν την πάροδο :   α) 

τριάντα (30) ηµερών από την εξόφληση της πρώτης 

τµηµατικής καταβολής ασφαλίστρων ή την επαναφορά 

σε ισχύ της Παροχής για νοσηλείες στην Ελλάδα και                                       

β) εκατόν ογδόντα (180) ηµερών για νοσηλείες εκτός 

Ελλάδας και τα επακόλουθα ή επιπλοκές αυτών που θα 

εµφανιστούν και µετά την πάροδο των παραπάνω 

χρονικών περιόδων. 

� ∆ιαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις  που έγιναν 

κατά τη διάρκεια νοσηλείας αλλά δεν έχουν σχέση µε τα 

αίτια πραγµατοποίησης της νοσηλείας. 

� Οποιαδήποτε δαπάνη για ιατρικές επισκέψεις, 

διαγνωστικές εξετάσεις και χειρουργικές επεµβάσεις, 

νοσηλείες ή κάθε φύσης θεραπεία για αισθητική ή 

πλαστική χειρουργική εκτός εάν οι επεµβάσεις 

αισθητικής ή πλαστικής χειρουργικής απαιτούνται για 

την αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος που 

καλύπτεται από την Παροχή αυτή και που συνέβη κατά 

τη διάρκεια ισχύος της. 

 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 
Ασφαλισµένος:  

� Βρίσκεται  σε  χώρα  που  διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου , 

επανάστασης, στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  
διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ    ΒΒΑΑΡΡΥΥΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ      ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

  

ΑΑΓΓΓΓΕΕΙΙΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην 

φλεβοκαθετήρα). 

� Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. 

χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου. 

� Απλή Απολίνωση κιρσού. 

� Αποκάλυψη Φλεβός. 

� Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρα. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή 

Άκρου Ποδός. 

� Απλή συρραφή µεσαίου αγγείου, κατόπιν τραύµατος 

(αρτηρίας, φλέβας). 

� Απολίνωση Μείζονος Σαφηνούς φλεβός. 

� Αρτηριακή Εµβολεκτοµή Άνω άκρου. 

� Αρτηριο-φλεβώδης επικοινωνία για αιµοδιάλυση. 

� Αφαίρεση Αιµαγγειώµατος δείκτου δακτύλου. 

� ∆ιερεύνηση Ιγνυακής αρτηρίας. 

� Παράθυρο Περικαρδίου. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αγγειοπλαστική Βραχιονίου. 

� Ακρωτηριασµός Βραχίονος, Πήχεος, Κνήµης, Μηρού. 

� Αρτηριακή Θροµβεκτοµή Άνω άκρου. 

� Αφαίρεση Αυχενικής πλευράς. 

� Εκτοµή ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας. 

� Εκτοµή προσθίου Σκαληνού µυός. 

� Εκτοµή ψευδούς ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας. 

� Εµβολή Μηριαίας αρτηρίας. 

� Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση 

IN SITU. 

� Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση 

µε φλέβα. 

� Οσφυϊκή Συµπαθεκτοµή. 

� Σαφηνεκτοµή. 

� Σύγκλειση ρήξης αγγείου µετά καθετηριασµό (αρτηρίας, 

φλέβας) . 

� Σύγκλειση Στέρνου. 

� Φλεβική Θροµβεκτοµή (µασχαλο-υποκλειδίου). 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας. 

� Αορτολαγόνιος Θροµβοενδαρτηρεκτοµή. 

� Αορτο-Λαγόνιος παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή 

πρόθεση. 

� Αορτο-Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή 

πρόθεση. 

� Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή. 

� Υποκλειδιο – υποκλείδιο αρτηριακή παράκαµψη µε 

φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση. 

� Φλεβική Θροµβεκτοµή (Λαγονοµηριαίας, κάτω κοίλης 

φλεβός). 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� In situ µηροιγνυακή παράκαµψη για διάσωση σκέλους. 

� Αορτο-Ιγνυακή παράκαµψη. 

� Αορτο-Καρωτιδική παράκαµψη. 

� Αορτο-Μηριαία παράκαµψη. 

� Αορτο-Νεφρική αρτηριακή παράκαµψη. 

� Αορτο-Σπλαγχνική αρτηριακή παράκαµψη. 

� Αορτο-Υποκλείδιος παράκαµψη. 

� Αρτηριοπλαστική Νεφρικής Αρτηρίας. 

� Εγχείρηση τραύµατος µεγάλου αγγείου 

µασχαλοµηριαίο. 

� Εκτοµή ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής. 

� Εκτοµή Αορτο-Μηριαίας πλαστικής παράκαµψης και 

τοποθέτηση πολύ παράκαµψης. 

� Επέµβαση επί Αορτο-Εντερικής επικοινωνίας. 

� Επέµβαση επί ρήξεως κοιλιακής αορτής. 

� Καρωτίδα – Υποκλείδια παράκαµψη. 

 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων. 

� Βιοψία διά βελόνης. 

� Βιοψία Μαστού διά βελόνης (FNA) – Έως δύο τον 

αριθµό. 

� ∆ιάνοιξη Αιµατώµατος. 

� ∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος. 

� Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν 

φλεβοκαθετήρος). 

� Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. 

χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Ονυχεκτοµή Μερική. 

� Παρακέντηση Κύστεως. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου. 

� Αποκάλυψη Φλεβός. 

� Αφαίρεση γαγγλίου. 

� Αφαίρεση µικρών επιπολής ξένων σωµάτων. 

� Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, 

λεµφαδένων. 

� Βιοψία Μαστού δια βελόνης (FNA) – Άνω των δύο. 

� ∆ιατοµή βραχέος  χαλινού. 

� Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, 

Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικότερα µικρών 

∆ερµατικών Μορφωµάτων. 

� Εκτοµή µικρού επιφανειακού, ψηλαφητού ογκιδίου 

µαστού. 

� Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των 

4εκ. 

� Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων 

εξωδέρµατος Πρωκτικού ∆ακτυλίου, έως δύο τον αριθµό. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

έως 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή 

νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 
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� Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική. 

� Ονυχεκτοµή Ολική. 

� Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρος. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αιµορροϊδεκτοµή. 

� Αποκατάσταση ρήξεως µυός. 

� Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων. 

� ∆ιάνοιξη-Παροχέτευση Περιεδρικού αποστήµατος. 

� ∆ιόρθωση κρυψορχίας-Ορχεοπηξία. 

� ∆ιόρθωση Συστροφής όρχεος- Ορχεοπηξία. 

� Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού. 

� Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των 

4 εκ. 

� Εκτοµή Κύστεων-Συριγγίων Τραχήλου. 

� Εκτοµή Κύστεως Κόκκυγγος. 

� Εκτοµή κύστεως ωοθήκης. 

� Εκτοµή Μεκελείου Αποφύσεως. 

� Εκτοµή µορφωµάτων βλεννογόνου πρωκτού. 

� Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του 

επιπέδου των πλευρών). 

� Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4εκ. 

� Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου  άνω των  

4εκ. 

� Εκτοµή όζου Θυρεοειδούς. 

� Εκτοµή Παραεδρικού  Συριγγίου. 

� Εκτοµή πολύ ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός 

δια σύρµατος). 

� Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων 

Πρωκτικού ∆ακτυλίου, άνω των δύο. 

� Εκτοµή Ραγάδος. 

� Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος. 

� Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του 

προσωπικού νεύρου. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Λαπαροσκοπική Βιοψία ήπατος. 

� Λαπαροσκοπική διόρθωση Βουβωνοκήλης. 

� Λαπαροσκοπική εξαίρεση Ινοµυωµάτων. 

� Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας. 

� Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας 

Κοιλότητος. 

� Ορχεκτοµή. 

� Παροχέτευση περιγεγραµµένου ενδοκοιλιακού 

αποστήµατος. 

� Πλαγία Σφιγκτηροτοµή. 

� Πλαστική Υδροκήλης. 

� Σκωληκοειδεκτοµή επί οξείας σκωληκοειδίτιδος µετά ή όχι 

στοιχείων τοπικής περιτονίτιδος. 

� Τεταρτεκτοµή Μαστού. 

� Φίµωση. 

� Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε 

εντεροτοµή. 

� Χολοκυστοστοµία. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Απλή Μαστεκτοµή.  

� Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός). 

� Βαγοτοµή. 

� Βραγχιακή Κύστη Τραχηλικής χώρας. 

� Γαστροεντεροαναστόµωση. 

� Γαστροτοµή µε αφαίρεση καλοήθους όγκου στοµάχου. 

� ∆ιάσπαση Χειρουργικού Τραύµατος – Εκσπλάγχνωση – 

Συρραφή. 

� ∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης δι΄ εφαρµογής 

δακτυλίου. 

� ∆ιόρθωση Επιγαστρικής κήλης. 

� ∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης. 

� Εκτοµή Επιπλόου. 

� Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Τραχήλου.  

� Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ. 

� Εκτοµή Ορθοκολπικού Συριγγίου. 

� Εντεροεντεροαναστόµωση. 

� Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε 

ανοικτή τοµή. 

� Εξωµήτριος κύηση. 

� Ερευνητική Λαπαροτοµία. 

� Ερευνητική Λαπαροτοµία + Βιοψία Ενδοκοιλιακού 

Οργάνου. 

� Εφαρµογή δακτυλίου Στοµάχου  επί νοσογόνου 

παχυσαρκίας. 

� Λύση Συµφύσεων επί ειλεού. 

� Μερική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του 

προσωπικού νεύρου. 

� Παροχέτευση Ηπατικού Αποστήµατος. 

� Παροχέτευση Υποδιαφραγµατικού Αποστήµατος. 

� Πλαστική Βουβωνοκήλης  (µε ή χωρίς πλέγµα). 

� Πλαστική διαφραγµατοκήλης λαπαροσκοπικά. 

� Πλαστική Μηροκήλης. 

� Πλαστική Οµφαλοκήλης. 

� Πρόπτωση Κολοστοµίας. 

� Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας 

Κοιλότητας. 

� Σαφηνεκτοµή + Απολίνωση φλεβικών κλάδων κνήµης 

και διατιτραινουσών. 

� Συρραφή Τραύµατος Ήπατος. 

� Συρραφή Τραύµατος Σπληνός. 

� Υπερεκλεκτική Βαγοτοµή. 

� Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε 

εντερεκτοµή. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Άτυπη ηπατεκτοµή. 

� Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως Ήπατος. 

� Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος). 

� Βαγοτοµή + Αναστόµωση. 

� Βαγοτοµή + Πυλωροπλαστική. 

� Γαστροπλαστική για κακοήθη παχυσαρκία. 

� ∆ιακοιλιακή ∆ιόρθωση προπτώσεως ορθού. 

� Ειλεός µε εντερεκτοµή. 

� Εκτοµή λεπτού εντέρου. 

� Εκτοµή Ορθοκυστικού Συριγγίου. 

� Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστεως 

Παγκρέατος. 

� Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας άνω των 3 µε ανοικτή 

τοµή. 

� Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας - άνω των 7εκ. 

- µε ανοικτή τοµή. 
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� Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού 

Μασχαλιαίας κοιλότητος. 

� Μερική Γαστρεκτοµή. 

� Μερική Κολεκτοµή. 

� Νεφρεκτοµή. 

� Ολική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Ολική Παρωτιδεκτοµή. 

� Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα. 

� Παραθυρεοειδεκτοµή. 

� Πλαστική ∆ιαφραγµατοκήλης µε κοιλιακή τοµή. 

� Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος. 

� Ριζική Μαστεκτοµή. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου. 

� Σκωληκοειδεκτοµή επί γενικευµένης περιτονίτιδος. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση οξείας Περιτονίτιδος από 

διάτρηση Έλκους.  

� Χολοκυστεκτοµή (Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική). 

� Χολοκυστεκτοµή + Έρευνα χοληδόχου πόρου. 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Εξαίρεση εκτεταµένων όγκων κοιλίας και 

Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. 

� Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή 

Λεµφαδενεκτοµή. 

� Κοιλιοπερινεϊκή Εκτοµή Ορθού. 

� Μερική Παγκρεατεκτοµή. 

� Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική). 

� Ολική Γαστρεκτοµή. 

� Ολική ή µερική εξεντέρωση Πυέλου. 

� Ολική Κολεκτοµή. 

� Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων. 

� Πρόσθια Χαµηλή εκτοµή παχέος εντέρου. 

� Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζική θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου. 

� Τυπική Λοβεκτοµή Ήπατος. 

� Χολοκυστεκτοµή + Σφιγκτηροπλαστική. 

� Χολοκυστεκτοµή + Χολοπεπτική Αναστόµωση. 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Whipple (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτοµή + Μετάθεση 

Χοληδόχου πόρου + γαστροεντεροαναστόµωση). 

� Ολική Παγκρεατεκτοµή. 

� Πυλαιο – κοιλική αναστόµωση. 
 

ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση πολύποδος τραχήλου. 

� ∆ιαγνωστική απόξεση. 

� ∆ιαγνωστική Υστεροσκόπηση. 

� ∆ιακοπή κυήσεως Α΄3µήνου. 

� ∆ιάνοιξη Βαρθολινείου αδένα. 

� Εξαίρεση Βαρθολινείου αδένα. 

� Καυτηρίαση Ενδοµητρίου-Ενδοµητρίωση. 

� Καυτηρίαση τραχήλου. 

� Περίδεση τραχήλου. 
 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Απολίνωση Σαλπίγγων. 

� ∆ιαγνωστική Λαπαροσκόπηση. 

� ∆ιακοπής κυήσεως πέραν του Α΄3µήνου. 

� Εκτοµή τραχήλου. 

� Εξαίρεση κύστεως Ωοθήκης. 

� Καυτηρίαση ενδοµητριωσικών εστιών. 

� Κωνοειδής εκτοµή. 

� Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας. 

� Προσθία, οπισθία κολποραφή. 

� Συνδεσµοπηξία Μήτρας. 

� Συρραφή ρήξεως περινέου. 

� Σφηνοειδής εκτοµή Ωοθήκης. 

� Τοποθέτηση ταινίας ή ραφής Kelly για αποκατάσταση 

ακράτειας ούρων. 
 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε 

ανοικτή τοµή. 

� Εξωµήτριος κύηση. 

� Λαπαροσκοπική  σαλπιγγοπλαστική. 

� Λύση συµφύσεων Σαλπίγγων. 

� Πλαστική Σαλπίγγων. 

� Προσθιοπισθία  κολποραφή. 

� Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός. 

� Ωοθηκεκτοµή. 
 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Manchester Τραχήλου. 

� Εκτοµή Αιδοίου. 

� Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας άνω των 3 µε ανοικτή 

τοµή. 

� Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας - άνω των 7 

εκ. - µε ανοικτή τοµή. 

� Κολπική αφαίρεση Ινοµυώµατος. 

� Ολική Κολπική Υστερεκτοµή. 

� Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα 

� Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου. 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Κολπική Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων. 

� Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων. 

� Ριζική Ολική Υστερεκτοµή. 
 

ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Αφαίρεση – καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου έως 

4εκ. 

� Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων έως 

τεσσάρων τον αριθµό. 

� Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση 

Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων έως τεσσάρων τον αριθµό. 
 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση – καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου άνω 

των 4εκ. 

� Αφαίρεση σµηγµατογόνου κύστεως. 

� Εκτοµή δερµατικού µορφώµατος διαµέτρου έως 4εκ. 



 

 Σελίδα 193 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

� Εκτοµή σπίλων. 

� Εκτοµή τµήµατος δέρµατος προς βιοψία. 

� Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων άνω των 

τεσσάρων τον αριθµό. 

� Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση 

Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων άνω των τεσσάρων τον 

αριθµό. 
 

ΕΕΝΝ∆∆ΑΑΓΓΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην 

φλεβοκαθετήρα). 

� Καθαρισµός τραυµάτων δακτύλων. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αποκάλυψη Φλεβός. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Μηριαίας. 

� Ενδαγγειακή εκλεκτική θροµβόλυση  (Α-Φ). 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� ∆ιαδερµική τοποθέτηση φίλτρου κάτω Κοίλης.  

� Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Ιγνυακής. 

� Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Λαγονίου. 

� Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Περιφερικών Αγγείων. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας-ενδαγγειακής  

χειρουργικής. 

� Ανεύρυσµα Μηριαίας αρτηρίας-ενδαγγειακής  

χειρουργικής. 

� Ανεύρυσµα Περιφερικών Αγγείων-ενδαγγειακής  

χειρουργικής. 

� Ανεύρυσµα Υποκλειδίου-ενδαγγειακής χειρουργικής. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλασική Υποκλειδίου. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Ανωνύµου. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Καρωτίδος. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική κοιλιακής Αορτής. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Νεφρικής. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπλαγχνικών Αγγείων. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπονδυλικής. 

� Κλάδοι Αορτικού Τόξου. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανεύρυσµα κοιλιακής Αορτής-ενδαγγειακής 

χειρουργικής. 
 

ΘΘΩΩΡΡΑΑΚΚΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βιοψία δια  βελόνας. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Απλή παροχέτευση Θώρακος. 

� Βιοψία δια βελόνας  υπό CT-US. 

� Βιοψία Υπεζωκότος µε βελόνη Abrams. 

� Εκκενωτική παρακέντηση Θώρακος. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βρογχοσκόπηση. 

� Βρογχοσκόπηση και βιοψία ή αφαίρεση ξένου 

σώµατος. 

� Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του 

επιπέδου των πλευρών). 

� Παράθυρο Περικαρδίου. 

� Παροχέτευση Θώρακος µε Πλευροδεσία. 

� Πλευροδεσία. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Εκτοµή Περικαρδίου. 

� Ερευνητική Θωρακοτοµή. 

� Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοσκόπηση. 

� Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοτοµή. 

� Θωρακοσκόπηση µε ή άνευ βιοψίας, κ.λ.π. 

� Μεσοθωρακοσκόπηση. 

� Πλύση Θώρακος (Αιµοθώρακας ή Πλευρίτις) 

� Σύγκλειση Στέρνου. 

� Σφηνεκτοµή Πνεύµονος µε Θωρακοτοµή. 

� Τοποθέτηση stent Τραχείας ή Βρόγχου. 

� Χυλοθώρακας και απολίνωση θωρακικού πόρου. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση Εµπυήµατος (παροχέτευση, καθαρισµός). 

� Αφαίρεση Εχινοκόκκου Πνεύµονος. 

� ∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης διαθωρακικώς. 

� Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος µε κατάληψη 

πνευµονικού ιστού. 

� Θωρακοσκοπική εκτοµή κύστεων. 

� Θωρακοσκοπική Συµπαθεκτοµή. 

� Ογκεκτοµή υπεζωκότα για µεσοθηλίωµα. 

� Τµηµατεκτοµή Πνεύµονος. 

� Τραχειοπλαστική. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση όγκων Μεσοθωρακίου µε Στερνοτοµή. 

� Βρογχοπλαστική. 

� Εκτοµή ανευρύσµατος κατιούσας θωρακικής αορτής ή 

τοποθέτηση stent. 

� Εκτοµή Πνεύµονος και τοποθέτηση patch στην αορτή. 

� Θυµεκτοµή. 

� Θωρακικό ανεύρυσµα. 

� Λοβεκτοµή. 

� Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική). 

� Πνευµονεκτοµή. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ενδοπερικάρδια ριζική πνευµονεκτοµή. 

� Πλευροπνευµονεκτοµή και αφαίρεση διαφράγµατος 

περικαρδίου για µεσοθηλίωµα. 
 

ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αποκατάσταση κοιλιακών ανευρυσµάτων. 

� Τοποθέτηση ενδοαγγειακού µοσχεύµατος στη θωρακική 

αορτή. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
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� Ανατοµική αποκατάσταση ανωµάλου Στεφανιαίου 

∆ίσκου. 

� Ανεύρυσµα ανιούσης αορτής. 

� Ανεύρυσµα αορτικού τόξου ανιούσης αορτής. 

� Ανεύρυσµα αριστεράς κοιλίας. 

� Ανεύρυσµα κατιούσης θωρακικής αορτής (µε 

εφαρµογή εξωσωµατικής κυκλοφορίας). 

� Ανοικτή βαλβιδοτοµή. 

� Αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας 

(συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής) 

� Αντικατάσταση βαλβίδας καρδιάς 

� Αντικατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδας 

(συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής) 

� Αντικατάσταση Πνευµονικής βαλβίδας 

(συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής / 

βαλβιδοτοµής) 

� Αντικατάσταση Τριγλώχινος βαλβίδας 

� Αφαίρεση βηµατοδότη µε by pass (µε εφαρµογή 

εξωσωµατικής κυκλοφορίας) 

� Εκτοµή Ινώδους ιστού συµφυοµένου στις γλωχίνες της 

καρδιάς 

� Εκτοµή καρδιακών όγκων 

� Επαναιµάτωση Στεφανιαίας(ων) µε αυτοµόσχευµα 

συµπεριλαµβανοµένης της λήψης του αυτοµοσχεύµατος 

και Ενδαρτηρεκτοµή 

� Επανεπέµβαση παράκαµψης ΑορτοΣτεφανιαίας(ων) 

συµπεριλαµβανοµένης λήψεως αυτοµοσχευµάτων 

� Οξύ διαχωριστικό ανεύρυσµα ανιούσης αορτής 

� Πλαστική αποκατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδος 

� Σύγκλειση Μεσοκοιλιακής επικοινωνίας 

� Σύγκλειση Μεσοκολπικής επικοινωνίας 
 

ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αγγειογραφία Εγκεφάλου µε C-ARM 

� Εξωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. 

� Καθετήρας µέτρησης ICP 

� Κρανιοανάτρηση 

� Τοποθέτηση Ommaya 

� Τοποθέτηση Οσφυονωτιαίου Drainage 

� Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιµάτωµα 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αντιµετώπιση Αγγειακής ∆υσπλασίας Εγκεφάλου δι΄ 

Επεµβατικής Ακτινολογίας 

� Αποσυµπίεση νεύρου µε κρανιοτοµία 

� Επισκληρίδιο Αιµάτωµα 

� Εσωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ 

� Οσφυϊκή Πεταλεκτοµή 

� Οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση 

� Παρακέντηση αποστήµατος Εγκεφάλου 

� Τοποθέτηση Νευροδιεγέρτη 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αυχενική ∆ισκεκτοµή 

� Αυχενική Πεταλεκτοµή 

� Βαλβίδα Εγκεφάλου 

� Βιοψία όγκου Εγκεφάλου 

� Θωρακική ∆ισκεκτοµή 

� Θωρακική Πεταλεκτοµή 

� Κρανιοπλαστική 

� Μηνιγγοπλαστική 

� Μικροδισκεκτοµή 

� Οξύ επισκληρίδιο αιµάτωµα 

�  Οσφυϊκή ∆ισκεκτοµή 

� Πλαστική Εφιππίου 

� Στερεοταξία 

� Συµπαθεκτοµή 

� Τρηµατοτοµή 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αποσυµπίεση τριδύµου νεύρου 

� Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιµατώµατος 

� ∆ιασφηνοειδής Υποφυσεκτοµή/Αδενωµατεκτοµή 

� Εξωµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού 

� Οξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα 

� Προσθία Αυχενική Σωµατεκτοµή και Σπονδυλοδεσία 

� Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα 

� Συµφυσιόληση σπονδυλικής στήλης 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αγγειακή ∆υσπλασία Εγκεφάλου 

� Αιµαγγείωµα Παρεγκεφαλίδος 

� Ανεύρυσµα Εγκεφάλου 

� Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος 

� Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Εγκεφάλου 

� Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Ν.Μ. και ριζών 

� Γλοιοβλάστωµα 

� Ενδοµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού 

� Επεµβάσεις Λειτουργικής Νευροχειρουργικής (Επιληψία, 

ν.  Parkinson) 

� Ηµι-λοβεκτοµή (κροταφικού-ινιακού- µετωπιαίου-

βρεγµατικού) 

� Όγκοι βάσεως κρανίου 

� Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων 

� Συριγγοµυελική κύηση Ο.Μ.Σ.Σ 

� Χορδοτοµή 
 

ΟΟΡΡΘΘΟΟΠΠΕΕ∆∆ΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ  ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βιοψία δια βελόνης πλην Σπονδυλικής Στήλης 

� ∆ιάνοιξη Αιµατώµατος 

� Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. 

χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων 

� Ονυχεκτοµή Μερική 

� Παρακέντηση Αιµάρθρου 

� Παροχέτευση ∆ερµατικού Αποστήµατος 

� Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία µε 

ή χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού µηχανήµατος  

� Τοποθέτηση σκελετικής έλξεως 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου 

� Ανοικτή βιοψία Μυός 

� Αφαίρεση επιπολής ξένων σωµάτων. 

� Αφαίρεση καλοήθων όγκων ∆ακτύλου 

� Αφαίρεση υλικού εξωτερικής οστεοσυνθέσεως 
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� Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, 

λεµφαδένων. 

� Βιοψία δια βελόνας Σπονδυλικής Στήλης 

� ∆ιαδερµική αφαίρεση βελονών Kirschner. 

� ∆ιάνοιξη ελύτρου  Τένοντος 

� Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, 

Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικώς µικρών 

δερµατικών µορφωµάτων. 

� Εξαίρεση  γαγγλίου 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

έως 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή 

νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γενική αναισθησία. 

� Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική. 

� Ονυχεκτοµή Ολική 

� Συρραφή ενός εκτείνοντος τένοντος δακτύλου. 
 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωµιοπλαστική Ώµου. 

� Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή 

Άκρου Ποδός. 

� Αναίµακτη ανάταξη καταγµάτων-εξαρθρηµάτων άκρων 

υπό γεν. αναισθησία. 

� Αντιµετώπιση καταγµάτων δι΄ εξωτερικής 

οστεοσυνθέσεως. 

� Αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως κατάγµατος ∆ακτύλου. 

� Αποκατάσταση ρήξεως Μυός.  

� Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων 

∆ακτύλου. 

� Αφαίρεση  Υλικών Εσωτερικής Οστεοσυνθέσεως (πλήν 

βελονών Kirschner, σύρµατος ή κοχλίου). 

� Αφαίρεση απολειµµάτων οστών, χειρουργικός 

καθαρισµός. 

� Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος  µαλακών 

µορίων. 

� Αφαίρεση κεφαλής κερκίδος, µείζονος πολυγώνου, 

κόκκυγγος, άκρου κλειδός. 

� Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του 

Dupuytren. 

� ∆ιαγνωστική Αρθροσκόπηση. 

� ∆ιαδερµική τοποθέτηση βελονών Kirschner. 

� ∆ιατοµές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, 

ραιβοκράνου, συνδρόµου προσαγωγών. 

� Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 

4εκ. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Σύνδροµο συµπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων 

π.χ. νευρίτις ωλενίου νεύρου, σύνδροµο καρπιαίου 

σωλήνος, σύνδροµο ταρσίου σωλήνος. 

� Συρραφή ή επανακαθήλωση Αχιλλείου Τένοντος, 

Επιγονατιδικού, ή Τένοντος του Τετρακεφάλου ή 

∆ικεφάλου. 

� Συρραφή ρήξεως µεµονωµένων συνδέσµων πλήν 

χιαστών. 

� Τοποθέτηση Κρανιακής Έλξεως Hallo µε ή χωρίς 

κηδεµόνα Minerva. 

� Τρυπανισµοί οστών επί οστεοµυελίτιδος, κ.λ.π. 

� Χειρ/κή αντιµετώπιση καταγµάτων δακτύλου. 

� Χειρουρ/κή αντιµετώπιση Βλαισού µεγάλου δακτύλου. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση ρήξεως Τενοντίου Πετάλου 

του Ώµου (Rotator Cuff). 

� Χειρουργική Αρθροσκοπική επέµβαση Γόνατος 

(περιλαµβανοµένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που 

λαµβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν 

αναφέρεται ως κατηγοριοποιηµένη επέµβαση).  

� Χειρουργική Αρθροσκοπική επέµβαση Ωµου 

(περιλαµβανοµένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που 

λαµβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν 

αναφέρεται ως κατηγοριοποιηµένη επέµβαση). 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, 

της Κνήµης. 

� Ανοικτή υµενεκτοµή µεγάλων αρθρώσεων. 

� Αντιµετώπιση εξαρθρήµατος ισχίου. 

� Αντιµετώπιση καταγµάτων Άκρας χειρός, Αντιβραχίου, 

Άκρου ποδός, Σφυρών, Ωλεκράνου, αποσπαστικών 

καταγµάτων Επικονδύλων, δι΄ εσωτερικής 

οστεοσυνθέσεως. 

� Αντιµετώπιση καταγµάτων Βραχιονίου, Κνήµης, Κλειδός, 

δι΄ εσωτερικής οστεοσυνθέσεως. 

� Αντιµετώπιση συνθέτων κακώσεων Γόνατος (πλην 

διατοµής αρτηριών, νεύρων). 

� Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός). 

� Αρθροδεσία αρθρώσεων µεσαίου µεγέθους π.χ. 

Ποδοκνηµικής-Υπαστραγαλικών. 

� Αρθροδεσία Καρπού-Ταρσού. 

� Αφαίρεση Επιγονατίδος (επιγονατιδεκτοµή µε 

αποκατάσταση εκτατικού µηχανισµού του γόνατος). 

� Αφαίρεση καλοήθων όγκων Μακρών οστών 

� Ενδαρθρικά κατάγµατα Αγκώνος-Γόνατος-

Ποδοκνηµικής (PILON) και Υπερκονδύλια. 

� Ενδοσκοπική Μηνισκεκτοµή. 

� Λήψη οστικών Μοσχευµάτων (Λαγονίων). 

� Οστεοσύνθεση κατάγµατος επιγονατίδος. 

� Οστεοτοµία περιοχής Γόνατος. 

� Πλαστική Κοιλιακών Μυών. 

� Πλαστκή Χιαστών Συνδέσµων. 

� Σύνθετες Επεµβάσεις Άκρου Ποδός (Τενοντοµετάθεση-

∆ιορθωτικές Οστεοτοµίες). 

� Υποκεφαλικά συντριπτικά κατάγµατα Βραχιονίου µετά ή 

άνευ εξαρθρήµατος. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση εξαρθρήµατος 

Ακρωµιοκλειδικής. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση καθ' έξιν εξαρθρήµατος 

Επιγονατίδος.  

� Χειρουργική αντιµετώπιση υποτροπιάζοντος 

εξαρθρήµατος Ώµου. 

� Χειρουργικός καθαρισµός επί φλεγµονών µεγάλων 

αρθρώσεων δι' ανοικτής µεθόδου. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού. 

� Αντιµετώπιση κατάγµατος άνω πέρατος Μηριαίου δια 

κοχλιώσεως ολισθαίνοντος ήλου ή ηµιολικής  

αρθροπλαστικής. 

� Αντιµετώπιση κατάγµατος ισχύου. 

� Επιµήκυνση Οστών. 

� Ηµιολικές Αρθροπλαστικές. 
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� Μεταφορά αγγειούµενων µοσχευµάτων και εκτενών 

µίσχων ή ελευθέρων Μυϊκών κρηµνών. 

� Μικροδισκεκτοµή. 

� Οστεοσύνθεση καταγµάτων Μηριαίου δια πλακός ή 

ενδοµυελικής ηλώσεως. 

� Οστεοτοµίες Ισχίου. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση ∆ιατροχαντηρίου 

κατάγµατος. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής 

Στήλης χωρίς σπονδυλοδεσία. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως Μακρών 

οστών. 

� Χειρουργικοί καθαρισµοί φλεγµονών Σπονδυλικής 

Στήλης. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αθροδεσία Ισχίου, Ώµου, Γόνατος. 

� Κυφοπλαστική. 

� Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου, Γόνατος, Ώµου. 

� Οστεοτοµίες Λεκάνης και Κοτυλοπλαστικές επεµβάσεις 

επί συγγενούς δυσπλασίας του Ισχίου. 

� Πλαστική Ισχίου κατά Girdlestone. 

� Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα. 

� Σπονδυλοπλαστική. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής 

Στήλης µε σπονδυλοδεσία. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων Πυέλου, 

Κοτύλης. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αναθεώρηση ολικών Αρθροπλαστικών µεγάλων 

αρθρώσεων (revision). 

� Απεξάρθρωση Ισχίου ή Ώµου βασικών ιστών, αγγείων, 

νεύρων διά µικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση οστών. 

� Εκτεταµένες επεµβάσεις Σπονδυλικής Στήλης µε διπλή 

προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια). 

� Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων Σπονδυλικής Στήλης 

και κακοήθων όγκων Μακρών Οστών και Λεκάνης. 
 

ΟΟΥΥΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ  ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων. 

� Βιοψία Προστάτου µε βελόνη. 

� ∆ιάνοιξη στοµίου Ουρήθρας. 

� Πλύσεις Κύστεως. 

 

ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση pig-tail. 

� Αφαίρεση αποστήµατος οσχέου. 

� Αφαίρεση όγκου στοµίου ουρήθρας. 

� Βιοψία Λεµφαδένος. 

� Βιοψία όρχεος. 

� Βιοψίες Προστάτου κατευθυνόµενες διά διορθικού 

υπερηχογραφήµατος. 

� ∆ιαστολή ή τοµή Ουρητηρικού στοµίου. 

� ∆ιατοµή Βραχέος Χαλινού. 

� Ενδοσκοπική Ουρηθροτοµία. 

� Καυτηριασµός κονδυλωµάτων (εξωτερικών). 

� Κυστεοσκόπηση απλή. 

� Μανοµέτρηση Νεφρικής Πυέλου. 

� Ουρηθροκυστεοσκόπηση. 

� Παρακέντηση αποστήµατος Προστάτου. 

� Τυφλή Ουρηθροτοµία. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Απολίνωση και εκτοµή Σπερµατικού Πόρων.  

� Αφαίρεση ξένων σωµάτων από Ανδρική Ουρήθρα. 

� Αφαίρεση Πεϊκής προθέσεως. 

� ∆ιαδερµική Νεφροστοµία. 

� ∆ιαδερµική Πυελοσκόπηση. 

� ∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία. 

� ∆ιόρθωση Κιρσοκήλης. 

� ∆ιόρθωση Κρυψορχίας. 

� ∆ιουρηθρική αφαίρεση κονδυλωµάτων. 

� Ενδοσκοπική µηχανική ή δι΄υπερήχων λιθοτριψία λίθων 

Ουροδόχου Κύστεως. 

� Ενδοσκοπική Ουρητηροπυελοσκόπηση. 

� Επιδιδυµιδεκτοµή. 

� Καθήλωση Όρχεος ή Ορχεοπηξία. 

� Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση µονίµων καθετήρων 

ετερόπλευρα µε ανιούσα ουρητηροπυελογραφία. 

� Κυστεοσκόπηση µε λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως. 

� Κυστεοσκοπική εκκένωση αιµατοκύστης. 

� Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας. 

� Ορχεκτοµή. 

� Περιτοµή. 

� Πλαστική στοµίου Ουρήθρας. 

� Συστροφή Όρχεος/Ορχεοπηξία. 

� Τοποθέτηση pig-tail. 

� Τοποθέτηση ή αφαίρεση προθέσεως όρχεος. 

� Υδροκήλη. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� ∆ευτερογενής επέµβαση Ουροστόµατος. 

� ∆ιαδερµική Νεφρολιθοτριψία. 

� ∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία. 

� ∆ιουρηθρική αφαίρεση Θηλωµάτων. 

� ∆ιουρηθρική όγκου Κύστεως. 

� ∆ιουρηθρική Προσταδενεκτοµή. 

� Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου Ουρητήρα. 

� Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως έως 1εκ. 

� Επέµβαση επί εκτοπίας Όρχεος. 

� Μερική Πεεκτοµή µε βιοψία βουβωνικών λεµφαδένων. 

� Μικροχειρουργική αναστόµωση Σπερµατικού πόρου και 

Επιδιδυµίδος. 

� Ουρηθεκτοµή. 

� Ουρητηροστοµία. 

� Πλαστική Σηραγγωδών σωµάτων-NESBIT. 

� Πλαστική συριγγίου και στενώµατος Ουρήθρας. 

� Ριζική Ορχεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός. 

� Τραύµα και ρήξη Ουρήθρας εξωπυελική. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανοικτή Νεφροστοµία. 

� Αφαίρεση εκκολπώµατος Ουροδόχου κύστεως. 

� Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως. 

� Αφαίρεση κύστεως Νεφρού. 

� ∆ιαχωρισµός ή µερική αφαίρεση Πεταλοειδούς Νεφρού. 
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� ∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία 

� ∆ιουρηθρική Προστάτου και νεοπλάσµατος Κύστεως. 

� Εκτοµή Κυστεοκολπικού συριγγίου. 

� Εκτοµή Ορθοκυστικού συριγγίου. 

� Εµφύτευση Ουρητήρος καθώς και αντιπαλινδροµική 

εµφύτευση Ουρητήρος ετερόπλευρα. 

� Εµφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα. 

� Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως άνω του 1 εκ. 

� Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος. 

� Μερική Κυστεκτοµή µε ή χωρίς επανεµφύτευση 

ουρητήρος. 

� Μερική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή. 

� Μετατραυµατική ρήξη Κύστεως και ενδοπυελική 

ουρήθρα. 

� Νεφρεκτοµή. 

� Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) άνευ 

νεφροτοµής. 

� Ολική Ουρητηρεκτοµή. 

� Ολική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή.  

� Ουρητηρολιθοτοµία. 

� Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης. 

� Ουρητηροπυελοσκοπία και ενδοσκοπική αφαίρεση 

λίθων ή όγκων. 

� Παροχέτευση Ουρινώµατος. 

� Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες. 

� Πλαστική Ουρητήρος (µεγαουρητήρος). 

� Πυελοπλαστική. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου. 

� Στήριξη αυχένος Κύστεως. 

� Τοποθέτηση Ενδοπεϊκής πρόθεσης. 

� Υπερηβική Κυστεοστοµία. 

� Υπερηβική Προστατεκτοµή.  

� Χειρουργική των ουρητήρων επί τραυµατισµού. 

� Χειρουργικός καθαρισµός Οσχέου (Fourner) κ.λ.π. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή 

Λεµφαδενεκτοµή. 

� Νεφρεκτοµή για µεταµόσχευση. 

� Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) µετά 

νεφροτοµής. 

� Ριζική αφαίρεση πέους µε λεµφαδενεκτοµή.  

� Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζική Κυστεκτοµή επί καρκίνου κύστεως µε πυελική 

λεµφαδενεκτοµή. 

� Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζική υπερηβική Προστατεκτοµή επί καρκίνου 

Προστάτου µε πυελική λεµφαδενεκτοµή. 

� Χειρουργική του νεφρού επί τραυµατικών νεφρικών 

κακώσεων. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αυτοµεταµόσχευση. 

� Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit. 

� Πλαστική Κύστεως επί εκστροφίας κύστεως. 

� Στεγανή παροχέτευση ούρων και δηµιουργία 

Νεοκύστης. 
 

ΟΟΦΦΘΘΑΑΛΛΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Απόξεση Επιθηλίου Κερατοειδούς. 

� Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως . 

� Ένεση Οινοπνεύµατος.  

� Επαναληπτική Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως. 

 

ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανάταξη φακού-Παρακέντηση προσθίου θαλάµου-

∆ευτερογενής καταρράκτης-Καψουλοτοµή.  

� Απολίνωση επιπολής κροταφικής αρτηρίας. 

� Αφαίρεση κύστης, ογκιδίου, σπίλου. 

� Βιοψία ∆ακρυϊκού αδένος-ογκιδίου-οφθαλµικών ιστών. 

� Βλεφαροραφή. 

� Καθαρισµός µαζών. 

� Καθετηριασµός και πλύση δακρυϊκής οδού. 

� Κερατοτοµή µετεγχειρητική επαναληπτική. 

� Κρυοπηξία.  

� Μεµβρανεκτοµή. 

� Ξανθελάσµατα. 

� Πτερύγιο. 

� Συρραφή Επιπεφυκότος. 

� Συρραφή Κερατοειδούς. 

� Ταtoo Κερατοειδούς-limbus-Σκληρού.  

� Ταρσοραφή. 

� Τραύµα επιφανειακό Βλεφάρων-Επιπεφυκότος. 

� Τραύµα Σκληρού Επιφανειακό. 

� Χαλάζιο. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακτινωτή Κερατοτοµή Μυωπίας.  

� Ανάταξη ίριδος. 

� Ασκός Αφαίρεση.  

� Β. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού βίδα Flat τοποθέτηση + 

τρυπάνωση.  

� Βιτρεκτοµή πρόσθια. 

� Γ. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού κατά POMPE τελική 

τοποθέτηση. 

� Εκτοµή Κερατοειδούς Αστιγµατική µετά ή άνευ 

συρραφής. 

� Εκτρόπιο. 

� Εντρόπιο. 

� Επικάλυψη. 

� Ιριδοπλαστική. 

� Μεταµόσχευση Επιπεφυκότος / Αµνιακής µεµβράνης. 

� Περιστροφή Φακού.  

� Πλύση προσθίου Θαλάµου.  

� Επεµβάσεις Μυωπίας µε Laser. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αντιγλαυκωµατική επέµβαση. 

� Αντικατάσταση Ενδοφακών.  

� Ασκορινοστοµία. 

� Αφαίρεση κρυασταλλοειδούς φακού. 

� Βλεφαροπλαστική µε ή χωρίς χειλεοπλαστική- Πτώση 

βλεφάρου. 

� Εγχείρηση Καταρράκτου. 

� Εκκένωση κόγχου. 

� Ένθεση Molteno ή τύπου Molteno.  
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� Ένθεση βαλβίδος Molteno.  

� Ένθεση Ενδοφακού- Αφαίρεση Ενδοφακού.  

� Κερατοτοµή αστιγµατισµού. 

� Σκληροπλαστική. 

� Στραβισµός. 

� Τραύµα Υαλώδους.  

� Υπερµετρωπία. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αποκόλληση Αµφιβληστροειδούς. 

� Βιτρεκτοµή οπίσθια- Χειρ. Ωχράς. 

� Εξόρυξη και µεταµόσχευση Βολβού(Σκληρού-

µεταµόσχευση ένθεση αλοµοσχεύµατος βολβού). 

� Κερατοπρόθεση ένθεση  Α΄ στάδιο -   Β΄ στάδιο. 

� Μεταµόσχευση Κερατοειδούς. 

� Μεταµόσχευση Σκληρού – Limbus. 

� Τραύµα Σκληρού, Κερατοειδούς, Υαλώδους 

� Χειρουργική αποκατάσταση προσθίου ηµιµορίου. 
 

ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� ∆ιάνοιξη Αιµατώµατος. 

� ∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος. 

� Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος, έως 4 εκ. 

χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Κλειστή ανάταξη κατάγµατος δακτύλου. 

� Ονυχεκτοµή Μερική. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου. 

� Ακρωτηριασµός Φάλαγγος ∆ακτύλου. 

� Αφαίρεση Λευκοπλακίας. 

� Αφαίρεση µικρού υλικού Οστεοσυνθέσεως. 

� Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, 

λεµφαδένων.  

� ∆ιατοµή βραχέος χαλινού.  

� ∆ιόρθωση Εκτροπίου. 

� ∆ιόρθωση ουλών. 

� ∆ιόρθωση σχιστίας χείλους. 

� ∆ιόρθωση Τηλεκάνθου. 

� Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, 

Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικώς µικρών 

δερµατικών µορφωµάτων. 

� Εκτοµή µικρού ∆ερµατικού όγκου και µικρός τοπικός 

Κρηµνός. 

� Εκτοµή Ξανθελάσµατος Βλεφάρου. 

� Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των 

4εκ. 

� Εξαίρεση γαγγλίου. 

� Εξαίρεση όγκου Προσώπου έως 4εκ. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

έως 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή 

νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Κλειστή ανάταξη ρινικού κατάγµατος µε αναισθησία. 

� Μικρά Μοσχεύµατα ∆έρµατος. 

� Μόσχευµα Ρινός απλό. 

� Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική. 

� Ονυχεκτοµή Ολική. 

� Συρραφή διατοµής Τενόντων ή νεύρων µεµονωµένων. 

� Τοποθέτηση µικρών διατατών ιστών έως 4εκ. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή 

Άκρου Ποδός. 

� Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος ∆ακτύλου. 

� Αποκατάσταση ουλών µε µικροµεταµόσχευση µαλλιών 

χωρίς Laser. 

� Αποκατάσταση ρήξεως µυός. 

� Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων 

∆ακτύλου. 

� Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων, 

χωρίς προσβολή νεύρων, αγγείων ή οστών. 

� Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του 

Dupuytren. 

� ∆ιάνοιξη καρπιαίου σωλήνα. 

� ∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία. 

� ∆ιόρθωση ουλών άνω των 2.  

� ∆ιόρθωση συνδακτυλίας 2 δακτύλων. 

� ∆ιόρθωση σχιστίας Υπερώας, Φαρυγγοπλαστική. 

� Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού 

� Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των 

4 εκ. 

� Εκτοµή κύστεως κόκκυγγος και αποκατάσταση. 

� Εκτοµή µη ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός 

διά σύρµατος). 

� Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του 

επιπέδου των πλευρών). 

� Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4εκ. 

� Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 

4εκ. 

� Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος. 

� Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2εκ. 

� Εξαίρεση όγκου Προσώπου άνω των 4εκ. 

� Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του 

προσωπικού νεύρου 

� Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (µέχρι 2 

ώρες). 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Κρηµνοί δέρµατος έως 2 ώρες. 

� Μεγάλα µοσχεύµατα δέρµατος. 

� Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας. 

� Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας 

Κοιλότητος. 

� Περιτοµή. 

� Πλαστική πτερυγίου Ωτός. 

� Πολλαπλές τενοντοραφές έως 2 τον αριθµό. 

� Τενοντοµετάθεση. 

� Τεταρτεκτοµή Μαστού. 

� Τοποθέτηση µεγάλων διατατών ιστών άνω των 4εκ. 

� Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου 

τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, 

της Κνήµης. 

� Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγµατος ζυγωµατικού. 

� Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος άνω ή κάτω γνάθου. 

� Ανοικτή ανάταξη ρινικού κατάγµατος  
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� Απλή Μαστεκτοµή. 

� Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός). 

� ∆ιόρθωση Κοιλιοκήλης. 

� ∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης. 

� ∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία. 

� Εκτοµή όγκου Γνάθου. 

� Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ. 

� Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (άνω των 

2 ωρών). 

� Κρηµνοί δέρµατος άνω των 3 ωρών. 

� Λήψη Μοσχεύµατος. 

� Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του 

προσωπικού νεύρου. 

� Μυϊκοί Κρηµνοί. 

� Μυοδερµατικοί Κρηµνοί. 

� Οστεοτοµία απλή Άνω ή Κάτω Γνάθου. 

� Οστεοτοµία Κόγχου. 

� Οστικό Μόσχευµα εδάφους Κόγχου. 

� Πλαστική Κοιλιακών Μυών. 

� Πλαστική Οµφαλοκήλης. 

� Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος. 

� Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας 

Κοιλότητας. 

� Σµίκρυνση Μαστών άνω των 350 gr. 

� Συρραφές νεύρων. 

� Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέινου 

τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.  

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού. 

� Ανακατασκευή πτερυγίου µε πλευρικό χόνδρο. 

� Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος Κόγχου. 

� Αποσυµπίεση Προσωπικού νεύρου. 

� ∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία. 

� ∆ιόρθωση παράλυσης πλευράς προσώπου. 

� Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ. 

� Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού 

Μασχαλιαίας κοιλότητος.  

� Ολική Παρωτιδεκτοµή. 

� Οστικό Μόσχευµα Άνω Γνάθου (µε διόρθωση Χείλους-

∆ιαφράγµατος-Ρινός). 

� Παρωτιδεκτοµή µε ανακατασκευή προσωπικού νεύρου. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ανακατασκευή Μαστού µε ορθό κοιλιακό µυοδερµατικό 

κρηµνό. 

� Ανακατασκευή Μαστού µε πλατύ ραχιαίο µύ (µε ή χωρίς 

ένθεµα). 

� Άνω ή Κάτω Γναθεκτοµή. 

� Πλαστική αποκατάσταση ελλειµµάτων κοιλιακών 

τοιχωµάτων. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανάταξη κατάγµατος Κρανίου. 

� Εξαίρεση όγκων Κρανίου. 

� Μικροχειρουργική επανόρθωση. 

� Οστεοτοµία Lefort III / Ανοικτή ανάταξη καταγµάτων 

κρανίου – κόγχων. 

� Οστεοτοµία Μέτωπο – προσωπική. 

 

ΩΩΤΤΟΟΡΡΙΙΝΝΟΟΛΛΑΑΡΡΥΥΓΓΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ  ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση ξένου σώµατος ή ρινολίθου ρινός δια της 

φυσικής οδού. 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος Στοµατοφάρυγγα. 

� Αφαίρεση σωληνίσκου αερισµού. 

� ∆ιάνοιξη δοθιήνος ή αποστήµατος Έξω Ακουστικού 

Πόρου. 

� Παρακέντηση Τυµπάνου. 

� Παροχέτευση υποδόριου αποστήµατος κεφαλής. 

� Χειρουργική θεραπεία φλεγµονής πτερυγίου Ωτός. 

 

ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αδενοειδεκτοµή. 

� Αλλαγή Σωλήνα Montgomery. 

� Ανάταξη απλού κατάγµατος ρινικών οστών µε γενική 

αναισθησία. 

� Αφαίρεση αιµορραγικού Πολύποδα ή άλλης εξεργασίας 

Ρινικού ∆ιαφράγµατος. 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος στοµατοφάρυγγα στο 

χειρουργείο υπό γενική αναισθησία.  

� Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου 

µε γ.α. (φυσική οδός). 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου 

µε οπισθοωτιαία τοµή. 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος Υποφάρυγγα, Λάρυγγα. 

� Βιοψία γλώσσης, στοµατοφάρυγγα. 

� Βιοψία Λάρυγγα, Υποφάρυγγα µε τοπική αναισθησία. 

� Βιοψία Ρινός ή Επιφάρυγγα. 

� Βιοψία Τραχηλικού Λεµφαδένα. 

� Βιοψία Ωτός. 

� ∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ∆ιαφράγµατος. 

� ∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ρινικού 

διαφράγµατος µε γενική αναισθησία. 

� ∆ιάνοιξη Περιαµυγδαλικού αποστήµατος. 

� ∆ιατοµή χαλινού Γλώσσης. 

� Εκτοµή ογκιδίου γλώσσης. 

� Εξαίρεση µικρού όγκου προσώπου ή τραχήλου 

διαµέτρου έως 4εκ. χωρίς τοπική πλαστική. 

� Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου 

διαµέτρου έως 4εκ., τοπική πλαστική µε χρήση κρηµνού. 

� Εξαίρεση πολύποδος Ωτός. 

� Λύση συµφύσεων Ρινικής κοιλότητας. 

� Μερική εκτοµή πτερυγίου Ωτός . 

� Παρακέντηση και πλύση Ιγµορείου άντρου. 

� Παρακέντηση και πλύση Μετωπιαίου κόλπου. 

� Παρακέντηση Τυµπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου 

αερισµού. 

� Παροχέτευση αποστήµατος Κεφαλής ή Τραχήλου. 

� Παροχέτευση υποδόριου αποστήµατος τραχήλου. 

� Συρραφή Βλεννογόνου Στόµατος. 

� Συρραφή Γλώσσης. 

� Υποβλεννογόνιος καυτηριασµός Ρινικών κόγχων. 

� Χειρουργική θεραπεία τραύµατος πτερυγίου Ωτός. 
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ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αµυγδαλεκτοµή. 

� Ανάτρηση Ιγµορίου άντρου κατά Caldwell-Luc (ΠΟ: 

Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού  γναθιαίου κ.). 

� Αντιµετώπιση επιπλεγµένου κατάγµατος Ρινός. 

� Αποκατάσταση µετά Τραχειοστοµία. 

� Αποφλοίωση φωνητικών χορδών. 

� Αφαίρεση εξοστώσεως ή οστεώµατος από τον Έξω 

Ακουστικό Πόρο. 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος διά Βρογχοσκοπήσεως. 

� Αφαίρεση όγκου Παρωτίδος χωρίς παρασκευή του 

προσωπικού νεύρου. 

� Αφαίρεση Προωτιαίου συριγγίου. 

� Βιοψία διά Βρογχοσκοπήσεως. 

� Βιοψία Ιγµορίου άντρου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο 

(ενδορινικά ή από κυνικό βοθρίο). 

� Βιοψία, αφαίρεση πολύποδος Φωνητικών Χορδών µε 

µικρολαρυγγοσκόπηση. 

� ∆ιάνοιξη παροχέτευση Λουδοβικείου κυνάγχης. 

� ∆ιαστολή Υποφάρυγγα, Οισοφάγου ή Λάρυγγα µε 

κηρία. Ανά συνεδρία. 

� Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φωνητικές χορδές. 

� Εκτοµή άνω Λαρυγγικού νεύρου. 

� Εκτοµή Ρινικού Πολύποδος. 

� Εκτοµή Σταφυλής. 

� Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος. 

� Εκτοµή χοανοπολύποδος. 

� Ενδορινική εκτοµή χοανοπολύποδος. 

� Εξαίρεση Βατραχίου. 

� Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου 

διαµέτρου άνω των 4εκ., τοπική πλαστική µε χρήση 

κρηµνού. 

� Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2 εκ. 

� Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του 

προσωπικού νεύρου. 

� Ερευνητική Τυµπανοτοµή. 

� Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας 

(ΒΑΗΑ) σε δύο συνεδρίες, ανά συνεδρία. 

� Κογχοτοµή κάτω. 

� Λήψη µοσχεύµατος από το πτερύγιο ωτός. 

� Λύση συµφύσεων ή διαφράγµατος Φωνητικών 

Χορδών. 

� Μυριγγοπλαστική (ή τύπου Ι). 

� Ολική αφαίρεση Πτερυγίου Ωτός. 

� Πανενδοσκόπηση. 

� Παροχέτευση εν τω βάθει φλεγµονής ή αποστήµατος 

τραχήλου.  

� Πλαστική αποκατάσταση ελλείµµατος δέρµατος 

κεφαλής και τραχήλου µε ελεύθερο δερµατικό µόσχευµα 

µερικού ή ολικού πάχους. 

� Πλαστική αποκατάσταση µε τοπικό κρηµνό µετά 

αφαίρεσης δερµατικής βλάβης του δέρµατος κεφαλής ή 

τραχήλου. 

� Πλαστική πτερυγίου Ωτός. 

� Πλαστική Τραχειοστοµίας. 

� Σύγκλειση τραχειοστόµατος. 

� Τοποθέτηση τραχειοοισοφαγείου κοµβίου φώνησης 

(περιλαµβάνεται και η διατοµή του κρικοθυρεοειδούς 

µυός). 

� Τραχειοβρογχοσκόπηση χωρίς βιοψία. 

� Τραχειοτοµία. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση αιµορραγίας µετά 

αµυγδαλεκτοµή ή αδενοειδεκτοµή. 

� Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου 

τµήµατος ρινικού διαφράγµατος. 

� Χειρουργική της Γλωσσικής Αµυγδαλής. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Απολίνωση έξω καρωτίδος. 

� Αρυταινοειδεκτοµή. 

� Ενδορινική αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης. 

� Εξαίρεση Βργχιακής κύστης. 

� Εξαίρεση κύστεως Θυρεογλωσσικού πόρου. 

� Εξαίρεση στυλοειδούς αποφύσεως. 

� Εξωτερικές προσπελάσεις στο λάρυγγα. 

� Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας 

(ΒΑΗΑ) σε µια συνεδρία. 

� Κάτω Ρινοαντροστοµία. 

� Λήψη µοσχεύµατος νεύρου. 

� Λοβεκτοµή Θυρεοειδούς. 

� Μερική Γλωσσεκτοµή. 

� Μερική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του 

προσωπικού νεύρου. 

� Μέση Ρινοαντροστοµία. 

� Πλαστική αποκατάσταση Στοµατογναθιαίας 

επικοινωνίας. 

� Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος. 

� Πλαστική Ρινός µε χρήση µοσχεύµατος. 

� Σύγκλειση διατρήσεως ∆ιαφράγµατος. 

� Υπερωϊοφαρυγγοπλαστική. 

� Υφολική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέϊνου 

τµήµατος ρινικού διαφράγµατος. 

� Χειρουργική µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 1. 

� Χειρουργική της Στυλοειδούς αποφύσεως. 

� Χορδεκτοµή. 

� Χορδοπηξία. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αναβολεκτοµή ή Αναβολοτοµή. 

� Αναστόµωση νεύρου. 

� Αναστόµωση νεύρου κεφαλής και τραχήλου. 

� Αναστόµωση Προσωπικού νεύρου. 

� Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού του Μετωπιαίου κόλπου-

Οστέωµα. 

� Απλή Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσµίλωση µαστοειδούς 

απλή). 

� Αποκατάσταση Λαρυγγικής στενώσεως µε χρήση 

προσθετικών υλικών (π.χ. Mondgomery). 

� Αποκατάσταση µε ∆ερµατικό κρηµνό. 

� Αποκατάσταση µε Μυοδερµατικό κρηµνό. 

� Απολίνωση έσω γναθιαίας αρτηρίας δια του ιγµορείου. 

� Απολίνωση Ηθµοειδών αρτηριών. 

� Απολίνωση Σφηνουπερωΐου αρτηρίας. 

� Αποσυµπίεση Ενδολεµφικού σάκκου. 

� Αποσυµπίεση του Οπτικού νεύρου. 

� Αττικοτοµή. 

� Αφαίρεση Λαρυγγοκήλης. 

� Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος µε εκσκαφή. 

� Αφαίρεση Φαρυγγικού εκκολπώµατος. 

� Αφαίρεση, αναστόµωση Τραχείας 
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� Βιοψία Σφηνοειδούς κόλπου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� ∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση Εγκεφαλονωτιαίας 

Ρινόρροιας. 

� ∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας 

ωτόρροιας. 

� ∆ιυπερώϊος αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης. 

� Εκτοµή του Βιδιανού νεύρου. 

� Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ. 

� Εξωτερική Ηθµοειδεκτοµή. 

� Επανεπέµβαση πλαστικής Ρινός. 

� Επεµβάσεις για αποκατάσταση της λειτουργίας του 

Λάρυγγος µε εξωτερική προσπέλαση (Θυρεοτοµή, 

Λαρυγγοτοµή, Χορδεκτοµή, κ.λ.π.) . 

� Επιγλωττιδοπηξία. 

� Ηθµοειδεκτοµή ή Σφηνοειδεκτοµή. 

� Κρικοφαρυγγική µυοτοµή. 

� Λαρυγγοπλαστική. 

� Μερική Λαρυγγεκτοµή κάθετη. 

� Μερική Λαρυγγεκτοµή οριζόντια. 

� Ολική εξωτερική διάνοιξη των παραρρινίων. 

� Ολική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Ολική Λαρυγγεκτοµή. 

� Ολική Λαρυγγεκτοµή µε ριζικό Λεµφαδενικό καθαρισµό 

τραχήλου. 

� Ολική Παρωτιδεκτοµή. 

� Ολική Σφηνο-ηθµοειδεκτοµή υπό  ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� Οσταριοπλαστική. 

� Πλαγία Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή. 

� Προσθία ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� Ριζική ανάτρηση Μαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές. 

� Ριζική Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσκαφή λιθοµαστοειδική). 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου. 

� Σφηνοειδεκτοµή. 

� Τοποθέτηση Ενδοκοχλιακού µοσχεύµατος. 

� Τραχειοπλαστική. 

� Τραχειοπλαστική µε χρήση χόνδρου. 

� Τροποποιηµένη ριζική Μαστοειδεκτοµή. 

� Τυµπανοπλαστικές (εκτός τύπου Ι). 

� Χειρουργική αποκατάσταση. Τραχειοοισοφαγικού 

συριγγίου. 

� Χειρουργική αποκατάσταση. Φαρυγγοστόµατος. 

� Χειρουργική αποκατάσταση. Φαρυγγοστόµατος µε 

χρήση κρηµνού. 

� Χειρουργική ατρησίας ΕΑΠ. 

� Χειρουργική αφαίρεση µηνιγγοκήλης ή εγκεφαλοκήλης 

µε ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� Χειρουργική αφαίρεση νεοπλασίας ρινός παραρρινίων 

µε ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων Σφηνοειδούς. 

� Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών ΕΑΠ. 

� Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών Πτερυγίου. 

� Χειρουργική της τραχείας. 

� Χειρουργική του µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 2 

και 3  

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� ∆ιαρρινική αφαίρεση όγκου βάσης κρανίου. 

� ∆ιαρρινική Υποφυσεκτοµή. 

� ∆ιυπερώϊος προσπέλαση (Ρινοίωµα, κ.λ.π.). 

� Εκτοµή Λιθοειδούς σε όγκους ωτός. 

� Κάτω Γναθεκτοµή. 

� Λαβυρινθεκτοµή µεµβρανώδης. 

� Λαβυρινθεκτοµή οστική. 

� Λαρυγγο-Φαρυγγο-Οισοφαγεκτοµή µε ή χωρίς 

λεµφαδενικό καθαρισµό. 

� Μερική Γναθεκτοµή. 

� Μερική Φαρυγγεκτοµή. 

� Νευρεκτοµή του Αιθουσαίου ν. 

� Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική). 

� Ολική Γναθεκτοµή. 

� Ολική Γναθεκτοµή µε εξόρυξη του Οφθαλµού 

(χειρουργική commando). 

� Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή. 

� Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγο-Οισοφαγεκτοµή. 

� Ριζική Θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου. 

� Φαρυγγολαρυγγεκτοµή ολική ή µερική µε ή χωρίς 

λεµφαδενικό καθαρισµό. 

� Χειρουργική της βάσεως του κρανίου π.χ. 

χηµειωδέκτωµα (jugularis). 

� Χειρουργική Χηµειοδεκτώµατος (tympanicus). 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος. 

 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
 

ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΡΡΑΑΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΆΆΚΚΡΡΑΑΣΣ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΣΣ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων.Ζώνη Ι . 

� ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη ΙΙΙ.  

� ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη IV, V. 

� ∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων. Κεντρική δέσµη.  

� ∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων. Πλάγιες δέσµες.  

� ∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων.Κεντρικότερη.  

� ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη ΙΙ.  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� ∆ιατοµή τενόντων  καµπτήρων .Ζώνη ΙΙΙ. 
 

ΤΤΕΕΝΝΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΣΣΧΧΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Τενόντια µοσχεύµατα καµπτήρων.  

� Ευρεία τενοντόλυση καµπτήρων. Εφαρµογή τενοντίου 

µοσχεύµατος. Ένα δάκτυλο.  

� Ευρεία τενοντόλυση καµπτήρων. Εφαρµογή τενοντίου 

µοσχεύµατος. Κάθε επιπλέον δάκτυλο. 

� Απλή τενοντοµεταφορά αντιθέσεως.  

� Μισχωτό αγγειούµενο οστικό µόσχευµα σκαφοειδούς.

  

� Ρήξη συνδέσµων καρπού-περιορισµένες αρθροδέσεις 

µε οστικό µόσχευµα.  

� Αφαίρεση εγγύς στοίχου του καρπού.  

� Kapanjii-Hemiresection καρπού.  

� Malunion µετακαρπίων δακτύλων.  

� Ψευδαρθρώσεις-Οστικά µοσχεύµατα δακτύλων. 

� Αρθροδέσεις φαλάγγων.  

� Αρθρολύσεις δακτύλων.  

� Μερική συνδακτυλία. Χειρουργική τεχνική Ζ  
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ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Μετατραυµατική παραµόρφωση δακτύλου (swan neck) 

(αφορά ένα δάκτυλο).  

� Σύνθετες τενοντοµεταφορές (µέσου, ωλενίου, 

κερκιδικού).  

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ   ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Πλήρης συνδακτυλία. Παρασκευή αγγειονευρωδών 

δεµατίων.      

� Μικροχειρουργική τεχνική.  
 

ΤΤΡΡΑΑΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΡΡΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Κερκιδική, Ωλένιος.  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� ∆ακτυλική.  

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ 

(Μικροχειρουργική τεχνική). 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Συρραφή δακτυλικού νεύρου.  

� Λήψη νευρικών µοσχευµάτων κάτω άκρων. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Τελικο-τελική συρραφή περιφερικού νεύρου (επινευρική-

δεµιδική).  

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Νευρικά µοσχεύµατα (γεφύρωση ελλειµµάτων). 

� Νευρόλυση ενδονευρική.  
 

ΕΕΛΛΛΛΕΕΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ∆∆ΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΧΧΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Cross finger (διασταυρούµενος).  

� Z-Plasty. ∆ερµατικά µοσχεύµατα (µερικού πάχους). 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� ∆ακτυλικός αγγειούµενος κρηµνός (ακρωτηριαστικό 

τραύµα).  

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Αγγειούµενος δερµοπεριτοναϊκός κρηµνός, µισχωτός. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ελεύθερος δερµοπεριτοναϊκός κρηµνός.  

 

ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΩΩΝΝ  

  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός αντιβραχίου.  

� Ακρωτηριασµός καρπού.  

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ακρωτηριασµός παλάµης.  

� Ακρωτηριασµός αντίχειρα ή άλλου δακτύλου. 
 

ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Επιµήκυνση δακτύλου αντίχειρα.  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ακτινωτός ακρωτηριασµός.  

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Αντιχειροποίηση του δείκτη.  

� Αγγειούµενο οστικό, οστεοδερµατικό µόσχευµα 

(περόνη). 

� Μεταφορά αγγειούµενου  µυός.  

� Αποσυµπίεση κατώτερου βραχιονίου πλέγµατος µε 

αφαίρεση πρώτης θωρακικής πλευράς (διαµασχαλιαία 

και υπερκλείδια προσπέλαση).  

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Χειρουργική βραχιονίου πλέγµατος (εκτεταµένη 

παράλυση άνω άκρου-µεταφορές νεύρων).  

� Μεταφορά δακτύλου από το πόδι στο χέρι 

(αναδηµιουργία αντίχειρα). 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ    ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ  
 
Η Εταιρία σύµφωνα µε τις Ειδικές ∆ιατάξεις του 

Ασφαλιστηρίου Medical Safety  και κατά τη διάρκεια ισχύος 

της, αναλαµβάνει την πληρωµή των αναγνωρισµένων 

εξόδων Νοσηλείας του Ασφαλισµένου, εφόσον αυτή 

πραγµατοποιηθεί σε Συνεργαζόµενο Νοσοκοµείο, και µε τις 

εξής προϋποθέσεις: 

�  Το Νοσοκοµείο να έχει τη δυνατότητα Νοσηλείας τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή και για το συγκεκριµένο 

περιστατικό. 

� Ο Ασφαλισµένος, κατά την ηµεροµηνία εξόδου του από 

το Νοσοκοµείο να εξοφλεί κάθε ποσό που υπερβαίνει 

την υποχρέωση της Εταιρίας ή που βαρύνει την 

αποζηµίωση, όπως οι φόροι και κρατήσεις. 

� Η Εταιρία έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε τα 

παρακάτω Νοσοκοµεία είτε η ίδια απ’ ευθείας είτε µε τη 

διαµεσολάβηση εταιρίας παροχών υγείας, στα οποία ο 

Ασφαλισµένος µπορεί να κάνει χρήση της κάρτας 

Νοσηλείας και διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης 

αυτού του καταλόγου, οποτεδήποτε κριθεί αυτό 

επιβεβληµένο, ενηµερώνοντας τον Ασφαλισµένο για 

οποιαδήποτε µεταβολή: 

ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  

 
� ΙΑΣΩ GENERAL 

Λ.Μεσογείων 264, 15562  Χολαργός 
Τηλ. : 210-6502000  Fax : 210-6541267 

          E-mail: pdshra@iaso.gr 
           
� ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 

Μεσογείων 107, 11526  Αθήνα 
Τηλ. : 210-6972000  Fax : 210-6972200 

         
� ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ                                           

Άντερσεν 1, 11525 Αθήνα   
Τηλ. : 210 -6974 000-120  Fax: 210-6911 902   
E-mail: psychico@iatriko.gr 
  

� ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Άρεως 36, 17562 Π. Φάληρο   
Τηλ. : 210 - 9892100 -120, Fax: 210- 9848205    
E-mail: p.faliro@iatriko.gr 

 
� ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΑΦΝΗΣ 

Κλειούς 8-10, 17237 ∆άφνη  
Τηλ. : 210-9791 000, Fax: 210-9738 100  
E-mail: dafni@iatriko.gr 

 
� ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Εθνάρχου  Μακαρίου 60, 12131 Περιστέρι 
Τηλ. : 210-5799 012    Fax: 210-5799 029  

         E-mail: peristeri@iatriko.gr          
 
� ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     

∆ιστόµου 5-7, 15125 Μαρούσι 
Τηλ. : 210-6862. 397   Fax: 210 -6198 555  
E -mail: info@iatriko.gr 

 
� ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

Μ.Γερουλάνου 15, 11524 Αθήνα 
Τηλ. : 210-6962400  Fax : 210-6921408 
E-mail : bioclinic@bioiatriki.gr 

 
� ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 

Φιλελλήνων 34, 18536 ΠειραιάςΣ 
τηλ. : 210-4582200  Fax : 210-4582299 
E-mail :  lefkosstavros@bioiatriki.gr 
 
 

 

 
 
� ΙΑΣΙΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                             

Μπουµπουλίνας & Αριστοτέλους 12, 18535 Πειραιάς 
Τηλ. : 210- 4296.580  Fax : 210- 4296644   
E-mail: iasis.piraeus@iatriko.gr 

 
� METROPOLITAN    

Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ.Βενιζέλου 1,  18547  Ν.Φάληρο  
Τηλ. : 210-  4809000   Fax: 210- 4809000 
E-mail: perseas@internet.gr 
 

� ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ                                                                                                                                                           
Ασκληπιού  31,  106 80  Κολωνάκι   
Τηλ. 210- 3674 000  Fax: 210- 3605110 
E-mail: ccaa@centralclinic.gr 

 
� ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

Αθανασιάδου 9 (πάροδος Σούτσου), 11521 Αθήνα 
Τηλ. : 210-6416600  Fax : 210-6416555 
E-mail : services@euroclinic.gr 
 

� ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ   ΠΑΙ∆ΩΝ   ΑΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.   
Λεµεσού 39-41 και Αχαρνών 209, 10646  Αθήνα   
Τηλ. :210.-8691900     Fax: 210-8691950 
E-mail: paidon@euroclinic.gr 

 
� MEDITERRANEO HOSPITAL 

Ηλείας 10,    16675 Γλυφάδα 
Τηλ. : 210-9628167   Fax : 210-9615772 
e-mail:info@mediterraneohospital.gr 

 
� ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 
         Ακτή Κουντουριώτου 7α,, 18535  Πειραιάς 

τηλ. : 210-4198800 Fax: 210-4198994 
E-mail: merimnazois@mail.gr 
     

� “ΩΝΑΣΕΙΟ  ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ” 
Λεωφ. Συγγρού  356, 17674 Καλλιθέα   
Τηλ.  :210- 9493  000 
 

� ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 
«ATHENS VISION» 
Λ.Συγγρού 328-330, Καλλιθέα 
Τηλ. : 210-9595215  Fax : 210-9515120 
E-mail : nancy@athensvision.gr 

 
� ΒΛΕΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ 

Πατησίων  88,  10434 Αθήνα 
Τηλ. : 210-8210808  Fax : 210-8215953 
E-mail : admin@vlemma.com 
 

ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ    

 
� ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ασκληπιού 10, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310-400 000  Fax: 2310-471056   
E-mail: info@interbalkan-hosp.gr 
 

� ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε. 
Μητροπόλεως 86, 54622 Θεσσαλονίκη 
τηλ. : 2310-372600, 2310-372867  Fax : 2310-273703 
 

� EUROMEDICA “ΚΥΑΝΟΥΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ” ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.                                                                  
Βιζύης 1, 54636 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.:  2310-966 100 

 

ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

 
� CRETA  INTECLINIC 
         Μίνωος 63, 71304 Ηράκλειο  Κρήτης 
          Τηλ. : 2810-373800  Fax : 2810-314900 
          E-mail : info@cic.gr 
 
� ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ  ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

Ζωγράφου  8, 71201 Ηράκλειο Κρήτης   
Τηλ. :2810- 342622 
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ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  2255  

  
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλισµένο ιατρικές υπηρεσίες 

εκτός Νοσοκοµείου και καλύπτει τα έξοδα αυτών σε 

περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Παροχής.   

 

Οι ιατρικές υπηρεσίες  περιλαµβάνουν: 
  
 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ   

Επισκέψεις του Ασφαλισµένου σε συνεργαζόµενο  Γιατρό 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος έχει ανάγκη ιατρικής 

βοήθειας, µπορεί να πραγµατοποιήσει επισκέψεις 

αποκλειστικά σε ιατρεία συνεργαζόµενων γιατρών, µετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία µε το Generali  Call  Center, το 

οποίο θα συντονίσει τις επισκέψεις αυτές.  
 
Επισκέψεις συνεργαζόµενου Γιατρού στον Ασφαλισµένο 

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, εάν ο Ασφαλισµένος  

είναι αντικειµενικά αδύνατον να µετακινηθεί, το Generali  Call  

Center έχει τη δυνατότητα να αποστείλει συνεργαζόµενου 

γιατρού στην κατοικία του, εφόσον είναι εφικτή η πρόσβαση 

και αυτή βρίσκεται σε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 20 χλµ. 

από τον πλησιέστερο συνεργαζόµενο Γιατρό. 
 
Ο αριθµός των παραπάνω ιατρικών επισκέψεων ετησίως και 

η συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος κάθε επίσκεψης 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. 

 
Επισκέψεις του Ασφαλισµένου στον Προσωπικό του Γιατρό 

Η Εταιρία καλύπτει  επισκέψεις του Ασφαλισµένου σε γιατρό 

της επιλογής του, χωρίς υποχρέωσή του να ενηµερώσει το 

Generali  Call  Center. Το ποσοστό κάλυψης των ιατρικών 

αµοιβών για τις επισκέψεις αυτές,  το ανώτατο όριο για κάθε 

επίσκεψη και το ανώτατο όριο επισκέψεων ετησίως 

αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών.  
 
 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας εργαστηριακών και 

απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων σε συνεργαζόµενα 

ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, εφόσον ο Ασφαλισµένος 

προσκοµίσει παραπεµπτικό του συνεργαζόµενου γιατρού ή 

του θεράποντα γιατρού του που θα δικαιολογεί τις 

συγκεκριµένες εξετάσεις.  

Ο συνεργαζόµενος γιατρός πρέπει να επιβεβαιώνει την 

ανάγκη διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων  σε 

περίπτωση που ο Ασφαλισµένος προσκοµίσει 

παραπεµπτικό του θεράποντα γιατρού του µε βάση  

αντικειµενικά ιατρικά κριτήρια.  

Εάν ο Ασφαλισµένος έχει ανάγκη διαγνωστικών εξετάσεων, 

υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το Generali  Call  Center, 

το οποίο θα συντονίσει την διενέργεια αυτών. 

Ο αριθµός των διαγνωστικών εξετάσεων ετησίως, η 

συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος αυτών  και  το  

ανώτατο  ετήσιο  όριο  αναφέρεται  στον  Πίνακα  Παροχών. 
 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Εάν το Ασφαλιστήριο καλύπτει τέκνο ή τέκνα του 

Ασφαλισµένου ως εξαρτώµενα µέλη, η Εταιρία καλύπτει το 

κόστος των ιατρικών επισκέψεων σε συνεργαζόµενους 

Γιατρούς για τη διενέργεια του συνηθισµένου προληπτικού 

εµβολιασµού τους.  

Ο Ασφαλισµένος βαρύνεται µε το κόστος των εµβολίων. 

Για την ενεργοποίηση της παιδικής φροντίδας, ο 

Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το Generali  

Call  Center, το οποίο θα συντονίσει τον εµβολιασµό.  

 
 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Παρέχεται στον Ασφαλισµένο η δυνατότητα διενέργειας ενός 

ετήσιου ελέγχου τεκνοποίησης µετά την πάροδο είκοσι 

τεσσάρων (24) µηνών από την έναρξη ισχύος της 

Εξωνοσοκοµειακής Παροχής  ή την επαναφορά της σε ισχύ.  

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το 

Generali  Call  Center, το οποίο συντονίζει τη διενέργεια του 

ελέγχου τεκνοποίησης σε συνεργαζόµενα ιατρικά 

διαγνωστικά κέντρα. 

Ο έλεγχος τεκνοποίησης περιλαµβάνει αποκλειστικά και µόνο 

τις εξής εξετάσεις: 

� Άνδρες  :  Σπερµοδιάγραµµα 
� Γυναίκες  :  Προγεστερόνη 
  
  

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 

Η Εταιρία παρέχει κάλυψη στην Ασφαλισµένη, εάν δεν 

πρόκειται για εξαρτώµενο τέκνο του Ασφαλισµένου, για τη 

διενέργεια εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης, εφόσον έχουν παρέλθει δέκα 

πέντε (15) µήνες από την έναρξη ισχύος της 

Εξωνοσοκοµειακής Παροχής ή την επαναφορά της σε ισχύ.  

Οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου είναι αποκλειστικά οι 

εξής: 

� Γενική Αίµατος 
� Γενική Ούρων 
� Σάκχαρο Αίµατος 
� Ουρία Αίµατος 
� Ηπατίτιδα C 
� Ηπατίτιδα B 
� Σίδηρος Ορού 
� Φερριτίνη 
� Ηλεκτροφόρηση 

Αιµοσφαιρίνης 

� Αντισώµατα Ερυθράς 
και Πλάσµατος  

� Οµάδα Αίµατος 
� Rh  
� Αντισώµατα 

Τοξοπλάσµατος 
� Αντισώµατα HIV I, II 

(AIDS) 
� U/S Μήτρας. 
 

 

Οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου διενεργούνται µόνο µία 

φορά κατά τη διάρκεια κάθε εγκυµοσύνης στα 

συνεργαζόµενα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και µετά από 

παραπεµπτικό του θεράποντος γυναικολόγου της 

Ασφαλισµένης.  
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Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα όλων ή ορισµένων 

εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου απέχουν ουσιαστικά από 

τα επιτρεπτά φυσιολογικά όρια, οι συγκεκριµένες εξετάσεις 

που είναι εκτός ορίων µπορούν να επαναληφθούν για µία 

φορά κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και µετά από 

γραπτή εισήγηση του θεράποντος γυναικολόγου της 

Ασφαλισµένης. 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ  
(CHECK-UP) 
Παρέχεται στον ενήλικα Ασφαλισµένο η δυνατότητα 

διενέργειας ενός ετήσιου  προληπτικού ελέγχου από τα 

παρακάτω εξειδικευµένα check-ups.  

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το 

Generali  Call  Center, το οποίο συντονίζει τη διενέργεια του 

προληπτικού ελέγχου σε συνεργαζόµενα ιατρικά 

διαγνωστικά κέντρα. 

Μετά την πάροδο δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη 

ισχύος της Εξωνοσοκοµειακής Παροχής ή την επαναφορά 

της σε ισχύ, ο Ασφαλισµένος µπορεί να επιλέξει : 

� Check up 1 - Οφθαλµολογικός έλεγχος 
� Οπτική Οξύτητα 
� Εξέταση µε Σχισµοειδή Λυχνία 
� Τονοµέτρηση 
� Χρωµατική Αντίληψη & Βυθοσκόπηση 

 
� Check up 2  -  Έλεγχος Καρκινικών ∆εικτών 

� CEA 
� AFP 
� CA 19-9 

 
� Check up 3  -  Έλεγχος Θυρεοειδούς 

� TSH 
� T3-T4 
� U/S Θυρεοειδή 
� Αντιθυρεοειδή Αντισώµατα 

 
 

Μετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την 

έναρξη ισχύος της Εξωνοσοκοµειακής Παροχής ή την 

επαναφορά της σε ισχύ, ο Ασφαλισµένος µπορεί να επιλέξει 

επιπλέον των παραπάνω: 
 
� Check up 4 - Γυναικολογικός έλεγχος 

� U/S Μήτρας-Ωοθηκών 
� Test Pap 
� U/S Μαστών 

 
� Check up 5 - Έλεγχος Ανδρών 

� U/S Ουρ.Κύστης Προστάτη 
� PSA 

 
� Check up 6 - Καρδιολογικός έλεγχος 

� Triplex Καρδιάς  
� ∆οκιµασία Κόπωσης 

 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα όλων ή ορισµένων 

εξετάσεων του ετήσιου προληπτικού ελέγχου απέχουν   

ουσιαστικά από  τα επιτρεπτά φυσιολογικά όρια, το 

συνεργαζόµενο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο θα προχωρήσει 

στη διενέργεια περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων, που δεν 

περιλαµβάνονται στις προβλεπόµενες εξετάσεις του 

προληπτικού ελέγχου, για την πλήρη εξακρίβωση των αιτίων.  

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος διενεργείται στο σύνολό του 

σε ένα συνεργαζόµενο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο, το οποίο 

θα διενεργεί και την αξιολόγηση αυτών.   
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Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας - MEDICAL SAFETY 

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

MEDICAL SAFETY 
  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  
ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  

 
Ποσοστό προσαύξησης 

Ασφαλίστρου λόγω εξαµηνιαίου 
τρόπου καταβολής 

 

 
 

2% 

 
Προϋπόθεση µείωσης του ποσού  

συµµετοχής 
 

 
η δυνατότητα 

παρέχεται µέχρι το 
55ο έτος της ηλικίας 
του Ασφαλισµένου 

 
∆ικαίωµα Συµβολαίου 

 

 
Τα καθαρά 

ασφάλιστρα κάθε 
δόσης Ασφαλίστρου 
επιβαρύνονται µε 

15% 

  

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας του 

Ασφαλιστηρίου Medιcal Safety διαµορφώνονται από την 

Εταιρία σύµφωνα µε τις ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες της 

Ελληνικής αγοράς κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου και 

ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης του Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής σε κάθε 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω µεταβλητών 

στοιχείων και υποχρεούται να γνωστοποιεί στον 

Συµβαλλόµενο γραπτά την µεταβολή αυτή, µε την έκδοση 

νέων Ειδικών Κανόνων Λειτουργίας. 
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MEDICAL SAFETY - Συµπληρωµατική Παροχή 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

MMEEDDIICCAALL  SSAAFFEETTYY  
  

ΕΕιιδδιικκέέςς  ∆∆ιιααττάάξξεειιςς  
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ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 

ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν, ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 

ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ    

Θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαµα τέκνα του 

Ασφαλισµένου ηλικίας τριάντα (30) ηµερών έως  δεκαοκτώ 

(18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν. 

ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  

Κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή κλινική που λειτουργεί νόµιµα για 

την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, 

παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του 

εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό  

εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. ∆εν 

θεωρούνται «Νοσοκοµεία» τα ιδρύµατα  αποκατάστασης, 

επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς, τα 

αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι 

οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, 

καθώς  και κάθε  νοσηλευτικό  ίδρυµα ή  χώρος στον  οποίο 

ασκείται µη επιστηµονικά  αναγνωρισµένη ιατρική π.χ. 

βελονισµός, γιόγκα, οµοιοπαθητική  κ.λ.π. 

ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑ  

Εισαγωγή και παραµονή του Ασφαλισµένου για τουλάχιστον 

µία (1) διανυκτέρευση για λόγους θεραπείας, η οποία είναι 

ιατρικώς απαραίτητο να παρέχεται σε Νοσοκοµείο. Η 

παραµονή σε Νοσοκοµείο για προληπτικές διαγνωστικές 

εξετάσεις δεν θεωρείται Νοσηλεία. 

∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΟΟΧΧΙΙΚΚΗΗ    ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑ  

Παραπάνω   από  µία   Νοσηλεία   σε  Νοσοκοµείο  µε  αιτία 

τοίδιο  περιστατικό  ή  επιπλοκή  του (διαδοχική Νοσηλεία) 

θεωρείται ενιαία Νοσηλεία, εφόσον η  επόµενη  εισαγωγή  

στο  Νοσοκοµείο  γίνει  µέσα  σε  διάστηµα  ενενήντα  (90) 

ηµερών  από την ηµεροµηνία πρώτης εξόδου  από το  

Νοσοκοµείο. 

  

ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΣΣ  ήή  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

Άτοµο  που  ασκεί  νόµιµα  ειδικότητα   γιατρού ή  

χειρουργού αναγνωρισµένη από τον  Ιατρικό  Σύλλογο της 

Ελλάδος. 

∆∆ΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΟΟ  KKAAII  ΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ  

Η δαπάνη του Ασφαλισµένου για δωµάτιο και τροφή  στο 

Νοσοκοµείο. 

ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  

Κάθε µεµονωµένη πράξη, που πραγµατοποιείται από  

γιατρό, είναι επιστηµονικά αναγνωρισµένη και  επιβάλλεται 

ιατρικά για  τη διάγνωση, ίαση ή αποκατάσταση της   υγείας  

του  Ασφαλισµένου. 

ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΑΑ    

Τα αναγκαία έξοδα για την περίθαλψη ή και θεραπεία του 

Ασφαλισµένου λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος.  

ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ    

Είναι το ποσοστό ή το ποσό που βαρύνει τον Ασφαλισµένο, 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Παροχών  στα έξοδα που 

αναγνωρίζει η Εταιρία σε περίπτωση αποζηµίωσης.  

ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  GGEENNEERRAALLII  CCAALLLL  CCEENNTTEERR  

Το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο που απαρτίζεται από 

εξειδικευµένο προσωπικό και λειτουργεί συντονιστικά και 

συµβουλευτικά προς τον Ασφαλισµένο. 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  

Το Νοσοκοµείο που παρέχει τις υπηρεσίες του, µε απευθείας 

συνεργασία µε την Εταιρία ή µε τη διαµεσολάβηση εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την οποία έχει συνάψει 

σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία. 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  

Το Ιατρικό ∆ιαγνωστικό Κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες του 

µε απευθείας συνεργασία µε την Εταιρία ή µε τη 

διαµεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την 

οποία έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία. 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΣΣ  

Ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του µε απευθείας 

συνεργασία µε την Εταιρία ή µε τη διαµεσολάβηση εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την οποία έχει συνάψει 

σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία.   

ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ    

Η αιφνίδια διαταραχή της υγείας Ασφαλισµένου που 

συνοδεύεται από σοβαρά συµπτώµατα και για την 

αντιµετώπιση της οποίας απαιτείται άµεση ιατρική βοήθεια 

στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκοµείου για την αποφυγή 

σοβαρής οργανικής βλάβης.  

ΚΚΑΑΡΡΤΤΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  

Η ειδική κάρτα που χορηγεί η Εταιρία στους Ασφαλισµένους 

και στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και ο 

κωδικός πελάτη του Ασφαλισµένου. Ο Ασφαλισµένος µε την 

επίδειξη της κάρτας και της αστυνοµικής του  ταυτότητας 
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δικαιούται να κάνει χρήση των ιατρικών υπηρεσιών της 

Παροχής αυτής στα Συνεργαζόµενα Νοσοκοµεία. 

ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ    

Είναι η κατηγορία δωµατίου και υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο 

Ασφαλισµένος από τις παρακάτω αναφερόµενες και 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.  

� LUX, πολυτελές δωµάτιο µε ένα κρεβάτι (η αµέσως 
ανώτερη κατηγορία από την  Α΄ Θέση  νοσηλείας). 

� Α’ Θέση, δωµάτιο µε ένα κρεβάτι ή άλλο δωµάτιο µε 
αποκλειστική χρήση από ένα άτοµο.  

� Β’ Θέση, δωµάτιο µε δύο κρεβάτια ή άλλο δωµάτιο µε 
αποκλειστική χρήση από δύο άτοµα. 

� Γ’ Θέση, δωµάτιο µε τρία κρεβάτια ή άλλο δωµάτιο µε 
αποκλειστική χρήση από τρία άτοµα.  

 
ΜΜΟΟΝΝΑΑ∆∆ΑΑ  ΕΕΝΝΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙΑΑΣΣ  

Η µονάδα του Νοσοκοµείου που προορίζεται  για ασθενείς 

των οποίων η κατάσταση της υγείας απαιτεί συνεχή ιατρική 

παρακολούθηση. Τα δωµάτια ανάρρωσης, τα δωµάτια 

απλής νοσηλείας και οι µονάδες παρακολούθησης δεν 

θεωρούνται Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  MEDICAL  

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής  παρέχει 

στον Ασφαλισµένο σύµφωνα µε όσα αναλυτικά ορίζονται 

στο άρθρο 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:    

� Νοσοκοµειακή περίθαλψη.  

� Προ και Μετά – Νοσοκοµειακές ∆απάνες.  

� Κάλυψη εξόδων  Νοσηλείας  στο  Εξωτερικό   

� Έξοδα Χωρίς Νοσηλεία σε Νοσοκοµείο. 

� Ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (Check- up). 

� Επιδόµατα Νοσηλείας και Χειρουργικής Επέµβασης. 

� Παροχή  Μητρότητας. 

� Αµοιβή Plus (εφ’ όσον έχει επιλεγεί από τον 

Ασφαλισµένο). 

� Generali   Call Center. 

� Επείγουσα  Υγειονοµική Μεταφορά.  

� Κάρτα  Νοσηλείας.  

� Επίδοµα καλής χρήσης 

� Νοµική προστασία Ασφαλισµένου.  

 
Η Εταιρία αποζηµιώνει τον Ασφαλισµένο  µετά την αφαίρεση 

τυχόν συµµετοχής που αυτός έχει επιλέξει και αναγράφεται 

στον Πίνακα  Παροχών και µε την επιφύλαξη τυχόν 

διαδοχικής Νοσηλείας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  

Α.   Νοσοκοµειακή Περίθαλψη 

Σε περίπτωση που Ασφαλισµένος λόγω Ασθένειας ή 

Ατυχήµατος έχει ανάγκη νοσηλείας σε Νοσοκοµείο ή του 

παρασχεθούν πρώτες βοήθειες στα Εξωτερικά Ιατρεία 

Νοσοκοµείου λόγω επείγοντος περιστατικού, η Εταιρία  

καταβάλλει τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριµένη 

Νοσηλεία. 

Το ανώτατο όριο της Νοσοκοµειακής Περίθαλψης για κάθε 

ασφαλιστικό έτος,  αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. 

Η Εταιρία κατά τη Νοσηλεία Ασφαλισµένου καλύπτει:    

 
� ∆ωµάτιο και τροφή. Το ανώτατο όριο  ευθύνης της 

Εταιρίας για δωµάτιο και τροφή δεν µπορεί να υπερβεί 

την θέση νοσηλείας που έχει επιλέξει ο Ασφαλισµένος 

και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.  

Εάν Ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε ανώτερη θέση 

νοσηλείας από αυτήν που έχει επιλέξει, συµµετέχει µε  

ποσοστό στις δαπάνες Νοσηλείας  σύµφωνα µε τον 

παρακάτω πίνακα: 

� Από Γ’ Θέση σε Β’     Θέση        15% 

� Από Γ’ Θέση σε Α’    Θέση          30% 

� Από Γ’ Θέση σε LUX  Θέση        50% 

� Από Β’ Θέση σε Α’    Θέση          15% 

� Από Β’ Θέση σε LUX  Θέση        30% 

� Από Α’ Θέση σε LUX Θέση        15% 

 

� Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και 

Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)  

Το κόστος  της  Μ.Ε.Θ. και της Μ.Α.Φ. θεωρείται  

νοσοκοµειακό  έξοδο  και  δεν  υπόκειται  σε  

περιορισµούς. 

� Αµοιβές γιατρών, αµοιβές χειρουργού και 

αναισθησιολόγου έως τα ανώτατα όρια που 

αναγράφονται  στον αναφερόµενο στην Παροχή 

Πίνακα Αµοιβών Χειρουργών και Αναισθησιολόγων  και   

ανάλογα µε τη βαρύτητα της επέµβασης, όπως αυτή 

καθορίζεται στον επισυναπτόµενο Πίνακα Βαρύτητας  

Χειρουργικών Επεµβάσεων. 

�  Έξοδα χειρουργικών επεµβάσεων. 

�  Έξοδα συνοδού, όταν πρόκειται για Νοσηλεία ανήλικου 

εξαρτώµενου τέκνου. 

� Φάρµακα, µικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές 

εξετάσεις, αξονικές και µαγνητικές τοµογραφίες.  

� Μεταφορά µε νοσοκοµειακό αυτοκίνητο προς και από 

το Νοσοκοµείο. 

� Μεταγγίσεις αίµατος και πλάσµατος, απλούς ή 

γύψινους επιδέσµους, νάρθηκες.  

� Έξοδα χηµειοθεραπείας και φυσιοθεραπείας.  

� Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης τεχνητού προσθετικού 

χεριού, ποδιού και απλού τεχνητού µατιού, µοσχεύµατος 

κερατοειδούς, µοσχεύµατος ενδοφακού, µοσχεύµατος 

αρτηριών, βαλβίδας καρδιάς, βηµατοδότη, απινειδωτή, 

υλικών οστεοσύνθεσης και ειδικών υλικών όταν είναι 

ιατρικά βεβαιωµένο ότι η τοποθέτηση αυτών είναι 

απαραίτητη λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας που συνέβη 

µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την 

επαναφορά του σε ισχύ. 

� Ιδιωτική αποκλειστική νοσοκόµα (πλήρους 

απασχόλησης) µε ανώτατο όριο τριάντα (30) ηµέρες 

για κάθε νοσηλεία και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση 

του θεράποντα γιατρού λόγω της φύσης της 

νοσηλείας.  
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Β.   Προ και Μετά - Νοσοκοµειακές ∆απάνες 

Η Εταιρία καλύπτει δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν 

και µετά τη Νοσηλεία του Ασφαλισµένου σε Νοσοκοµείο, 

εφόσον αυτός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση και 

ειδικότερα: 

� ∆ιαγνωστικές δαπάνες  που έγιναν τριάντα (30) ηµέρες 

πριν από την ηµεροµηνία εισαγωγής του Ασφαλισµένου 

στο Νοσοκοµείο. 

 

� ∆απάνες για εργαστηριακές εξετάσεις, φάρµακα που 

παρασχέθηκαν µε συνταγή γιατρού και φυσιοθεραπείες 

που έγιναν σε διάστηµα  εξήντα (60) ηµερών από την 

ηµεροµηνία εξόδου του Ασφαλισµένου από το 

Νοσοκοµείο. 

 

Γ. Κάλυψη εξόδων  Νοσηλείας  στο  Εξωτερικό   

Η Εταιρία καλύπτει ποσοστό 100%  των  αναγνωριζόµενων  

εξόδων Νοσηλείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, εκτός 

ΗΠΑ και Καναδά  όπου  το  ποσοστό  κάλυψης  είναι  90% 

µετά την αφαίρεση τυχόν συµµετοχής που αυτός έχει επιλέξει 

και αναγράφεται στον Πίνακα  Παροχών και µε την 

επιφύλαξη τυχόν διαδοχικής Νοσηλείας. 
 

∆.  Έξοδα Νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση σε    

      Νοσοκοµείο (One Day Clinic) 

� Η Εταιρία καλύπτει ποσοστό 100% των δαπανών που 

πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα και Εξωτερικό, εκτός 

ΗΠΑ και Καναδά όπου το ποσοστό κάλυψης είναι 90%, 

και αφορούν σε έξοδα που γίνονται σε Νοσοκοµείο και 

δεν απαιτούν διανυκτέρευση,  µετά την υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Ασφαλισµένος να 

ενηµερώσει το Generali Call Center πριν τη διενέργεια 

της χειρουργικής επέµβασης.   

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν ενηµερώσει το 

Generali Call Center, η Εταιρία καλύπτει ποσοστό 80% 

των δαπανών για χειρουργικές επεµβάσεις στην Ελλάδα 

και στο Εξωτερικό, εκτός ΗΠΑ και Καναδά όπου το 

ποσοστό κάλυψης είναι 50%. 

Οι παραπάνω δαπάνες για χειρουργικές επεµβάσεις 

ορίζονται σύµφωνα µε τα ανώτατα όρια που 

αναγράφονται στον Πίνακα αµοιβών Χειρουργού και 

Αναισθησιολόγου. 

� Μετά από Νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση από ασθένεια 

σε Νοσοκοµείο, η Εταιρία καλύπτει τις δαπάνες για 

χηµειοθεραπεία, θεραπεία µε ακτινοβολίες και µαγνητική 

τοµογραφία που θα πραγµατοποιήσει ο Ασφαλισµένος 

εκτός Νοσοκοµείου και σε διάστηµα σαράντα οκτώ (48) 

µηνών από την ηµεροµηνία εξόδου του Ασφαλισµένου 

από το Νοσοκοµείο, µε την επιφύλαξη των ποσοστών 

που αναγράφονται στην Κάλυψη  εξόδων  Νοσηλείας  

στο  Εξωτερικό  (Γ).  

Η Εταιρία αποζηµιώνει τον Ασφαλισµένο  µετά την αφαίρεση 

τυχόν συµµετοχής που αυτός έχει επιλέξει και αναγράφεται 

στον Πίνακα  Παροχών ή και του τυχόν ποσοστού 

συµµετοχής του ανάλογα µε τη χώρα στην οποία 

νοσηλεύθηκε και µε την επιφύλαξη τυχόν διαδοχικής 

Νοσηλείας. 

Ε.  Ετήσιος  Προληπτικός  Έλεγχος (Check- up ) 

Η Εταιρία παρέχει στον ενήλικα Ασφαλισµένο τη δυνατότητα 

διενέργειας ενός ετήσιου προληπτικού ελέγχου µετά την 

πάροδο έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή 

την επαναφορά της σε ισχύ.  

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το 

Generali Call Center, που συντονίζει τη διενέργεια του 

προληπτικού ελέγχου που πραγµατοποιείται  σε 

συνεργαζόµενα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα. 

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check-up) περιλαµβάνει 

αποκλειστικά τις εξής εξετάσεις:  
 

� Γενική Αίµατος 

� Τ.Κ.Ε. 

� Γενική Ούρων 

� Σάκχαρο 

� Ουρία 

� Ουρικό Οξύ 

� Χοληστερίνη 

� Τριγλυκερίδια 

� ΗDL 

� LDL 

� SGOT 

� SGPT 

� ΗΚΓ 

� Kαρδιολογική Eξέταση 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει τη διακοπή της 

παροχής  Ετήσιου Προληπτικού Ελέγχου,  η διακοπή αυτή θα 

ισχύσει για το σύνολο των Ασφαλισµένων της.  

Η Εταιρία θα ενηµερώσει τον Ασφαλισµένο και θα επιστρέψει 

το ασφάλιστρο που αναλογεί από την ηµεροµηνία διακοπής 

έως την ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής περιόδου, 

εφόσον δεν εκκρεµεί απαίτηση αποζηµίωσης, η δε Παροχή 

θα παραµείνει σε ισχύ. 

 

ΣΤ.  Επιδόµατα Νοσηλείας και Χειρουργικής     Επέµβασης  

Σε περίπτωση Νοσηλείας ή διενέργειας χειρουργικής 

επέµβασης του Ασφαλισµένου, εάν αυτός δεν  υποβάλλει:   

 

α) έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης και  

 

β) προ και µετά - νοσοκοµειακές δαπάνες  

και εφόσον η ασφαλιστική περίπτωση  καλύπτεται από το 

Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καταβάλλει τα παρακάτω επιδόµατα 

το ύψος των οποίων αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και 

µε την επιφύλαξη τυχόν διαδοχικής Νοσηλείας  : 

 

� Ηµερήσιο επίδοµα για κάθε ηµέρα παραµονής του 

Ασφαλισµένου σε Νοσοκοµείο µε ανώτατο όριο 

καταβολής τριάντα (30) ηµέρες για κάθε Νοσηλεία. 

� Ηµερήσιο επίδοµα για κάθε ηµέρα παραµονής του 

Ασφαλισµένου στη Μονάδα Εντατικής  Θεραπείας µε 

ανώτατο όριο καταβολής τριάντα (30) ηµέρες για κάθε 

Νοσηλεία. 

� Επίδοµα Χειρουργικής Επέµβασης, µετά τη διενέργεια 

χειρουργικής επέµβασης που καθορίζεται ανάλογα µε 

τον χαρακτηρισµό της σε: Πολύ µικρή, Μικρή, Μεσαία, 

Μεγάλη, Βαριά, Εξαιρετικά Βαριά, και  Ειδική επέµβαση, 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Βαρύτητας  Χειρουργικών 

Επεµβάσεων. 



 

 Σελίδα 210 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

Για την καταβολή του Επιδόµατος Χειρουργικής Επέµβασης ο 

Ασφαλισµένος υποβάλλει στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά και δικαιολογητικά του Νοσοκοµείου για το 

είδος και την αιτία της χειρουργικής επέµβασης. Σε 

περίπτωση που γίνουν περισσότερες από µία χειρουργικές 

επεµβάσεις κατά τη διάρκεια µίας Νοσηλείας, καταβάλλεται 

µόνο το επίδοµα που προβλέπεται για τη βαρύτερη και την 

αµέσως επόµενη σε βαρύτητα χειρουργική επέµβαση 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Βαρύτητας  Χειρουργικών 

Επεµβάσεων. 

Ζ.  Παροχή Μητρότητας 

Σε περίπτωση Νοσηλείας Ασφαλισµένης, εάν δεν πρόκειται 

για εξαρτώµενο τέκνο,  λόγω φυσιολογικού τοκετού ή 

καισαρικής τοµής, η Εταιρία καταβάλλει επίδοµα τοκετού, 

όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση ότι η Παροχή έχει παραµείνει σε πλήρη και 

διαρκή ισχύ για είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την έναρξη 

ισχύος της ή την επαναφορά της σε ισχύ ή την τροποποίησή 

της. 

Το επίδοµα τοκετού αυξάνεται κατά 50% εάν η Παροχή 

παρέµεινε σε πλήρη και διαρκή ισχύ για πέντε (5) τουλάχιστον 

χρόνια από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή την τροποποίησή της.  

 

Η.  Αµοιβή  Plus  

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη της 

Ασφάλισης ή µε τροποποίησή της επιλέξει την παροχή αυτή, 

το ανώτατο όριο για αµοιβές χειρούργου και 

αναισθησιολόγου, όπως αναγράφεται στον Πίνακα Αµοιβών 

Χειρουργών και Αναισθησιολόγων και   ανάλογα µε την 

βαρύτητα  της  επέµβασης,  όπως  αυτή καθορίζεται στον 

Πίνακα Βαρύτητας  Χειρουργικών Επεµβάσεων, 

προσαυξάνεται  κατά τα αναγραφόµενα στον Πίνακα 

Αµοιβών Plus ποσά .  

 

Θ.  Generali  Call  Center 

Το Generali Call Center παρέχει στον Ασφαλισµένο 

συµβουλευτικά από το τηλέφωνο όλο το 24ωρο : 

� Αρχική Ιατρική Καθοδήγηση. 

� Πληροφορίες για τους γιατρούς, τα νοσοκοµεία και τα 

φαρµακεία που είναι πλησιέστερα στον τόπο που 

βρίσκεται ο ασφαλισµένος ασθενής µέσα στην  

Ελλάδα. 

� Συντονισµό µεταφοράς του ασφαλισµένου ασθενή, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο για την 

Επείγουσα  Υγειονοµική Μεταφορά. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει τη διακοπή της 

παροχής  Generali Call Center,  η διακοπή αυτή θα ισχύσει 

για το σύνολο των Ασφαλισµένων της.  

Η Εταιρία θα ενηµερώσει τον Ασφαλισµένο και θα επιστρέψει 

το ασφάλιστρο που αναλογεί από την ηµεροµηνία διακοπής 

έως την ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής περιόδου, 

εφόσον δεν εκκρεµεί απαίτηση αποζηµίωσης, η δε Παροχή 

θα παραµείνει σε ισχύ. 

 

Ι.  Επείγουσα   Υγειονοµική Μεταφορά 

Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλισµένο σε περίπτωση 

Ατυχήµατος ή Ασθένειας επείγουσα υγειονοµική µεταφορά 

για Νοσηλεία µέσω του Generali Call Center. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα έξοδα:   

� Επείγουσας µεταφοράς του Ασφαλισµένου για 

Νοσηλεία από ατύχηµα ή ασθένεια στην Ελλάδα και 

από τα κράτη  µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την 

Ελλάδα.  

� Ιατρικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. 

� Συντονισµού και οργάνωσης επείγουσας µεταφοράς.  

� Μεταφοράς ενός ατόµου ως συνοδού του και του 

θεράποντα γιατρού.  

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος του Ασφαλισµένου σε 

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται 

επιπλέον τα ακόλουθα έξοδα:  

� Μεταφοράς ενός συγγενή του και ενός γιατρού του 

στον τόπο του περιστατικού. Ο γιατρός, για ανώτατο 

χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών  παρακολουθεί την 

υγεία του Ασφαλισµένου, συµµετέχει στα ιατρικά 

συµβούλια, ενηµερώνει του συγγενείς του 

Ασφαλισµένου και επιβλέπει τη µεταφορά του στην 

Ελλάδα.  

� Επαναπατρισµός των τυχόν ανηλίκων τέκνων του.  

 

Κάλυψη εξόδων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη της επείγουσας 

µεταφοράς είναι η έκτακτη και σοβαρή ανάγκη για επείγουσα 

ιατρική βοήθεια λόγω άµεσου κινδύνου της ζωής του 

Ασφαλισµένου και η επικοινωνία µε το Generali Call Center. 

Η Εταιρία καλύπτει όλα τα αναγκαία έξοδα για τη µεταφορά 

του Ασφαλισµένου στο πλησιέστερο  στον τόπο µεταφοράς 

Νοσοκοµείο, όπου µπορεί να παρασχεθεί ή κατάλληλη 

ιατρική περίθαλψη. 

Τα χρησιµοποιούµενα µέσα µεταφοράς του Ασφαλισµένου 

είναι ασθενοφόρα οχήµατα, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Η 

επιλογή του µέσου µεταφοράς γίνεται µε γνώµονα την 

ταχύτερη και ασφαλέστερη µεταφορά του Ασφαλισµένου σε 

κατάλληλη για την περίθαλψή του  νοσηλευτική µονάδα στην 

Ελλάδα. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει τη διακοπή της 

παροχής  Επείγουσας Υγειονοµικής Μεταφοράς,  η διακοπή 

αυτή θα ισχύσει για το σύνολο των Ασφαλισµένων της.  

Η Εταιρία θα ενηµερώσει τον Ασφαλισµένο και θα επιστρέψει 

το ασφάλιστρο που αναλογεί από την ηµεροµηνία διακοπής 

έως την ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής περιόδου, 

εφόσον δεν εκκρεµεί απαίτηση αποζηµίωσης, η δε Παροχή 

θα παραµείνει σε ισχύ. 

ΙΑ. Κάρτα Νοσηλείας 

Η Εταιρία αναλαµβάνει την απευθείας πληρωµή των  εξόδων 

Νοσηλείας του Ασφαλισµένου, εφόσον η Νοσηλεία αυτή  

καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο και πραγµατοποιηθεί σε 

Συνεργαζόµενο Νοσοκοµείο µε τις εξής προϋποθέσεις: 

� Το Συνεργαζόµενο Νοσοκοµείο να έχει τη δυνατότητα 

Νοσηλείας τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή και για το 

συγκεκριµένο περιστατικό και 
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� Ο Ασφαλισµένος, κατά την ηµεροµηνία εξόδου του από 

το Συνεργαζόµενο Νοσοκοµείο να εξοφλεί οποιοδήποτε  

ποσό υπερβαίνει την υποχρέωση της Εταιρίας.  

ΙΒ.  Επίδοµα καλής χρήσης  

Σε περίπτωση  που  Ασφαλισµένος αποζηµιωθεί  πρώτα  

από άλλο  ασφαλιστικό  φορέα, δηµόσιο  ή  ιδιωτικό, η 

Εταιρία, εφόσον η Νοσηλεία καλύπτεται από την Παροχή, θα 

καταβάλει σε αυτόν ως επίδοµα ποσοστό 50% της 

καταβληθείσας από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα 

αποζηµίωσης µετά την αφαίρεση της συµµετοχής του και 

µέχρι  το  ανώτατο όριο που αναγράφεται  στον  Πίνακα  

Παροχών.  

ΙΓ.  Νοµική προστασία Ασφαλισµένου 

Η Εταιρία καλύπτει τις δαπάνες του Ασφαλισµένου για τη 

διεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσής του κατά  γιατρών ή 

Νοσοκοµείου και µέχρι το ανώτατο όριο  που αναγράφεται 

στον Πίνακα  Παροχών, για: 

� Παραλείψεις κατά τη διενέργεια χειρουργικής 

επέµβασης. 

� Λανθασµένη ιατρική γνωµάτευση. 

� Λανθασµένη υπόδειξη φαρµακευτικής αγωγής και 

λοιπές περιπτώσεις που συνεπάγονται την αστική 

ευθύνη  του Νοσοκοµείου, των γιατρών και του 

νοσηλευτικού προσωπικού έναντι του Ασφαλισµένου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της Νοµικής 

Προστασίας  είναι ο Ασφαλισµένος να έχει αποζηµιωθεί από 

την επέλευση του συγκεκριµένου ασφαλισµένου κινδύνου. 

Οι δαπάνες  Νοµικής  Προστασίας περιλαµβάνουν: 

� Αµοιβές δικηγόρου (µε δραστηριότητα στην έδρα του 

αρµόδιου δικαστηρίου) που επιλέγει ο  Ασφαλισµένος. 

� ∆ικαστικά έξοδα και τέλη για την διεξαγωγή της δίκης. 

� Νόµιµες αποζηµιώσεις µαρτύρων και 

πραγµατογνωµόνων που κλητεύονται από το 

δικαστήριο. 

� Έξοδα πολιτικής αγωγής. 

� ∆ικαστικές δαπάνες αντιδίκου, εφόσον επιδικάζονται σε 

βάρος του Ασφαλισµένου. 

� Έξοδα  εκτέλεσης  δικαστικών  αποφάσεων. 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  44  

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

Η καταβολή της αποζηµίωσης γίνεται µε την ακόλουθη 

διαδικασία: 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος  οφείλουν  µέσα 

σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών  από την ηµεροµηνία 

επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν 

γραπτή  αναγγελία στην Εταιρία και να  προσκοµίσουν   

όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες 

σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του 

ασφαλισµένου κινδύνου, που θα ζητήσει η Εταιρία. 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  

ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην 

κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη 

συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατος για 

αποζηµίωση.   

� Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση 

από  γιατρό της επιλογής της Εταιρίας εάν αυτή το 

κρίνει αναγκαίο. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να 

εξετασθεί από γιατρό της Εταιρίας ή να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής αποζηµίωσης δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή. 

� Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου  κινδύνου ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

� Η  Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο  το επίδοµα το 

αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

παραλαβή όλων των αναγκαίων πρωτότυπων  

δικαιολογητικών και την αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή αποζηµίωσης µε  βάση  τα 

πρωτότυπα  δικαιολογητικά  που  θα  παραµείνουν  

στην  κατοχή  της.  

� Εάν πραγµατοποιήθηκαν έξοδα στο εξωτερικό, η 

αποζηµίωση καταβάλλεται στην Ελλάδα σε Ευρώ µε 

βάση την ισχύουσα µέση τιµή fixing του ξένου 

νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού της 

αποζηµίωσης. Όλα τα δικαιολογητικά (αποδείξεις, 

γνωµατεύσεις , τιµολόγια κ.λ.π.) που αφορούν έξοδα 

που πραγµατοποιήθηκαν στο εξωτερικό, υποβάλλονται 

στην Εταιρία επικυρωµένα από την αρµόδια ελληνική 

προξενική αρχή του τόπου έκδοσης αυτών και σε 

νόµιµη µετάφραση.     

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 

αποζηµίωσης. 
 

Χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος για την ίδια ασφαλιστική 

περίπτωση κάνει χρήση και άλλου ασφαλιστικού φορέα, 

δηµοσίου ή ιδιωτικού, και εισπράξει µέρος της απαίτησής 

του, υποχρεούται να προσκοµίσει στην Εταιρία όλα τα 

σχετικά δικαιολογητικά και αποδείξεις µε την πρωτότυπη 

βεβαίωση του άλλου φορέα για τα ποσά που καταβλήθηκαν 

από αυτόν. 

Εάν η αποζηµίωση του άλλου ασφαλιστικού φορέα  

υπερβαίνει τη συµµετοχή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

καταβάλλει, για το σύνολο των εξόδων που αναγνώρισε, τη 

διαφορά της καταβληθείσας από τον άλλο φορέα 

αποζηµίωσης από το σύνολο των αναγνωρισθέντων 

εξόδων και µέχρι τα ανώτατα όρια που αναγράφονται  στον 

Πίνακα Παροχών. 

Εάν η αποζηµίωση του άλλου ασφαλιστικού φορέα είναι 

µικρότερη από τη συµµετοχή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

καταβάλλει για το σύνολο των εξόδων που αναγνώρισε, τη 
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διαφορά της καταβληθείσας από τον άλλο φορέα 

αποζηµίωσης από το σύνολο των αναγνωρισθέντων 

εξόδων και µέχρι τα ανώτατα όρια που αναγράφονται  στον 

Πίνακα Παροχών,  αφού αφαιρέσει ποσοστό 50% της 

συµµετοχής του Ασφαλισµένου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

� Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλισµένου  κινδύνου υποχρεούται να υποβληθεί  σε 

θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει τις σχετικές 

εντολές του. 

� Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος εξουσιοδοτούν  

στην Αίτηση Ασφάλισης οποιονδήποτε γιατρό, 

Νοσοκοµείο ή άλλο Οργανισµό ή Ίδρυµα ή πρόσωπο, 

φυσικό ή νοµικό που τους περιέθαλψε και οφείλουν να 

παραδώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε σχετική 

πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο που αυτή θα κρίνει 

αναγκαίο για την εκτίµηση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ KΙΝ∆ΥΝΟΥ    

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να 

δηλώσουν στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβαν γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο 

που µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  

που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη 

Παροχή ή θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  

 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος αυτής 

παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις 

που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν 

οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και σε 

περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία.  

� Υποβολή όλων των αναγκαίων  δικαιολογητικών που η   

Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης 

υγείας του Ασφαλισµένου.  

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των ασφαλίστρων εφόσον αυτή  απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά  σε  προσθήκη  της Παροχής, η 

έναρξη ισχύος της για την κάλυψη του ασφαλισµένου  

κινδύνου από Ασθένεια θα είναι εξήντα (60)  ηµέρες µετά την 

έναρξη ισχύος της τροποποίησης όπως αυτή αναγράφεται 

στη σχετική Πρόσθετη Πράξη. 

Εάν η τροποποίηση αφορά σε αύξηση των Ασφαλισµένων 

Κεφαλαίων ή σε αλλαγή της Θέσης Νοσηλείας σε ανώτερη 

κατηγορία, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 

Εάν η τροποποίηση αφορά σε : 

� Μείωση του ποσού συµµετοχής του Ασφαλισµένου, 

τότε, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας που θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

πρόσθετης πράξης και εφόσον αναγνωρισθεί από την 

Εταιρία, η αποζηµίωση θα υπολογισθεί σύµφωνα µε το 

ποσό συµµετοχής του Ασφαλισµένου που ίσχυε πριν 

από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της 

τροποποίησης. 

� Αύξηση του ποσού συµµετοχής του Ασφαλισµένου, 

τότε, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση  

και εφόσον αυτή αναγνωρισθεί από την Εταιρία, η 

αποζηµίωση θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην Πρόσθετη Πράξη που ισχύει από την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της.  

Τροποποίηση του ποσού συµµετοχής του Ασφαλισµένου 

µπορεί να γίνει έως τη συµπλήρωση του έτους της ηλικίας 

του που αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  
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� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ     

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των απαιτούµενων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και 

διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά 

της Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Α.  Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Αύξηση κόστους Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,  

Νοσηλείας Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ∆ιαγνωστικών 

εξετάσεων.  

Β. Οι παροχές των οποίων τα όρια µπορούν να 

αναπροσαρµοσθούν είναι:  

� το ανώτατο όριο Νοσοκοµειακής Περίθαλψης,  

� τα ανώτατα όρια Επιδοµάτων Νοσηλείας και 

Χειρουργικής Επέµβασης και  

� η συµµετοχή του Ασφαλισµένου. 

� τα όρια αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου. 

Γ.  Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου σε κάθε ηλικιακή αλλαγή του Ασφαλισµένου. 

Οποιαδήποτε αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου και ορίων της 

Παροχής θα πραγµατοποιείται στην Επέτειο του 

Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε ισχύ και θα 

αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για τον τύπο της  

Παροχής αυτής. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  1111  

 
ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Παροχή λήγει: 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε την 

παύση ισχύος του Ασφαλιστηρίου  εάν αυτή 

προηγείται. 
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� Σε περίπτωση εξαρτώµενου τέκνου, µε τη συµπλήρωση 

του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας του εφόσον 

σπουδάζει.         

�  Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου   

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  1133  

 
ΣΥΝΕΧΙΣH ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Παροχής, οποιοδήποτε από τα τυχόν 

Εξαρτώµενα Μέλη του µπορεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία θανάτου του Ασφαλισµένου να ζητήσει 

την έκδοση νέου Ασφαλιστηρίου. 

Η Εταιρία εκδίδει νέο Ασφαλιστήριο µε τους ίδιους όρους και 

καλύψεις χωρίς εκτίµηση κινδύνου και θεωρώντας το νέο 

Ασφαλιστήριο ως συνέχεια του λήξαντος, µε την 

προϋπόθεση να εξακολουθεί να συνάπτει τον συγκεκριµένο 

ή άλλο συναφή τύπο ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία  

έκδοσης  του  νέου  Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του κυρίως Ασφαλισµένου 

λόγω διαζυγίου δεν καλύπτεται από την παροχή καθώς και 

σε περίπτωση ενηλικίωσης τέκνων εξαρτωµένων µελών, 

εφόσον τα πρόσωπα αυτά ήταν ήδη ασφαλισµένα µε την 

Παροχή για διάστηµα των τελευταίων πέντε (5) συνεχόµενων 

ετών, η Εταιρία τους παρέχει τη δυνατότητα συνέχισης της 

ασφάλισης µε την έκδοση νέου Ασφαλιστηρίου µε τους 

ίδιους όρους και καλύψεις χωρίς εκτίµηση κινδύνου και 

θεωρώντας το νέο Ασφαλιστήριο ως συνέχεια του 

προηγούµενου, µε την προϋπόθεση να εξακολουθεί να 

συνάπτει τον συγκεκριµένο ή άλλο συναφή τύπο ασφάλισης 

κατά την ηµεροµηνία  έκδοσης  του  νέου  Ασφαλιστηρίου. 
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ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

Οι συνεργαζόµενοι γιατροί, είτε µέσω των Ιατρικών 

∆ιαγνωστικών Κέντρων είτε µέσω της εταιρίας παροχής 

υπηρεσιών υγείας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται από το νόµο για την άσκηση της ειδικότητάς 

τους και είναι αναγνωρισµένοι από τους αρµόδιους 

τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, ενεργούν 

δε  σύµφωνα µε τα ιατρικά κριτήρια και ευθύνονται 

αποκλειστικά οι ίδιοι για κάθε επιλογή και πράξη τους.  

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή 

τους. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες: 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  τροµοκρατικές  

ενέργειες  ή  σε  λαϊκές  ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα.   

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή                      

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις  µε  

αερόστατο, πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

Επίσης δεν καλύπτονται:  

� Εγκυµοσύνη ή επιπλοκή της, αποβολή και άµβλωση. Σε 

περίπτωση όµως που η Παροχή αυτή έχει παραµείνει σε 

πλήρη και διαρκή  ισχύ για είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

από την έναρξη ισχύος της ή την επαναφορά της σε 

ισχύ, καλύπτεται η νοσηλεία για εγκυµοσύνη ή επιπλοκή 

της. 

� Ηθεληµένη διακοπή εγκυµοσύνης. 

� Φυσιολογικός τοκετός ή µε καισαρική τοµή ή πρόωρος 

τοκετός για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή την επαναφορά 

της σε ισχύ. Μετά την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) 

µηνών από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή την 

επαναφορά της σε ισχύ, ισχύουν οι διατάξεις για την 

παροχή Μητρότητας. 

∆εν καλύπτονται οποιεσδήποτε από τις παρακάτω  

αναφερόµενες  περιπτώσεις  και  τα  επακόλουθα  αυτών: 

� Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, πριν από την πάροδο 

τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή 

την επαναφορά της σε ισχύ. 

� Παθήσεις  γυναικείων  γεννητικών  οργάνων  εκτός  του  

καρκίνου,  παθήσεις σπονδυλικής στήλης που  

εκδηλώνονται για πρώτη φορά µέσα  σε   δώδεκα (12) 

µήνες  από την  έναρξη  ισχύος  της  ασφάλισης  ή  της  

επαναφοράς  της  σε  ισχύ  ή  την  τροποποίησή  της   

και δεν  ήταν  γνωστές στον  Ασφαλισµένο. 

� Ιατρικές  πράξεις  και  εξετάσεις  που  δεν  έχουν  σχέση 

µε  την αιτία  νοσηλείας,  η  οποία  καλύπτεται  από  την 

Παροχή. 
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� Εξετάσεις που εκτελούνται µε τεχνική Μοριακής 

Βιολογίας – PCR. 

� Θεραπεία ανικανότητας για τεκνοποίηση, τεχνητή ή 

εξωσωµατική γονιµοποίηση και τα επακόλουθα ή τις 

επιπλοκές τους. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία  ( κρίση  και  σπασµοί). 

� Θεραπείες ή χειρουργικές επεµβάσεις για την  

αντιµετώπιση  της  παχυσαρκίας  ή  της  ακµής. 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

� Αγορά   ιατρικών  µηχανηµάτων  καθώς  και  η  αγορά  

γυαλιών, φακών  επαφής και  ακουστικών. 

� Θεραπεία ή  εγχείριση για  την  διόρθωση  οφθαλµικών  

διαθλαστικών ανωµαλιών, στραβισµού  και  βαρηκοΐας. 

� Κόστος αλλαγής τεχνητών οργάνων, διορθωτικών   

συσκευών  του  σώµατος και διορθωτικών 

προσθετικών µελών, µοσχεύµατος κερατοειδούς, 

ενδοφακού, µοσχεύµατος αγγείων και αρτηριών, 

βαλβίδας καρδιάς, βηµατοδότη, απινειδωτή και υλικών 

οστεοσύνθεσης, είτε αυτά υπήρχαν πριν από την 

έναρξη ισχύος της Παροχής ή την επαναφορά της σε 

ισχύ είτε τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος της. 

� Επιδηµίες που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, 

πληµµύρα, έκρηξη ηφαιστείου, ή άλλες φυσικές 

καταστροφές µεγάλης έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

Εξαιρούνται επίσης: 

� Γενικές ιατρικές  εξετάσεις προληπτικού ελέγχου (check-

up) εκτός από τα προβλεπόµενα στο ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ για τον «Ετήσιο Προληπτικό 

Έλεγχο» ή εάν ο Ασφαλισµένος έχει επιλέξει την 

«Εξωνοσοκοµειακή παροχή». 

� Οποιαδήποτε δαπάνη αφορά στον έλεγχο ικανότητας 

τεκνοποίησης εκτός εάν ο Ασφαλισµένος έχει επιλέξει 

την «Εξωνοσοκοµειακή παροχή». 

� Οδοντιατρική ή χειρουργική  θεραπεία  στα  δόντια, 

φατνία  και  ούλα εκτός εάν απαιτούνται για την 

αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος. 

� Νοσηλεία του δότη για µεταµόσχευση  οργάνου    προς  

Ασφαλισµένο. Καλύπτεται  µόνον η νοσηλεία του  

Ασφαλισµένου  λήπτη   του  µοσχεύµατος. Τυχόν  

αντίτιµο  του  µοσχεύµατος ή της µεταφοράς του 

καλύπτεται εφόσον αναγράφεται στο άρθρο 3 Α 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. 

� Αλλεργικά τέστ και ανοσοθεραπείες. 

� Αδενοειδεκτοµή, εκβλαστήσεις της ρινικής κοιλότητας,  

αµυγδαλεκτοµή και σκωληκοειδεκτοµή, που 

πραγµατοποιούνται µέσα σε έξι (6) µήνες από την 

έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή την επαναφορά της σε 

ισχύ ή την τροποποίησή της. 

� Ασθένειες που εκδηλώθηκαν πριν την πάροδο :   α) 

τριάντα (30) ηµερών από την εξόφληση της πρώτης 

τµηµατικής καταβολής ασφαλίστρων ή την επαναφορά 

σε ισχύ της Παροχής για νοσηλείες στην Ελλάδα και                                       

β) εκατόν ογδόντα (180) ηµερών για νοσηλείες εκτός 

Ελλάδας και τα επακόλουθα ή επιπλοκές αυτών που θα 

εµφανιστούν και µετά την πάροδο των παραπάνω 

χρονικών περιόδων. 

� ∆ιαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις  που έγιναν 

κατά τη διάρκεια νοσηλείας αλλά δεν έχουν σχέση µε τα 

αίτια πραγµατοποίησης της νοσηλείας. 

� Οποιαδήποτε δαπάνη για ιατρικές επισκέψεις, 

διαγνωστικές εξετάσεις και χειρουργικές επεµβάσεις, 

νοσηλείες ή κάθε φύσης θεραπεία για αισθητική ή 

πλαστική χειρουργική εκτός εάν οι επεµβάσεις 

αισθητικής ή πλαστικής χειρουργικής απαιτούνται για 

την αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος που 

καλύπτεται από την Παροχή αυτή και που συνέβη κατά 

τη διάρκεια ισχύος της. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος :  

� Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου, επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Η Παροχή  δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  µόνιµη  

διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ    ΒΒΑΑΡΡΥΥΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ      ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

ΑΑΓΓΓΓΕΕΙΙΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην 

φλεβοκαθετήρα). 

� Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. 

χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου. 

� Απλή Απολίνωση κιρσού. 

� Αποκάλυψη Φλεβός. 

� Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρα. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή 

Άκρου Ποδός. 

� Απλή συρραφή µεσαίου αγγείου, κατόπιν τραύµατος 

(αρτηρίας, φλέβας). 

� Απολίνωση Μείζονος Σαφηνούς φλεβός. 

� Αρτηριακή Εµβολεκτοµή Άνω άκρου. 

� Αρτηριο-φλεβώδης επικοινωνία για αιµοδιάλυση. 

� Αφαίρεση Αιµαγγειώµατος δείκτου δακτύλου. 

� ∆ιερεύνηση Ιγνυακής αρτηρίας. 

� Παράθυρο Περικαρδίου. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αγγειοπλαστική Βραχιονίου. 

� Ακρωτηριασµός Βραχίονος, Πήχεος, Κνήµης, Μηρού. 

� Αρτηριακή Θροµβεκτοµή Άνω άκρου. 

� Αφαίρεση Αυχενικής πλευράς. 

� Εκτοµή ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας. 

� Εκτοµή προσθίου Σκαληνού µυός. 

� Εκτοµή ψευδούς ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας. 

� Εµβολή Μηριαίας αρτηρίας. 

� Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση 

IN SITU. 

� Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση 

µε φλέβα. 

� Οσφυϊκή Συµπαθεκτοµή. 

� Σαφηνεκτοµή. 

� Σύγκλειση ρήξης αγγείου µετά καθετηριασµό (αρτηρίας, 

φλέβας) . 

� Σύγκλειση Στέρνου. 

� Φλεβική Θροµβεκτοµή (µασχαλο-υποκλειδίου). 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας. 

� Αορτολαγόνιος Θροµβοενδαρτηρεκτοµή. 

� Αορτο-Λαγόνιος παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή 

πρόθεση. 

� Αορτο-Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή 

πρόθεση. 

� Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή. 

� Υποκλειδιο – υποκλείδιο αρτηριακή παράκαµψη µε 

φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση. 

� Φλεβική Θροµβεκτοµή (Λαγονοµηριαίας, κάτω κοίλης 

φλεβός). 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� In situ µηροιγνυακή παράκαµψη για διάσωση σκέλους. 

� Αορτο-Ιγνυακή παράκαµψη. 

� Αορτο-Καρωτιδική παράκαµψη. 

� Αορτο-Μηριαία παράκαµψη. 

� Αορτο-Νεφρική αρτηριακή παράκαµψη. 

� Αορτο-Σπλαγχνική αρτηριακή παράκαµψη. 

� Αορτο-Υποκλείδιος παράκαµψη. 

� Αρτηριοπλαστική Νεφρικής Αρτηρίας. 

� Εγχείρηση τραύµατος µεγάλου αγγείου 

µασχαλοµηριαίο. 

� Εκτοµή ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής. 

� Εκτοµή Αορτο-Μηριαίας πλαστικής παράκαµψης και 

τοποθέτηση πολύ παράκαµψης. 

� Επέµβαση επί Αορτο-Εντερικής επικοινωνίας. 

� Επέµβαση επί ρήξεως κοιλιακής αορτής. 

� Καρωτίδα – Υποκλείδια παράκαµψη. 

 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων. 

� Βιοψία διά βελόνης. 

� Βιοψία Μαστού διά βελόνης (FNA) – Έως δύο τον 

αριθµό. 

� ∆ιάνοιξη Αιµατώµατος. 

� ∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος. 

� Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν 

φλεβοκαθετήρος). 

� Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. 

χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Ονυχεκτοµή Μερική. 

� Παρακέντηση Κύστεως. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου. 

� Αποκάλυψη Φλεβός. 

� Αφαίρεση γαγγλίου. 

� Αφαίρεση µικρών επιπολής ξένων σωµάτων. 

� Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, 

λεµφαδένων. 

� Βιοψία Μαστού δια βελόνης (FNA) – Άνω των δύο. 

� ∆ιατοµή βραχέος  χαλινού. 

� Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, 

Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικότερα µικρών 

∆ερµατικών Μορφωµάτων. 

� Εκτοµή µικρού επιφανειακού, ψηλαφητού ογκιδίου 

µαστού. 

� Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των 

4εκ. 

� Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων 

εξωδέρµατος Πρωκτικού ∆ακτυλίου, έως δύο τον 

αριθµό. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

έως 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 
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� Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική. 

� Ονυχεκτοµή Ολική. 

� Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρος. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αιµορροϊδεκτοµή. 

� Αποκατάσταση ρήξεως µυός. 

� Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων. 

� ∆ιάνοιξη-Παροχέτευση Περιεδρικού αποστήµατος. 

� ∆ιόρθωση κρυψορχίας-Ορχεοπηξία. 

� ∆ιόρθωση Συστροφής όρχεος- Ορχεοπηξία. 

� Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού. 

� Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των 

4 εκ. 

� Εκτοµή Κύστεων-Συριγγίων Τραχήλου. 

� Εκτοµή Κύστεως Κόκκυγγος. 

� Εκτοµή κύστεως ωοθήκης. 

� Εκτοµή Μεκελείου Αποφύσεως. 

� Εκτοµή µορφωµάτων βλεννογόνου πρωκτού. 

� Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του 

επιπέδου των πλευρών). 

� Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4εκ. 

� Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου  άνω των  

4εκ. 

� Εκτοµή όζου Θυρεοειδούς. 

� Εκτοµή Παραεδρικού  Συριγγίου. 

� Εκτοµή πολύ ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός 

δια σύρµατος). 

� Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων 

Πρωκτικού ∆ακτυλίου, άνω των δύο. 

� Εκτοµή Ραγάδος. 

� Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος. 

� Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του 

προσωπικού νεύρου. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Λαπαροσκοπική Βιοψία ήπατος. 

� Λαπαροσκοπική διόρθωση Βουβωνοκήλης. 

� Λαπαροσκοπική εξαίρεση Ινοµυωµάτων. 

� Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας. 

� Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας 

Κοιλότητος. 

� Ορχεκτοµή. 

� Παροχέτευση περιγεγραµµένου ενδοκοιλιακού 

αποστήµατος. 

� Πλαγία Σφιγκτηροτοµή. 

� Πλαστική Υδροκήλης. 

� Σκωληκοειδεκτοµή επί οξείας σκωληκοειδίτιδος µετά ή όχι 

στοιχείων τοπικής περιτονίτιδος. 

� Τεταρτεκτοµή Μαστού. 

� Φίµωση. 

� Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε 

εντεροτοµή. 

� Χολοκυστοστοµία. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Απλή Μαστεκτοµή.  

� Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός). 

� Βαγοτοµή. 

� Βραγχιακή Κύστη Τραχηλικής χώρας. 

� Γαστροεντεροαναστόµωση. 

� Γαστροτοµή µε αφαίρεση καλοήθους όγκου στοµάχου. 

� ∆ιάσπαση Χειρουργικού Τραύµατος – Εκσπλάγχνωση – 

Συρραφή. 

� ∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης δι΄ εφαρµογής 

δακτυλίου. 

� ∆ιόρθωση Επιγαστρικής κήλης. 

� ∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης. 

� Εκτοµή Επιπλόου. 

� Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Τραχήλου.  

� Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ. 

� Εκτοµή Ορθοκολπικού Συριγγίου. 

� Εντεροεντεροαναστόµωση. 

� Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε 

ανοικτή τοµή. 

� Εξωµήτριος κύηση. 

� Ερευνητική Λαπαροτοµία. 

� Ερευνητική Λαπαροτοµία + Βιοψία Ενδοκοιλιακού 

Οργάνου. 

� Εφαρµογή δακτυλίου Στοµάχου  επί νοσογόνου 

παχυσαρκίας. 

� Λύση Συµφύσεων επί ειλεού. 

� Μερική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του 

προσωπικού νεύρου. 

� Παροχέτευση Ηπατικού Αποστήµατος. 

� Παροχέτευση Υποδιαφραγµατικού Αποστήµατος. 

� Πλαστική Βουβωνοκήλης  (µε ή χωρίς πλέγµα). 

� Πλαστική διαφραγµατοκήλης λαπαροσκοπικά. 

� Πλαστική Μηροκήλης. 

� Πλαστική Οµφαλοκήλης. 

� Πρόπτωση Κολοστοµίας. 

� Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας 

Κοιλότητας. 

� Σαφηνεκτοµή + Απολίνωση φλεβικών κλάδων κνήµης 

και διατιτραινουσών. 

� Συρραφή Τραύµατος Ήπατος. 

� Συρραφή Τραύµατος Σπληνός. 

� Υπερεκλεκτική Βαγοτοµή. 

� Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε 

εντερεκτοµή. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Άτυπη ηπατεκτοµή. 

� Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως Ήπατος. 

� Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος). 

� Βαγοτοµή + Αναστόµωση. 

� Βαγοτοµή + Πυλωροπλαστική. 

� Γαστροπλαστική για κακοήθη παχυσαρκία. 

� ∆ιακοιλιακή ∆ιόρθωση προπτώσεως ορθού. 

� Ειλεός µε εντερεκτοµή. 

� Εκτοµή λεπτού εντέρου. 

� Εκτοµή Ορθοκυστικού Συριγγίου. 

� Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστεως 

Παγκρέατος. 

� Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας άνω των 3 µε ανοικτή 

τοµή. 

� Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας - άνω των 7εκ. 

- µε ανοικτή τοµή. 
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� Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού 

Μασχαλιαίας κοιλότητος. 

� Μερική Γαστρεκτοµή. 

� Μερική Κολεκτοµή. 

� Νεφρεκτοµή. 

� Ολική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Ολική Παρωτιδεκτοµή. 

� Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα. 

� Παραθυρεοειδεκτοµή. 

� Πλαστική ∆ιαφραγµατοκήλης µε κοιλιακή τοµή. 

� Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος. 

� Ριζική Μαστεκτοµή. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου. 

� Σκωληκοειδεκτοµή επί γενικευµένης περιτονίτιδος. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση οξείας Περιτονίτιδος από 

διάτρηση Έλκους.  

� Χολοκυστεκτοµή (Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική). 

� Χολοκυστεκτοµή + Έρευνα χοληδόχου πόρου. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Εξαίρεση εκτεταµένων όγκων κοιλίας και 

Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. 

� Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή 

Λεµφαδενεκτοµή. 

� Κοιλιοπερινεϊκή Εκτοµή Ορθού. 

� Μερική Παγκρεατεκτοµή. 

� Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική). 

� Ολική Γαστρεκτοµή. 

� Ολική ή µερική εξεντέρωση Πυέλου. 

� Ολική Κολεκτοµή. 

� Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων. 

� Πρόσθια Χαµηλή εκτοµή παχέος εντέρου. 

� Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζική θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου. 

� Τυπική Λοβεκτοµή Ήπατος. 

� Χολοκυστεκτοµή + Σφιγκτηροπλαστική. 

� Χολοκυστεκτοµή + Χολοπεπτική Αναστόµωση. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Whipple (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτοµή + Μετάθεση 

Χοληδόχου πόρου + γαστροεντεροαναστόµωση). 

� Ολική Παγκρεατεκτοµή. 

� Πυλαιο – κοιλική αναστόµωση. 

 

ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση πολύποδος τραχήλου. 

� ∆ιαγνωστική απόξεση. 

� ∆ιαγνωστική Υστεροσκόπηση. 

� ∆ιακοπή κυήσεως Α΄3µήνου. 

� ∆ιάνοιξη Βαρθολινείου αδένα. 

� Εξαίρεση Βαρθολινείου αδένα. 

� Καυτηρίαση Ενδοµητρίου-Ενδοµητρίωση. 

� Καυτηρίαση τραχήλου. 

� Περίδεση τραχήλου. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Απολίνωση Σαλπίγγων. 

� ∆ιαγνωστική Λαπαροσκόπηση. 

� ∆ιακοπής κυήσεως πέραν του Α΄3µήνου. 

� Εκτοµή τραχήλου. 

� Εξαίρεση κύστεως Ωοθήκης. 

� Καυτηρίαση ενδοµητριωσικών εστιών. 

� Κωνοειδής εκτοµή. 

� Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας. 

� Προσθία, οπισθία κολποραφή. 

� Συνδεσµοπηξία Μήτρας. 

� Συρραφή ρήξεως περινέου. 

� Σφηνοειδής εκτοµή Ωοθήκης. 

� Τοποθέτηση ταινίας ή ραφής Kelly για αποκατάσταση 

ακράτειας ούρων. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε 

ανοικτή τοµή. 

� Εξωµήτριος κύηση. 

� Λαπαροσκοπική  σαλπιγγοπλαστική. 

� Λύση συµφύσεων Σαλπίγγων. 

� Πλαστική Σαλπίγγων. 

� Προσθιοπισθία  κολποραφή. 

� Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός. 

� Ωοθηκεκτοµή. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Manchester Τραχήλου. 

� Εκτοµή Αιδοίου. 

� Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας άνω των 3 µε ανοικτή 

τοµή. 

� Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας - άνω των 7 

εκ. - µε ανοικτή τοµή. 

� Κολπική αφαίρεση Ινοµυώµατος. 

� Ολική Κολπική Υστερεκτοµή. 

� Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα 

� Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Κολπική Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων. 

� Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων. 

� Ριζική Ολική Υστερεκτοµή. 

 

ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

  

� Αφαίρεση – καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου έως 

4εκ. 

� Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων έως 

τεσσάρων τον αριθµό. 

� Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση 

Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων έως τεσσάρων τον αριθµό. 
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ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση – καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου άνω 

των 4εκ. 

� Αφαίρεση σµηγµατογόνου κύστεως. 

� Εκτοµή δερµατικού µορφώµατος διαµέτρου έως 4εκ. 

� Εκτοµή σπίλων. 

� Εκτοµή τµήµατος δέρµατος προς βιοψία. 

� Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων άνω των 

τεσσάρων τον αριθµό. 

� Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση 

Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων άνω των τεσσάρων τον 

αριθµό. 

 

ΕΕΝΝ∆∆ΑΑΓΓΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην 

φλεβοκαθετήρα). 

� Καθαρισµός τραυµάτων δακτύλων. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αποκάλυψη Φλεβός. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Μηριαίας. 

� Ενδαγγειακή εκλεκτική θροµβόλυση  (Α-Φ). 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� ∆ιαδερµική τοποθέτηση φίλτρου κάτω Κοίλης.  

� Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Ιγνυακής. 

� Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Λαγονίου. 

� Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Περιφερικών Αγγείων. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας-ενδαγγειακής  

χειρουργικής. 

� Ανεύρυσµα Μηριαίας αρτηρίας-ενδαγγειακής  

χειρουργικής. 

� Ανεύρυσµα Περιφερικών Αγγείων-ενδαγγειακής  

χειρουργικής. 

� Ανεύρυσµα Υποκλειδίου-ενδαγγειακής χειρουργικής. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλασική Υποκλειδίου. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Ανωνύµου. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Καρωτίδος. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική κοιλιακής Αορτής. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Νεφρικής. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπλαγχνικών Αγγείων. 

� Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπονδυλικής. 

� Κλάδοι Αορτικού Τόξου. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανεύρυσµα κοιλιακής Αορτής-ενδαγγειακής 

χειρουργικής. 

 

ΘΘΩΩΡΡΑΑΚΚΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βιοψία δια  βελόνας. 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Απλή παροχέτευση Θώρακος. 

� Βιοψία δια βελόνας  υπό CT-US. 

� Βιοψία Υπεζωκότος µε βελόνη Abrams. 

� Εκκενωτική παρακέντηση Θώρακος. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βρογχοσκόπηση. 

� Βρογχοσκόπηση και βιοψία ή αφαίρεση ξένου 

σώµατος. 

� Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του 

επιπέδου των πλευρών). 

� Παράθυρο Περικαρδίου. 

� Παροχέτευση Θώρακος µε Πλευροδεσία. 

� Πλευροδεσία. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Εκτοµή Περικαρδίου. 

� Ερευνητική Θωρακοτοµή. 

� Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοσκόπηση. 

� Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοτοµή. 

� Θωρακοσκόπηση µε ή άνευ βιοψίας, κ.λ.π. 

� Μεσοθωρακοσκόπηση. 

� Πλύση Θώρακος (Αιµοθώρακας ή Πλευρίτις) 

� Σύγκλειση Στέρνου. 

� Σφηνεκτοµή Πνεύµονος µε Θωρακοτοµή. 

� Τοποθέτηση stent Τραχείας ή Βρόγχου. 

� Χυλοθώρακας και απολίνωση θωρακικού πόρου. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση Εµπυήµατος (παροχέτευση, καθαρισµός). 

� Αφαίρεση Εχινοκόκκου Πνεύµονος. 

� ∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης διαθωρακικώς. 

� Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος µε κατάληψη 

πνευµονικού ιστού. 

� Θωρακοσκοπική εκτοµή κύστεων. 

� Θωρακοσκοπική Συµπαθεκτοµή. 

� Ογκεκτοµή υπεζωκότα για µεσοθηλίωµα. 

� Τµηµατεκτοµή Πνεύµονος. 

� Τραχειοπλαστική. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση όγκων Μεσοθωρακίου µε Στερνοτοµή. 

� Βρογχοπλαστική. 

� Εκτοµή ανευρύσµατος κατιούσας θωρακικής αορτής ή 

τοποθέτηση stent. 

� Εκτοµή Πνεύµονος και τοποθέτηση patch στην αορτή. 

� Θυµεκτοµή. 

� Θωρακικό ανεύρυσµα. 

� Λοβεκτοµή. 

� Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική). 

� Πνευµονεκτοµή. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ενδοπερικάρδια ριζική πνευµονεκτοµή. 

� Πλευροπνευµονεκτοµή και αφαίρεση διαφράγµατος 

περικαρδίου για µεσοθηλίωµα. 
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ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αποκατάσταση κοιλιακών ανευρυσµάτων. 

� Τοποθέτηση ενδοαγγειακού µοσχεύµατος στη θωρακική 

αορτή. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανατοµική αποκατάσταση ανωµάλου Στεφανιαίου 

∆ίσκου. 

� Ανεύρυσµα ανιούσης αορτής. 

� Ανεύρυσµα αορτικού τόξου ανιούσης αορτής. 

� Ανεύρυσµα αριστεράς κοιλίας. 

� Ανεύρυσµα κατιούσης θωρακικής αορτής (µε 

εφαρµογή εξωσωµατικής κυκλοφορίας). 

� Ανοικτή βαλβιδοτοµή. 

� Αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας 

(συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής). 

� Αντικατάσταση βαλβίδας καρδιάς. 

� Αντικατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδας 

(συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής). 

� Αντικατάσταση Πνευµονικής βαλβίδας 

(συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής / 

βαλβιδοτοµής). 

� Αντικατάσταση Τριγλώχινος βαλβίδας. 

� Αφαίρεση βηµατοδότη µε by pass (µε εφαρµογή 

εξωσωµατικής κυκλοφορίας). 

� Εκτοµή Ινώδους ιστού συµφυοµένου στις γλωχίνες της 

καρδιάς. 

� Εκτοµή καρδιακών όγκων. 

� Επαναιµάτωση Στεφανιαίας(ων) µε αυτοµόσχευµα, 

συµπεριλαµβανοµένης της λήψης του 

αυτοµοσχεύµατος και Ενδαρτηρεκτοµή. 

� Επανεπέµβαση παράκαµψης ΑορτοΣτεφανιαίας(ων). 

συµπεριλαµβανοµένης λήψεως αυτοµοσχευµάτων. 

� Οξύ διαχωριστικό ανεύρυσµα ανιούσης αορτής. 

� Πλαστική αποκατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδος. 

� Σύγκλειση Μεσοκοιλιακής επικοινωνίας. 

� Σύγκλειση Μεσοκολπικής επικοινωνίας. 

 

ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αγγειογραφία Εγκεφάλου µε C-ARM. 

� Εξωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. 

� Καθετήρας µέτρησης ICP. 

� Κρανιοανάτρηση. 

� Τοποθέτηση Ommaya. 

� Τοποθέτηση Οσφυονωτιαίου Drainage. 

� Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιµάτωµα. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αντιµετώπιση Αγγειακής ∆υσπλασίας Εγκεφάλου δι΄ 

Επεµβατικής Ακτινολογίας. 

� Αποσυµπίεση νεύρου µε κρανιοτοµία. 

� Επισκληρίδιο Αιµάτωµα. 

� Εσωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. 

� Οσφυϊκή Πεταλεκτοµή. 

� Οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση. 

� Παρακέντηση αποστήµατος Εγκεφάλου. 

� Τοποθέτηση Νευροδιεγέρτη. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αυχενική ∆ισκεκτοµή. 

� Αυχενική Πεταλεκτοµή. 

� Βαλβίδα Εγκεφάλου. 

� Βιοψία όγκου Εγκεφάλου. 

� Θωρακική ∆ισκεκτοµή. 

� Θωρακική Πεταλεκτοµή. 

� Κρανιοπλαστική. 

� Μηνιγγοπλαστική. 

� Μικροδισκεκτοµή. 

� Οξύ επισκληρίδιο αιµάτωµα. 

�  Οσφυϊκή ∆ισκεκτοµή. 

� Πλαστική Εφιππίου. 

� Στερεοταξία. 

� Συµπαθεκτοµή. 

� Τρηµατοτοµή. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αποσυµπίεση τριδύµου νεύρου. 

� Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιµατώµατος 

� ∆ιασφηνοειδής Υποφυσεκτοµή/Αδενωµατεκτοµή. 

� Εξωµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού. 

� Οξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα. 

� Προσθία Αυχενική Σωµατεκτοµή και Σπονδυλοδεσία. 

� Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα. 

� Συµφυσιόληση σπονδυλικής στήλης. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αγγειακή ∆υσπλασία Εγκεφάλου. 

� Αιµαγγείωµα Παρεγκεφαλίδος. 

� Ανεύρυσµα Εγκεφάλου. 

� Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος. 

� Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Εγκεφάλου. 

� Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Ν.Μ. και ριζών. 

� Γλοιοβλάστωµα. 

� Ενδοµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού. 

� Επεµβάσεις Λειτουργικής Νευροχειρουργικής (Επιληψία,     

ν.  Parkinson). 

� Ηµι-λοβεκτοµή (κροταφικού-ινιακού-µετωπιαίου-

βρεγµατικού). 

� Όγκοι βάσεως κρανίου. 

� Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων. 

� Συριγγοµυελική κύηση Ο.Μ.Σ.Σ. 

� Χορδοτοµή. 

 

ΟΟΡΡΘΘΟΟΠΠΕΕ∆∆ΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ  ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βιοψία δια βελόνης πλην Σπονδυλικής Στήλης. 

� ∆ιάνοιξη Αιµατώµατος. 

� Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. 

χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Ονυχεκτοµή Μερική. 

� Παρακέντηση Αιµάρθρου. 

� Παροχέτευση ∆ερµατικού Αποστήµατος. 
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� Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία µε 

ή χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού µηχανήµατος.  

� Τοποθέτηση σκελετικής έλξεως. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου. 

� Ανοικτή βιοψία Μυός. 

� Αφαίρεση επιπολής ξένων σωµάτων.  

� Αφαίρεση καλοήθων όγκων ∆ακτύλου. 

� Αφαίρεση υλικού εξωτερικής οστεοσυνθέσεως. 

� Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, 

λεµφαδένων. 

� Βιοψία δια βελόνας Σπονδυλικής Στήλης. 

� ∆ιαδερµική αφαίρεση βελονών Kirschner.  

� ∆ιάνοιξη ελύτρου  Τένοντος. 

� Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, 

Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικώς µικρών 

δερµατικών µορφωµάτων. 

� Εξαίρεση  γαγγλίου. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

έως 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γενική αναισθησία. 

� Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική. 

� Ονυχεκτοµή Ολική. 

� Συρραφή ενός εκτείνοντος τένοντος δακτύλου. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωµιοπλαστική Ώµου. 

� Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή 

Άκρου Ποδός. 

� Αναίµακτη ανάταξη καταγµάτων-εξαρθρηµάτων άκρων 

υπό γεν. αναισθησία. 

� Αντιµετώπιση καταγµάτων δι΄ εξωτερικής 

οστεοσυνθέσεως. 

� Αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως κατάγµατος ∆ακτύλου. 

� Αποκατάσταση ρήξεως Μυός.  

� Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων 

∆ακτύλου. 

� Αφαίρεση  Υλικών Εσωτερικής Οστεοσυνθέσεως (πλήν 

βελονών Kirschner, σύρµατος ή κοχλίου). 

� Αφαίρεση απολειµµάτων οστών, χειρουργικός 

καθαρισµός. 

� Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος  µαλακών 

µορίων. 

� Αφαίρεση κεφαλής κερκίδος, µείζονος πολυγώνου, 

κόκκυγγος, άκρου κλειδός. 

� Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του 

Dupuytren. 

� ∆ιαγνωστική Αρθροσκόπηση. 

� ∆ιαδερµική τοποθέτηση βελονών Kirschner. 

� ∆ιατοµές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, 

ραιβοκράνου, συνδρόµου προσαγωγών. 

� Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 

4εκ. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Σύνδροµο συµπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων 

π.χ. νευρίτις ωλενίου νεύρου, σύνδροµο καρπιαίου 

σωλήνος, σύνδροµο ταρσίου σωλήνος. 

� Συρραφή ή επανακαθήλωση Αχιλλείου Τένοντος, 

Επιγονατιδικού, ή Τένοντος του Τετρακεφάλου ή 

∆ικεφάλου. 

� Συρραφή ρήξεως µεµονωµένων συνδέσµων πλήν 

χιαστών. 

� Τοποθέτηση Κρανιακής Έλξεως Hallo µε ή χωρίς 

κηδεµόνα Minerva. 

� Τρυπανισµοί οστών επί οστεοµυελίτιδος, κ.λ.π. 

� Χειρ/κή αντιµετώπιση καταγµάτων δακτύλου. 

� Χειρουρ/κή αντιµετώπιση Βλαισού µεγάλου δακτύλου. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση ρήξεως Τενοντίου Πετάλου 

του Ώµου (Rotator Cuff). 

� Χειρουργική Αρθροσκοπική επέµβαση Γόνατος 

(περιλαµβανοµένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που 

λαµβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν 

αναφέρεται ως κατηγοριοποιηµένη επέµβαση).  

� Χειρουργική Αρθροσκοπική επέµβαση Ωµου 

(περιλαµβανοµένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που 

λαµβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν 

αναφέρεται ως κατηγοριοποιηµένη επέµβαση). 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, 

της Κνήµης. 

� Ανοικτή υµενεκτοµή µεγάλων αρθρώσεων. 

� Αντιµετώπιση εξαρθρήµατος ισχίου. 

� Αντιµετώπιση καταγµάτων Άκρας χειρός, Αντιβραχίου, 

Άκρου ποδός, Σφυρών, Ωλεκράνου, αποσπαστικών 

καταγµάτων Επικονδύλων, δι΄ εσωτερικής 

οστεοσυνθέσεως. 

� Αντιµετώπιση καταγµάτων Βραχιονίου, Κνήµης, Κλειδός, 

δι΄ εσωτερικής οστεοσυνθέσεως. 

� Αντιµετώπιση συνθέτων κακώσεων Γόνατος (πλην 

διατοµής αρτηριών, νεύρων). 

� Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός). 

� Αρθροδεσία αρθρώσεων µεσαίου µεγέθους π.χ. 

Ποδοκνηµικής-Υπαστραγαλικών. 

� Αρθροδεσία Καρπού-Ταρσού. 

� Αφαίρεση Επιγονατίδος (επιγονατιδεκτοµή µε 

αποκατάσταση εκτατικού µηχανισµού του γόνατος). 

� Αφαίρεση καλοήθων όγκων Μακρών οστών 

� Ενδαρθρικά κατάγµατα Αγκώνος-Γόνατος-

Ποδοκνηµικής (PILON) και Υπερκονδύλια. 

� Ενδοσκοπική Μηνισκεκτοµή. 

� Λήψη οστικών Μοσχευµάτων (Λαγονίων). 

� Οστεοσύνθεση κατάγµατος επιγονατίδος. 

� Οστεοτοµία περιοχής Γόνατος. 

� Πλαστική Κοιλιακών Μυών. 

� Πλαστκή Χιαστών Συνδέσµων. 

� Σύνθετες Επεµβάσεις Άκρου Ποδός (Τενοντοµετάθεση-

∆ιορθωτικές Οστεοτοµίες). 

� Υποκεφαλικά συντριπτικά κατάγµατα Βραχιονίου µετά ή 

άνευ εξαρθρήµατος. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση εξαρθρήµατος 

Ακρωµιοκλειδικής. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση καθ' έξιν εξαρθρήµατος 

Επιγονατίδος.  

� Χειρουργική αντιµετώπιση υποτροπιάζοντος 

εξαρθρήµατος Ώµου. 

� Χειρουργικός καθαρισµός επί φλεγµονών µεγάλων 

αρθρώσεων δι' ανοικτής µεθόδου. 
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ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού. 

� Αντιµετώπιση κατάγµατος άνω πέρατος Μηριαίου δια 

κοχλιώσεως ολισθαίνοντος ήλου ή ηµιολικής  

αρθροπλαστικής. 

� Αντιµετώπιση κατάγµατος ισχύου. 

� Επιµήκυνση Οστών. 

� Ηµιολικές Αρθροπλαστικές. 

� Μεταφορά αγγειούµενων µοσχευµάτων και εκτενών 

µίσχων ή ελευθέρων Μυϊκών κρηµνών. 

� Μικροδισκεκτοµή. 

� Οστεοσύνθεση καταγµάτων Μηριαίου δια πλακός ή 

ενδοµυελικής ηλώσεως. 

� Οστεοτοµίες Ισχίου. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση ∆ιατροχαντηρίου 

κατάγµατος. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής 

Στήλης χωρίς σπονδυλοδεσία. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως Μακρών 

οστών. 

� Χειρουργικοί καθαρισµοί φλεγµονών Σπονδυλικής 

Στήλης. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αθροδεσία Ισχίου, Ώµου, Γόνατος. 

� Κυφοπλαστική. 

� Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου, Γόνατος, Ώµου. 

� Οστεοτοµίες Λεκάνης και Κοτυλοπλαστικές επεµβάσεις 

επί συγγενούς δυσπλασίας του Ισχίου. 

� Πλαστική Ισχίου κατά Girdlestone. 

� Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα. 

� Σπονδυλοπλαστική. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής 

Στήλης µε σπονδυλοδεσία. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων Πυέλου, 

Κοτύλης. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αναθεώρηση ολικών Αρθροπλαστικών µεγάλων 

αρθρώσεων (revision). 

� Απεξάρθρωση Ισχίου ή Ώµου βασικών ιστών, αγγείων, 

νεύρων διά µικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση 

οστών. 

� Εκτεταµένες επεµβάσεις Σπονδυλικής Στήλης µε διπλή 

προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια). 

� Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων Σπονδυλικής Στήλης 

και κακοήθων όγκων Μακρών Οστών και Λεκάνης. 

 

ΟΟΥΥΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ  ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων. 

� Βιοψία Προστάτου µε βελόνη. 

� ∆ιάνοιξη στοµίου Ουρήθρας. 

� Πλύσεις Κύστεως. 

 

ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση pig-tail. 

� Αφαίρεση αποστήµατος οσχέου. 

� Αφαίρεση όγκου στοµίου ουρήθρας. 

� Βιοψία Λεµφαδένος. 

� Βιοψία όρχεος. 

� Βιοψίες Προστάτου κατευθυνόµενες διά διορθικού 

υπερηχογραφήµατος. 

� ∆ιαστολή ή τοµή Ουρητηρικού στοµίου. 

� ∆ιατοµή Βραχέος Χαλινού. 

� Ενδοσκοπική Ουρηθροτοµία. 

� Καυτηριασµός κονδυλωµάτων (εξωτερικών). 

� Κυστεοσκόπηση απλή. 

� Μανοµέτρηση Νεφρικής Πυέλου. 

� Ουρηθροκυστεοσκόπηση. 

� Παρακέντηση αποστήµατος Προστάτου. 

� Τυφλή Ουρηθροτοµία. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Απολίνωση και εκτοµή Σπερµατικού Πόρων.  

� Αφαίρεση ξένων σωµάτων από Ανδρική Ουρήθρα. 

� Αφαίρεση Πεϊκής προθέσεως. 

� ∆ιαδερµική Νεφροστοµία. 

� ∆ιαδερµική Πυελοσκόπηση. 

� ∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία. 

� ∆ιόρθωση Κιρσοκήλης. 

� ∆ιόρθωση Κρυψορχίας. 

� ∆ιουρηθρική αφαίρεση κονδυλωµάτων. 

� Ενδοσκοπική µηχανική ή δι΄υπερήχων λιθοτριψία λίθων 

Ουροδόχου Κύστεως. 

� Ενδοσκοπική Ουρητηροπυελοσκόπηση. 

� Επιδιδυµιδεκτοµή. 

� Καθήλωση Όρχεος ή Ορχεοπηξία. 

� Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση µονίµων καθετήρων 

ετερόπλευρα µε ανιούσα ουρητηροπυελογραφία. 

� Κυστεοσκόπηση µε λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως. 

 

 

� Κυστεοσκοπική εκκένωση αιµατοκύστης. 

� Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας. 

� Ορχεκτοµή. 

� Περιτοµή. 

� Πλαστική στοµίου Ουρήθρας. 

� Συστροφή Όρχεος/Ορχεοπηξία. 

� Τοποθέτηση pig-tail. 

� Τοποθέτηση ή αφαίρεση προθέσεως όρχεος. 

� Υδροκήλη. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� ∆ευτερογενής επέµβαση Ουροστόµατος. 

� ∆ιαδερµική Νεφρολιθοτριψία. 

� ∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία. 

� ∆ιουρηθρική αφαίρεση Θηλωµάτων. 

� ∆ιουρηθρική όγκου Κύστεως. 

� ∆ιουρηθρική Προσταδενεκτοµή. 

� Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου Ουρητήρα. 

� Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως έως 1εκ. 

� Επέµβαση επί εκτοπίας Όρχεος. 

� Μερική Πεεκτοµή µε βιοψία βουβωνικών λεµφαδένων. 

� Μικροχειρουργική αναστόµωση Σπερµατικού πόρου και 

Επιδιδυµίδος. 

� Ουρηθεκτοµή. 

� Ουρητηροστοµία. 
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� Πλαστική Σηραγγωδών σωµάτων-NESBIT. 

� Πλαστική συριγγίου και στενώµατος Ουρήθρας. 

� Ριζική Ορχεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός. 

� Τραύµα και ρήξη Ουρήθρας εξωπυελική. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανοικτή Νεφροστοµία. 

� Αφαίρεση εκκολπώµατος Ουροδόχου κύστεως. 

� Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως. 

� Αφαίρεση κύστεως Νεφρού. 

� ∆ιαχωρισµός ή µερική αφαίρεση Πεταλοειδούς Νεφρού. 

� ∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία 

� ∆ιουρηθρική Προστάτου και νεοπλάσµατος Κύστεως. 

� Εκτοµή Κυστεοκολπικού συριγγίου. 

� Εκτοµή Ορθοκυστικού συριγγίου. 

� Εµφύτευση Ουρητήρος καθώς και αντιπαλινδροµική 

εµφύτευση Ουρητήρος ετερόπλευρα. 

� Εµφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα. 

� Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως άνω του 1 εκ. 

� Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος. 

� Μερική Κυστεκτοµή µε ή χωρίς επανεµφύτευση 

ουρητήρος. 

� Μερική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή. 

� Μετατραυµατική ρήξη Κύστεως και ενδοπυελική 

ουρήθρα. 

� Νεφρεκτοµή. 

� Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) άνευ 

νεφροτοµής. 

� Ολική Ουρητηρεκτοµή. 

� Ολική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή.  

� Ουρητηρολιθοτοµία. 

� Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης. 

� Ουρητηροπυελοσκοπία και ενδοσκοπική αφαίρεση 

λίθων ή όγκων. 

� Παροχέτευση Ουρινώµατος. 

� Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες. 

� Πλαστική Ουρητήρος (µεγαουρητήρος). 

� Πυελοπλαστική. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου. 

� Στήριξη αυχένος Κύστεως. 

� Τοποθέτηση Ενδοπεϊκής πρόθεσης. 

� Υπερηβική Κυστεοστοµία. 

� Υπερηβική Προστατεκτοµή.  

� Χειρουργική των ουρητήρων επί τραυµατισµού. 

� Χειρουργικός καθαρισµός Οσχέου (Fourner) κ.λ.π. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή 

Λεµφαδενεκτοµή. 

� Νεφρεκτοµή για µεταµόσχευση. 

� Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) µετά 

νεφροτοµής. 

� Ριζική αφαίρεση πέους µε λεµφαδενεκτοµή.  

� Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζική Κυστεκτοµή επί καρκίνου κύστεως µε πυελική 

λεµφαδενεκτοµή. 

� Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου. 

� Ριζική υπερηβική Προστατεκτοµή επί καρκίνου 

Προστάτου µε πυελική λεµφαδενεκτοµή. 

� Χειρουργική του νεφρού επί τραυµατικών νεφρικών 

κακώσεων. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αυτοµεταµόσχευση. 

� Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit. 

� Πλαστική Κύστεως επί εκστροφίας κύστεως. 

� Στεγανή παροχέτευση ούρων και δηµιουργία 

Νεοκύστης. 

 

ΟΟΦΦΘΘΑΑΛΛΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Απόξεση Επιθηλίου Κερατοειδούς. 

� Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως . 

� Ένεση Οινοπνεύµατος.  

� Επαναληπτική Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως. 

ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανάταξη φακού-Παρακέντηση προσθίου θαλάµου-

∆ευτερογενής καταρράκτης-Καψουλοτοµή.  

� Απολίνωση επιπολής κροταφικής αρτηρίας. 

� Αφαίρεση κύστης, ογκιδίου, σπίλου. 

� Βιοψία ∆ακρυϊκού αδένος-ογκιδίου-οφθαλµικών ιστών. 

� Βλεφαροραφή. 

� Καθαρισµός µαζών. 

� Καθετηριασµός και πλύση δακρυϊκής οδού. 

� Κερατοτοµή µετεγχειρητική επαναληπτική. 

� Κρυοπηξία.  

� Μεµβρανεκτοµή. 

� Ξανθελάσµατα. 

� Πτερύγιο. 

� Συρραφή Επιπεφυκότος. 

� Συρραφή Κερατοειδούς. 

� Ταtoo Κερατοειδούς-limbus-Σκληρού.  

� Ταρσοραφή. 

� Τραύµα επιφανειακό Βλεφάρων-Επιπεφυκότος. 

� Τραύµα Σκληρού Επιφανειακό. 

� Χαλάζιο. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακτινωτή Κερατοτοµή Μυωπίας.  

� Ανάταξη ίριδος. 

� Ασκός Αφαίρεση.  

� Β. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού βίδα Flat τοποθέτηση + 

τρυπάνωση.  

� Βιτρεκτοµή πρόσθια. 

� Γ. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού κατά POMPE τελική 

τοποθέτηση. 

� Εκτοµή Κερατοειδούς Αστιγµατική µετά ή άνευ 

συρραφής. 

� Εκτρόπιο. 

� Εντρόπιο. 

� Επικάλυψη. 

� Ιριδοπλαστική. 

� Μεταµόσχευση Επιπεφυκότος / Αµνιακής µεµβράνης. 

� Περιστροφή Φακού.  

� Πλύση προσθίου Θαλάµου.  

� Επεµβάσεις Μυωπίας µε Laser. 
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ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αντιγλαυκωµατική επέµβαση. 

� Αντικατάσταση Ενδοφακών.  

� Ασκορινοστοµία. 

� Αφαίρεση κρυασταλλοειδούς φακού. 

� Βλεφαροπλαστική µε ή χωρίς χειλεοπλαστική- Πτώση 

βλεφάρου. 

� Εγχείρηση Καταρράκτου. 

� Εκκένωση κόγχου. 

� Ένθεση Molteno ή τύπου Molteno.  

� Ένθεση βαλβίδος Molteno.  

� Ένθεση Ενδοφακού- Αφαίρεση Ενδοφακού.  

� Κερατοτοµή αστιγµατισµού. 

� Σκληροπλαστική. 

� Στραβισµός. 

� Τραύµα Υαλώδους.  

� Υπερµετρωπία. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αποκόλληση Αµφιβληστροειδούς. 

� Βιτρεκτοµή οπίσθια- Χειρ. Ωχράς. 

� Εξόρυξη και µεταµόσχευση Βολβού(Σκληρού-

µεταµόσχευση ένθεση αλοµοσχεύµατος βολβού). 

� Κερατοπρόθεση ένθεση  Α΄ στάδιο -   Β΄ στάδιο. 

� Μεταµόσχευση Κερατοειδούς. 

� Μεταµόσχευση Σκληρού – Limbus. 

� Τραύµα Σκληρού, Κερατοειδούς, Υαλώδους 

� Χειρουργική αποκατάσταση προσθίου ηµιµορίου. 

 

ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� ∆ιάνοιξη Αιµατώµατος. 

� ∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος. 

� Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος, έως 4 εκ. 

χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Κλειστή ανάταξη κατάγµατος δακτύλου. 

� Ονυχεκτοµή Μερική. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου. 

� Ακρωτηριασµός Φάλαγγος ∆ακτύλου. 

� Αφαίρεση Λευκοπλακίας. 

� Αφαίρεση µικρού υλικού Οστεοσυνθέσεως. 

� Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, 

λεµφαδένων.  

� ∆ιατοµή βραχέος χαλινού.  
� ∆ιόρθωση Εκτροπίου. 

� ∆ιόρθωση ουλών. 

� ∆ιόρθωση σχιστίας χείλους. 

� ∆ιόρθωση Τηλεκάνθου. 

� Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, 

Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικώς µικρών 

δερµατικών µορφωµάτων. 

� Εκτοµή µικρού ∆ερµατικού όγκου και µικρός τοπικός 

Κρηµνός. 

� Εκτοµή Ξανθελάσµατος Βλεφάρου. 

� Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των 

4εκ. 

� Εξαίρεση γαγγλίου. 

� Εξαίρεση όγκου Προσώπου έως 4εκ. 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

έως 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Κλειστή ανάταξη ρινικού κατάγµατος µε αναισθησία. 

� Μικρά Μοσχεύµατα ∆έρµατος. 

� Μόσχευµα Ρινός απλό. 

� Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική. 

� Ονυχεκτοµή Ολική. 

� Συρραφή διατοµής Τενόντων ή νεύρων µεµονωµένων. 

� Τοποθέτηση µικρών διατατών ιστών έως 4εκ. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή 

Άκρου Ποδός. 

� Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος ∆ακτύλου. 

� Αποκατάσταση ουλών µε µικροµεταµόσχευση µαλλιών 

χωρίς Laser. 

� Αποκατάσταση ρήξεως µυός. 

� Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων 

∆ακτύλου. 

� Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων, 

χωρίς προσβολή νεύρων, αγγείων ή οστών. 

� Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του 

Dupuytren. 

� ∆ιάνοιξη καρπιαίου σωλήνα. 

� ∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία. 

� ∆ιόρθωση ουλών άνω των 2.  

� ∆ιόρθωση συνδακτυλίας 2 δακτύλων. 

� ∆ιόρθωση σχιστίας Υπερώας, Φαρυγγοπλαστική. 

� Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού 

� Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των 

4 εκ. 

� Εκτοµή κύστεως κόκκυγγος και αποκατάσταση. 

� Εκτοµή µη ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός 

διά σύρµατος). 

� Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του 

επιπέδου των πλευρών). 

� Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4εκ. 

� Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 

4εκ. 

� Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος. 

� Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2εκ. 

� Εξαίρεση όγκου Προσώπου άνω των 4εκ. 

� Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του 

προσωπικού νεύρου 

� Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (µέχρι 2 

ώρες). 

� Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους 

άνω των 25εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς 

συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων. 

� Κρηµνοί δέρµατος έως 2 ώρες. 

� Μεγάλα µοσχεύµατα δέρµατος. 

� Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας. 

� Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας 

Κοιλότητος. 

� Περιτοµή. 

� Πλαστική πτερυγίου Ωτός. 

� Πολλαπλές τενοντοραφές έως 2 τον αριθµό. 

� Τενοντοµετάθεση. 

� Τεταρτεκτοµή Μαστού. 



 

 Σελίδα 225 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

� Τοποθέτηση µεγάλων διατατών ιστών άνω των 4εκ. 

� Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου 

τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, 

της Κνήµης. 

� Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγµατος ζυγωµατικού. 

� Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος άνω ή κάτω γνάθου. 

� Ανοικτή ανάταξη ρινικού κατάγµατος  

� Απλή Μαστεκτοµή. 

� Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός). 

� ∆ιόρθωση Κοιλιοκήλης. 

� ∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης. 

� ∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία. 

� Εκτοµή όγκου Γνάθου. 

� Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ. 

� Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (άνω των 

2 ωρών). 

� Κρηµνοί δέρµατος άνω των 3 ωρών. 

� Λήψη Μοσχεύµατος. 

� Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του 

προσωπικού νεύρου. 

� Μυϊκοί Κρηµνοί. 

� Μυοδερµατικοί Κρηµνοί. 

� Οστεοτοµία απλή Άνω ή Κάτω Γνάθου. 

� Οστεοτοµία Κόγχου. 

� Οστικό Μόσχευµα εδάφους Κόγχου. 

� Πλαστική Κοιλιακών Μυών. 

� Πλαστική Οµφαλοκήλης. 

� Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος. 

� Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας 

Κοιλότητας. 

� Σµίκρυνση Μαστών άνω των 350 gr. 

� Συρραφές νεύρων. 

� Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέινου 

τµήµατος ρινικού διαφράγµατος.  

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού. 

� Ανακατασκευή πτερυγίου µε πλευρικό χόνδρο. 

� Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος Κόγχου. 

� Αποσυµπίεση Προσωπικού νεύρου. 

� ∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία. 

� ∆ιόρθωση παράλυσης πλευράς προσώπου. 

� Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ. 

� Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού 

Μασχαλιαίας κοιλότητος.  

� Ολική Παρωτιδεκτοµή. 

� Οστικό Μόσχευµα Άνω Γνάθου (µε διόρθωση Χείλους-

∆ιαφράγµατος-Ρινός). 

� Παρωτιδεκτοµή µε ανακατασκευή προσωπικού νεύρου. 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ανακατασκευή Μαστού µε ορθό κοιλιακό µυοδερµατικό 

κρηµνό. 

� Ανακατασκευή Μαστού µε πλατύ ραχιαίο µύ (µε ή χωρίς 

ένθεµα). 

� Άνω ή Κάτω Γναθεκτοµή. 

� Πλαστική αποκατάσταση ελλειµµάτων κοιλιακών 

τοιχωµάτων. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ανάταξη κατάγµατος Κρανίου. 

� Εξαίρεση όγκων Κρανίου. 

� Μικροχειρουργική επανόρθωση. 

� Οστεοτοµία Lefort III / Ανοικτή ανάταξη καταγµάτων 

κρανίου – κόγχων. 

� Οστεοτοµία Μέτωπο – προσωπική. 

 

ΩΩΤΤΟΟΡΡΙΙΝΝΟΟΛΛΑΑΡΡΥΥΓΓΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΠΟΛΥ  ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση ξένου σώµατος ή ρινολίθου ρινός δια της 

φυσικής οδού. 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος Στοµατοφάρυγγα. 

� Αφαίρεση σωληνίσκου αερισµού. 

� ∆ιάνοιξη δοθιήνος ή αποστήµατος Έξω Ακουστικού 

Πόρου. 

� Παρακέντηση Τυµπάνου. 

� Παροχέτευση υποδόριου αποστήµατος κεφαλής. 

� Χειρουργική θεραπεία φλεγµονής πτερυγίου Ωτός. 

 

ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αδενοειδεκτοµή. 

� Αλλαγή Σωλήνα Montgomery. 

� Ανάταξη απλού κατάγµατος ρινικών οστών µε γενική 

αναισθησία. 

� Αφαίρεση αιµορραγικού Πολύποδα ή άλλης εξεργασίας 

Ρινικού ∆ιαφράγµατος. 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος στοµατοφάρυγγα στο 

χειρουργείο υπό γενική αναισθησία.  

� Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου 

µε γ.α. (φυσική οδός). 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου 

µε οπισθοωτιαία τοµή. 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος Υποφάρυγγα, Λάρυγγα. 

� Βιοψία γλώσσης, στοµατοφάρυγγα. 

� Βιοψία Λάρυγγα, Υποφάρυγγα µε τοπική αναισθησία. 

� Βιοψία Ρινός ή Επιφάρυγγα. 

� Βιοψία Τραχηλικού Λεµφαδένα. 

� Βιοψία Ωτός. 

� ∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ∆ιαφράγµατος. 

� ∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ρινικού 

διαφράγµατος µε γενική αναισθησία. 

� ∆ιάνοιξη Περιαµυγδαλικού αποστήµατος. 

� ∆ιατοµή χαλινού Γλώσσης. 

� Εκτοµή ογκιδίου γλώσσης. 

� Εξαίρεση µικρού όγκου προσώπου ή τραχήλου 

διαµέτρου έως 4εκ. χωρίς τοπική πλαστική. 

� Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου 

διαµέτρου έως 4εκ., τοπική πλαστική µε χρήση κρηµνού. 

� Εξαίρεση πολύποδος Ωτός. 

� Λύση συµφύσεων Ρινικής κοιλότητας. 

� Μερική εκτοµή πτερυγίου Ωτός . 

� Παρακέντηση και πλύση Ιγµορείου άντρου. 

� Παρακέντηση και πλύση Μετωπιαίου κόλπου. 
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� Παρακέντηση Τυµπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου 

αερισµού. 

� Παροχέτευση αποστήµατος Κεφαλής ή Τραχήλου. 

� Παροχέτευση υποδόριου αποστήµατος τραχήλου. 

� Συρραφή Βλεννογόνου Στόµατος. 

� Συρραφή Γλώσσης. 

� Υποβλεννογόνιος καυτηριασµός Ρινικών κόγχων. 

� Χειρουργική θεραπεία τραύµατος πτερυγίου Ωτός. 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αµυγδαλεκτοµή. 

� Ανάτρηση Ιγµορίου άντρου κατά Caldwell-Luc (ΠΟ: 

Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού  γναθιαίου κ.). 

� Αντιµετώπιση επιπλεγµένου κατάγµατος Ρινός. 

� Αποκατάσταση µετά Τραχειοστοµία. 

� Αποφλοίωση φωνητικών χορδών. 

� Αφαίρεση εξοστώσεως ή οστεώµατος από τον Έξω 

Ακουστικό Πόρο. 

� Αφαίρεση ξένου σώµατος διά Βρογχοσκοπήσεως. 

� Αφαίρεση όγκου Παρωτίδος χωρίς παρασκευή του 

προσωπικού νεύρου. 

� Αφαίρεση Προωτιαίου συριγγίου. 

� Βιοψία διά Βρογχοσκοπήσεως. 

� Βιοψία Ιγµορίου άντρου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο 

(ενδορινικά ή από κυνικό βοθρίο). 

� Βιοψία, αφαίρεση πολύποδος Φωνητικών Χορδών µε 

µικρολαρυγγοσκόπηση. 

� ∆ιάνοιξη παροχέτευση Λουδοβικείου κυνάγχης. 

� ∆ιαστολή Υποφάρυγγα, Οισοφάγου ή Λάρυγγα µε 

κηρία. Ανά συνεδρία. 

� Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φωνητικές χορδές. 

� Εκτοµή άνω Λαρυγγικού νεύρου. 

� Εκτοµή Ρινικού Πολύποδος. 

� Εκτοµή Σταφυλής. 

� Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος. 

� Εκτοµή χοανοπολύποδος. 

� Ενδορινική εκτοµή χοανοπολύποδος. 

� Εξαίρεση Βατραχίου. 

� Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου 

διαµέτρου άνω των 4εκ., τοπική πλαστική µε χρήση 

κρηµνού. 

� Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2 εκ. 

� Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του 

προσωπικού νεύρου. 

� Ερευνητική Τυµπανοτοµή. 

� Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας 

(ΒΑΗΑ) σε δύο συνεδρίες, ανά συνεδρία. 

� Κογχοτοµή κάτω. 

� Λήψη µοσχεύµατος από το πτερύγιο ωτός. 

� Λύση συµφύσεων ή διαφράγµατος Φωνητικών 

Χορδών. 

� Μυριγγοπλαστική (ή τύπου Ι). 

� Ολική αφαίρεση Πτερυγίου Ωτός. 

� Πανενδοσκόπηση. 

� Παροχέτευση εν τω βάθει φλεγµονής ή αποστήµατος 

τραχήλου.  

� Πλαστική αποκατάσταση ελλείµµατος δέρµατος 

κεφαλής και τραχήλου µε ελεύθερο δερµατικό µόσχευµα 

µερικού ή ολικού πάχους. 

� Πλαστική αποκατάσταση µε τοπικό κρηµνό µετά 

αφαίρεσης δερµατικής βλάβης του δέρµατος κεφαλής ή 

τραχήλου. 

� Πλαστική πτερυγίου Ωτός. 

� Πλαστική Τραχειοστοµίας. 

� Σύγκλειση τραχειοστόµατος. 

� Τοποθέτηση τραχειοοισοφαγείου κοµβίου φώνησης 

(περιλαµβάνεται και η διατοµή του κρικοθυρεοειδούς 

µυός). 

� Τραχειοβρογχοσκόπηση χωρίς βιοψία. 

� Τραχειοτοµία. 

� Χειρουργική αντιµετώπιση αιµορραγίας µετά 

αµυγδαλεκτοµή ή αδενοειδεκτοµή. 

� Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου 

τµήµατος ρινικού διαφράγµατος. 

� Χειρουργική της Γλωσσικής Αµυγδαλής. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Απολίνωση έξω καρωτίδος. 

� Αρυταινοειδεκτοµή. 

� Ενδορινική αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης. 

� Εξαίρεση Βργχιακής κύστης. 

� Εξαίρεση κύστεως Θυρεογλωσσικού πόρου. 

� Εξαίρεση στυλοειδούς αποφύσεως. 

� Εξωτερικές προσπελάσεις στο λάρυγγα. 

� Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας 

(ΒΑΗΑ) σε µια συνεδρία. 

� Κάτω Ρινοαντροστοµία. 

� Λήψη µοσχεύµατος νεύρου. 

� Λοβεκτοµή Θυρεοειδούς. 

� Μερική Γλωσσεκτοµή. 

� Μερική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του 

προσωπικού νεύρου. 

� Μέση Ρινοαντροστοµία. 

� Πλαστική αποκατάσταση Στοµατογναθιαίας 

επικοινωνίας. 

� Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος. 

� Πλαστική Ρινός µε χρήση µοσχεύµατος. 

� Σύγκλειση διατρήσεως ∆ιαφράγµατος. 

� Υπερωϊοφαρυγγοπλαστική. 

� Υφολική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέϊνου 

τµήµατος ρινικού διαφράγµατος. 

� Χειρουργική µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 1. 

� Χειρουργική της Στυλοειδούς αποφύσεως. 

� Χορδεκτοµή. 

� Χορδοπηξία. 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αναβολεκτοµή ή Αναβολοτοµή. 

� Αναστόµωση νεύρου. 

� Αναστόµωση νεύρου κεφαλής και τραχήλου. 

� Αναστόµωση Προσωπικού νεύρου. 

� Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού του Μετωπιαίου κόλπου-

Οστέωµα. 

� Απλή Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσµίλωση µαστοειδούς 

απλή). 

� Αποκατάσταση Λαρυγγικής στενώσεως µε χρήση 

προσθετικών υλικών (π.χ. Mondgomery). 

� Αποκατάσταση µε ∆ερµατικό κρηµνό. 
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� Αποκατάσταση µε Μυοδερµατικό κρηµνό. 

� Απολίνωση έσω γναθιαίας αρτηρίας δια του ιγµορείου. 

� Απολίνωση Ηθµοειδών αρτηριών. 

� Απολίνωση Σφηνουπερωΐου αρτηρίας. 

� Αποσυµπίεση Ενδολεµφικού σάκκου. 

� Αποσυµπίεση του Οπτικού νεύρου. 

� Αττικοτοµή. 

� Αφαίρεση Λαρυγγοκήλης. 

� Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος µε εκσκαφή. 

� Αφαίρεση Φαρυγγικού εκκολπώµατος. 

� Αφαίρεση, αναστόµωση Τραχείας 

� Βιοψία Σφηνοειδούς κόλπου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� ∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση Εγκεφαλονωτιαίας 

Ρινόρροιας. 

� ∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας 

ωτόρροιας. 

� ∆ιυπερώϊος αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης. 

� Εκτοµή του Βιδιανού νεύρου. 

� Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ. 

� Εξωτερική Ηθµοειδεκτοµή. 

� Επανεπέµβαση πλαστικής Ρινός. 

� Επεµβάσεις για αποκατάσταση της λειτουργίας του 

Λάρυγγος µε εξωτερική προσπέλαση (Θυρεοτοµή, 

Λαρυγγοτοµή, Χορδεκτοµή, κ.λ.π.) . 

� Επιγλωττιδοπηξία. 

� Ηθµοειδεκτοµή ή Σφηνοειδεκτοµή. 

� Κρικοφαρυγγική µυοτοµή. 

� Λαρυγγοπλαστική. 

� Μερική Λαρυγγεκτοµή κάθετη. 

� Μερική Λαρυγγεκτοµή οριζόντια. 

� Ολική εξωτερική διάνοιξη των παραρρινίων. 

� Ολική Θυρεοειδεκτοµή. 

� Ολική Λαρυγγεκτοµή. 

� Ολική Λαρυγγεκτοµή µε ριζικό Λεµφαδενικό καθαρισµό 

τραχήλου. 

� Ολική Παρωτιδεκτοµή. 

� Ολική Σφηνο-ηθµοειδεκτοµή υπό  ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� Οσταριοπλαστική. 

� Πλαγία Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή. 

� Προσθία ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� Ριζική ανάτρηση Μαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές. 

� Ριζική Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσκαφή λιθοµαστοειδική). 

� Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου. 

� Σφηνοειδεκτοµή. 

� Τοποθέτηση Ενδοκοχλιακού µοσχεύµατος. 

� Τραχειοπλαστική. 

� Τραχειοπλαστική µε χρήση χόνδρου. 

� Τροποποιηµένη ριζική Μαστοειδεκτοµή. 

� Τυµπανοπλαστικές (εκτός τύπου Ι). 

� Χειρουργική αποκατάσταση. Τραχειοοισοφαγικού 

συριγγίου. 

� Χειρουργική αποκατάσταση. Φαρυγγοστόµατος. 

� Χειρουργική αποκατάσταση. Φαρυγγοστόµατος µε 

χρήση κρηµνού. 

� Χειρουργική ατρησίας ΕΑΠ. 

� Χειρουργική αφαίρεση µηνιγγοκήλης ή εγκεφαλοκήλης 

µε ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� Χειρουργική αφαίρεση νεοπλασίας ρινός παραρρινίων 

µε ενδοσκοπικό έλεγχο. 

� Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων Σφηνοειδούς. 

� Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών ΕΑΠ. 

� Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών Πτερυγίου. 

� Χειρουργική της τραχείας. 

� Χειρουργική του µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 2 

και 3 . 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� ∆ιαρρινική αφαίρεση όγκου βάσης κρανίου. 

� ∆ιαρρινική Υποφυσεκτοµή. 

� ∆ιυπερώϊος προσπέλαση (Ρινοίωµα, κ.λ.π.). 

� Εκτοµή Λιθοειδούς σε όγκους ωτός. 

� Κάτω Γναθεκτοµή. 

� Λαβυρινθεκτοµή µεµβρανώδης. 

� Λαβυρινθεκτοµή οστική. 

� Λαρυγγο-Φαρυγγο-Οισοφαγεκτοµή µε ή χωρίς 

λεµφαδενικό καθαρισµό. 

� Μερική Γναθεκτοµή. 

� Μερική Φαρυγγεκτοµή. 

� Νευρεκτοµή του Αιθουσαίου ν. 

� Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική). 

� Ολική Γναθεκτοµή. 

� Ολική Γναθεκτοµή µε εξόρυξη του Οφθαλµού 

(χειρουργική commando). 

� Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή. 

� Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγο-Οισοφαγεκτοµή. 

� Ριζική Θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου. 

� Φαρυγγολαρυγγεκτοµή ολική ή µερική µε ή χωρίς 

λεµφαδενικό καθαρισµό. 

� Χειρουργική της βάσεως του κρανίου π.χ. 

χηµειωδέκτωµα (jugularis). 

� Χειρουργική Χηµειοδεκτώµατος (tympanicus). 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος. 

 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ   ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

 

ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΡΡΑΑΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΆΆΚΚΡΡΑΑΣΣ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΣΣ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων.Ζώνη Ι . 

� ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη ΙΙΙ.  

� ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη IV, V. 

� ∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων. Κεντρική δέσµη.  

� ∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων. Πλάγιες δέσµες.  

� ∆ιατοµή εκτεινόντων τενόντων.Κεντρικότερη.  

� ∆ιατοµή τενόντων καµπτήρων. Ζώνη ΙΙ.  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� ∆ιατοµή τενόντων  καµπτήρων .Ζώνη ΙΙΙ. 

ΤΤΕΕΝΝΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΣΣΧΧΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Τενόντια µοσχεύµατα καµπτήρων.  

� Ευρεία τενοντόλυση καµπτήρων. Εφαρµογή τενοντίου 

µοσχεύµατος. Ένα δάκτυλο.  

� Ευρεία τενοντόλυση καµπτήρων. Εφαρµογή τενοντίου 

µοσχεύµατος. Κάθε επιπλέον δάκτυλο. 
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� Απλή τενοντοµεταφορά αντιθέσεως.  

� Μισχωτό αγγειούµενο οστικό µόσχευµα σκαφοειδούς. 

� Ρήξη συνδέσµων καρπού-περιορισµένες αρθροδέσεις 

µε οστικό µόσχευµα.  

� Αφαίρεση εγγύς στοίχου του καρπού.  

� Kapanjii-Hemiresection καρπού.  

� Malunion µετακαρπίων δακτύλων.  

� Ψευδαρθρώσεις-Οστικά µοσχεύµατα δακτύλων. 

� Αρθροδέσεις φαλάγγων.  

� Αρθρολύσεις δακτύλων.  

� Μερική συνδακτυλία. Χειρουργική τεχνική Ζ  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Μετατραυµατική παραµόρφωση δακτύλου (swan neck) 

(αφορά ένα δάκτυλο).  

� Σύνθετες τενοντοµεταφορές (µέσου, ωλενίου, 

κερκιδικού).  

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ   ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Πλήρης συνδακτυλία. Παρασκευή αγγειονευρωδών 

δεµατίων.      

� Μικροχειρουργική τεχνική.  

ΤΤΡΡΑΑΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΡΡΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Κερκιδική, Ωλένιος.  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� ∆ακτυλική.  

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ    ΝΕΥΡΩΝ 

(Μικροχειρουργική τεχνική). 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Συρραφή δακτυλικού νεύρου.  

� Λήψη νευρικών µοσχευµάτων κάτω άκρων. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Τελικο-τελική συρραφή περιφερικού νεύρου (επινευρική-

δεµιδική).  

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Νευρικά µοσχεύµατα (γεφύρωση ελλειµµάτων). 

� Νευρόλυση ενδονευρική.  

ΕΕΛΛΛΛΕΕΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ∆∆ΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΧΧΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥ  

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Cross finger (διασταυρούµενος).  

� Z-Plasty. ∆ερµατικά µοσχεύµατα (µερικού πάχους). 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� ∆ακτυλικός αγγειούµενος κρηµνός (ακρωτηριαστικό 

τραύµα).  

 

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Αγγειούµενος δερµοπεριτοναϊκός κρηµνός, µισχωτός.

  

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ελεύθερος δερµοπεριτοναϊκός κρηµνός.  

 

 

ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΩΩΝΝ  

  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

� Ακρωτηριασµός αντιβραχίου.  

� Ακρωτηριασµός καρπού.  

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ακρωτηριασµός παλάµης.  

� Ακρωτηριασµός αντίχειρα ή άλλου δακτύλου. 

ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ    

 

ΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Επιµήκυνση δακτύλου αντίχειρα.  

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ακτινωτός ακρωτηριασµός.  

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Αντιχειροποίηση του δείκτη.  

� Αγγειούµενο οστικό, οστεοδερµατικό µόσχευµα 

(περόνη). 

� Μεταφορά αγγειούµενου  µυός.  

� Αποσυµπίεση κατώτερου βραχιονίου πλέγµατος µε 

αφαίρεση πρώτης θωρακικής πλευράς (διαµασχαλιαία 

και υπερκλείδια προσπέλαση).  

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Χειρουργική βραχιονίου πλέγµατος (εκτεταµένη 

παράλυση άνω άκρου-µεταφορές νεύρων).  

� Μεταφορά δακτύλου από το πόδι στο χέρι 

(αναδηµιουργία αντίχειρα). 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ    ΝΝΟΟΣΣΟΟKKΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ  

 

Η Εταιρία σύµφωνα µε τις Ειδικές ∆ιατάξεις της Παροχής 

Medical Safety  και κατά τη διάρκεια ισχύος της, 

αναλαµβάνει την πληρωµή των αναγνωρισµένων εξόδων 

Νοσηλείας του Ασφαλισµένου, εφόσον αυτή 

πραγµατοποιηθεί σε Συνεργαζόµενο Νοσοκοµείο, και µε τις 

εξής προϋποθέσεις: 

�  Το Νοσοκοµείο να έχει τη δυνατότητα Νοσηλείας τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή και για το συγκεκριµένο 

περιστατικό. 

� Ο Ασφαλισµένος, κατά την ηµεροµηνία εξόδου του από 

το Νοσοκοµείο να εξοφλεί κάθε ποσό που υπερβαίνει 

την υποχρέωση της Εταιρίας ή που βαρύνει την 

αποζηµίωση, όπως οι φόροι και κρατήσεις. 

� Η Εταιρία έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε τα 

παρακάτω Νοσοκοµεία είτε η ίδια απ’ ευθείας είτε µε τη 

διαµεσολάβηση εταιρίας παροχών υγείας, στα οποία ο 

Ασφαλισµένος µπορεί να κάνει χρήση της κάρτας 

Νοσηλείας και διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης 

αυτού του καταλόγου, οποτεδήποτε κριθεί αυτό 

επιβεβληµένο, ενηµερώνοντας τον Ασφαλισµένο για 

οποιαδήποτε µεταβολή: 

  

ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  

 
� ΙΑΣΩ GENERAL 

Λ.Μεσογείων 264, 15562  Χολαργός 
Τηλ. : 210-6502000  Fax : 210-6541267 

          E-mail: pdshra@iaso.gr 
           
� ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 

Μεσογείων 107, 11526  Αθήνα 
Τηλ. : 210-6972000  Fax : 210-6972200 

         
� ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ                                           

Άντερσεν 1, 11525 Αθήνα   
Τηλ. : 210 -6974 000-120  Fax: 210-6911 902   
E-mail: psychico@iatriko.gr 
  

� ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Άρεως 36, 17562 Π. Φάληρο   
Τηλ. : 210 - 9892100 -120, Fax: 210- 9848205    
E-mail: p.faliro@iatriko.gr 

 
� ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΑΦΝΗΣ 

Κλειούς 8-10, 17237 ∆άφνη  
Τηλ. : 210-9791 000, Fax: 210-9738 100  
E-mail: dafni@iatriko.gr 

 
� ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Εθνάρχου  Μακαρίου 60, 12131 Περιστέρι 
Τηλ. : 210-5799 012    Fax: 210-5799 029  

         E-mail: peristeri@iatriko.gr          
 
� ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     

∆ιστόµου 5-7, 15125 Μαρούσι 
Τηλ. : 210-6862. 397   Fax: 210 -6198 555  
E -mail: info@iatriko.gr 

 
� ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

Μ.Γερουλάνου 15, 11524 Αθήνα 
Τηλ. : 210-6962400  Fax : 210-6921408 
E-mail : bioclinic@bioiatriki.gr 

 
� ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 

Φιλελλήνων 34, 18536 ΠειραιάςΣ 
τηλ. : 210-4582200  Fax : 210-4582299 
E-mail :  lefkosstavros@bioiatriki.gr 

 
 
 

� ΙΑΣΙΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                             
Μπουµπουλίνας & Αριστοτέλους 12, 18535 Πειραιάς 
Τηλ. : 210- 4296.580  Fax : 210- 4296644   
E-mail: iasis.piraeus@iatriko.gr 

 
� METROPOLITAN    

Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ.Βενιζέλου 1,  18547  Ν.Φάληρο  
Τηλ. : 210-  4809000   Fax: 210- 4809000 
E-mail: perseas@internet.gr 
 

� ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ                                                                                                                                                                                    
Ασκληπιού  31,  106 80  Κολωνάκι   
Τηλ. 210- 3674 000  Fax: 210- 3605110 
E-mail: ccaa@centralclinic.gr 

 
� ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

Αθανασιάδου 9 (πάροδος Σούτσου), 11521 Αθήνα 
Τηλ. : 210-6416600  Fax : 210-6416555 
E-mail : services@euroclinic.gr 
 

� ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ   ΠΑΙ∆ΩΝ   ΑΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.   
Λεµεσού 39-41 και Αχαρνών 209, 10646  Αθήνα   
Τηλ. :210.-8691900     Fax: 210-8691950 
E-mail: paidon@euroclinic.gr 

 
� MEDITERRANEO HOSPITAL 

Ηλείας 10,    16675 Γλυφάδα 
Τηλ. : 210-9628167   Fax : 210-9615772 
e-mail:info@mediterraneohospital.gr 

 
� ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 
         Ακτή Κουντουριώτου 7α,, 18535  Πειραιάς 

τηλ. : 210-4198800 Fax: 210-4198994 
E-mail: merimnazois@mail.gr 
     

� “ΩΝΑΣΕΙΟ  ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ” 
Λεωφ. Συγγρού  356, 17674 Καλλιθέα   
Τηλ.  :210- 9493  000 
 

� ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 
«ATHENS VISION» 
Λ.Συγγρού 328-330, Καλλιθέα 
Τηλ. : 210-9595215  Fax : 210-9515120 
E-mail : nancy@athensvision.gr 

 
� ΒΛΕΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ 

Πατησίων  88,  10434 Αθήνα 
Τηλ. : 210-8210808  Fax : 210-8215953 
E-mail : admin@vlemma.com 
 

ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ    

 
� ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ασκληπιού 10, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310-400 000  Fax: 2310-471056   
E-mail: info@interbalkan-hosp.gr 
 

� ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε. 
Μητροπόλεως 86, 54622 Θεσσαλονίκη 
τηλ. : 2310-372600, 2310-372867  Fax : 2310-273703 
 

� EUROMEDICA “ΚΥΑΝΟΥΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ” ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.                                                                  
Βιζύης 1, 54636 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.:  2310-966 100 

 

ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

 
� CRETA  INTECLINIC 
         Μίνωος 63, 71304 Ηράκλειο  Κρήτης 
          Τηλ. : 2810-373800  Fax : 2810-314900 
          E-mail : info@cic.gr 
 
� ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ  ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

Ζωγράφου  8, 71201 Ηράκλειο Κρήτης   
Τηλ. :2810- 342622 
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ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  1177  

  
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλισµένο ιατρικές υπηρεσίες 

εκτός Νοσοκοµείου και καλύπτει τα έξοδα αυτών σε 

περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Παροχής.   

 

Οι ιατρικές υπηρεσίες  περιλαµβάνουν: 

  

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ   

Επισκέψεις του Ασφαλισµένου σε συνεργαζόµενο  Γιατρό 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος έχει ανάγκη ιατρικής 

βοήθειας, µπορεί να πραγµατοποιήσει επισκέψεις 

αποκλειστικά σε ιατρεία συνεργαζόµενων γιατρών, µετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία µε το Generali  Call  Center, το 

οποίο θα συντονίσει τις επισκέψεις αυτές.  

 

Επισκέψεις συνεργαζόµενου Γιατρού στον Ασφαλισµένο 

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, εάν ο Ασφαλισµένος  

είναι αντικειµενικά αδύνατον να µετακινηθεί, το Generali  Call  

Center έχει τη δυνατότητα να αποστείλει συνεργαζόµενου 

γιατρού στην κατοικία του, εφόσον είναι εφικτή η πρόσβαση 

και αυτή βρίσκεται σε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 20 χλµ. 

από τον πλησιέστερο συνεργαζόµενο Γιατρό. 

Ο αριθµός των παραπάνω ιατρικών επισκέψεων ετησίως και 

η συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος κάθε επίσκεψης 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. 

 

Επισκέψεις του Ασφαλισµένου στον Προσωπικό του Γιατρό 

Η Εταιρία καλύπτει  επισκέψεις του Ασφαλισµένου σε γιατρό 

της επιλογής του, χωρίς υποχρέωσή του να ενηµερώσει το 

Generali  Call  Center. Το ποσοστό κάλυψης των ιατρικών 

αµοιβών για τις επισκέψεις αυτές,  το ανώτατο όριο για κάθε 

επίσκεψη και το ανώτατο όριο επισκέψεων ετησίως 

αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών.  

 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας εργαστηριακών και 

απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων σε συνεργαζόµενα 

ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, εφόσον ο Ασφαλισµένος 

προσκοµίσει παραπεµπτικό του συνεργαζόµενου γιατρού ή 

του θεράποντα γιατρού του που θα δικαιολογεί τις 

συγκεκριµένες εξετάσεις.  

Ο συνεργαζόµενος γιατρός πρέπει να επιβεβαιώνει την 

ανάγκη διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων  σε 

περίπτωση που ο Ασφαλισµένος προσκοµίσει παραπεµπτικό 

του θεράποντα γιατρού του µε βάση  αντικειµενικά ιατρικά 

κριτήρια.  

Εάν ο Ασφαλισµένος έχει ανάγκη διαγνωστικών εξετάσεων, 

υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το Generali  Call  Center, 

το οποίο θα συντονίσει την διενέργεια αυτών. 

Ο αριθµός των διαγνωστικών εξετάσεων ετησίως,  η 

συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος αυτών  και  το  

ανώτατο  ετήσιο  όριο  αναφέρεται  στον  Πίνακα  Παροχών. 

 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Εάν το Ασφαλιστήριο καλύπτει τέκνο  ή τέκνα του 

Ασφαλισµένου ως εξαρτώµενα µέλη, η Εταιρία καλύπτει το 

κόστος  των ιατρικών επισκέψεων σε συνεργαζόµενους 

Γιατρούς για τη διενέργεια του συνηθισµένου προληπτικού 

εµβολιασµού τους.  

Ο Ασφαλισµένος βαρύνεται µε το κόστος των εµβολίων. 

Για την ενεργοποίηση της παιδικής φροντίδας, ο 

Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το Generali  

Call  Center, το οποίο θα συντονίσει τον εµβολιασµό.  

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Παρέχεται στον Ασφαλισµένο η δυνατότητα διενέργειας ενός 

ετήσιου ελέγχου τεκνοποίησης µετά την πάροδο είκοσι 

τεσσάρων (24) µηνών από την έναρξη ισχύος της 

Εξωνοσοκοµειακής Παροχής  ή την επαναφορά της σε ισχύ.  

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το 

Generali  Call  Center, το οποίο συντονίζει τη διενέργεια του 

ελέγχου τεκνοποίησης σε συνεργαζόµενα ιατρικά 

διαγνωστικά κέντρα. 

Ο έλεγχος τεκνοποίησης περιλαµβάνει αποκλειστικά και µόνο 

τις εξής εξετάσεις: 

� Άνδρες   :  Σπερµοδιάγραµµα 
� Γυναίκες   :  Προγεστερόνη 

 

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 

Η Εταιρία παρέχει κάλυψη στην Ασφαλισµένη, εάν δεν 

πρόκειται για εξαρτώµενο τέκνο του Ασφαλισµένου, για τη 

διενέργεια εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου κατά τη διάρκεια 

της εγκυµοσύνης, εφόσον έχουν παρέλθει δέκα πέντε (15) 

µήνες από την έναρξη ισχύος της Εξωνοσοκοµειακής 

Παροχής ή την επαναφορά της σε ισχύ.  

 

Οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου είναι αποκλειστικά οι 

εξής: 

 

� Γενική Αίµατος 
� Γενική Ούρων 
� Σάκχαρο Αίµατος 
� Ουρία Αίµατος 
� Ηπατίτιδα C 
� Ηπατίτιδα B 
� Σίδηρος Ορού 
� Φερριτίνη 
� Ηλεκτροφόρηση 

Αιµοσφαιρίνης 

� Αντισώµατα Ερυθράς 
και Πλάσµατος  

� Οµάδα Αίµατος 
� Rh  
� Αντισώµατα 

Τοξοπλάσµατος 
� Αντισώµατα HIV I, II 

(AIDS) 
� U/S Μήτρας. 
 

Οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου διενεργούνται µόνο µία 

φορά κατά τη διάρκεια κάθε εγκυµοσύνης στα 

συνεργαζόµενα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και µετά από 

παραπεµπτικό του θεράποντος γυναικολόγου της 

Ασφαλισµένης.  

 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα όλων ή ορισµένων 

εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου απέχουν ουσιαστικά από 

τα επιτρεπτά φυσιολογικά όρια, οι συγκεκριµένες εξετάσεις 

που είναι εκτός ορίων µπορούν να επαναληφθούν για µία 

φορά κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και µετά από 

γραπτή εισήγηση του θεράποντος γυναικολόγου της 

Ασφαλισµένης. 
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ  

(CHECK-UP) 

Παρέχεται στον ενήλικα Ασφαλισµένο η δυνατότητα 

διενέργειας ενός ετήσιου  προληπτικού ελέγχου από τα 

παρακάτω εξειδικευµένα check-ups.  

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το 

Generali  Call  Center, το οποίο συντονίζει τη διενέργεια του 

προληπτικού ελέγχου σε συνεργαζόµενα ιατρικά διαγνωστικά 

κέντρα. 

Μετά την πάροδο δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος 

της Εξωνοσοκοµειακής Παροχής ή την επαναφορά της σε 

ισχύ, ο Ασφαλισµένος µπορεί να επιλέξει: 

� Check up 1 - Οφθαλµολογικός έλεγχος 
� Οπτική Οξύτητα 
� Εξέταση µε Σχισµοειδή Λυχνία 
� Τονοµέτρηση 
� Χρωµατική Αντίληψη & Βυθοσκόπηση 

 
� Check up 2  -  Έλεγχος Καρκινικών ∆εικτών 

� CEA 
� AFP 
� CA 19-9 

 
� Check up 3  -  Έλεγχος Θυρεοειδούς 

� TSH 
� T3-T4 
� U/S Θυρεοειδή 
� Αντιθυρεοειδή Αντισώµατα 

 
Μετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την 

έναρξη ισχύος της Εξωνοσοκοµειακής Παροχής ή την 

επαναφορά της σε ισχύ, ο Ασφαλισµένος µπορεί να επιλέξει 

επιπλέον των παραπάνω: 

 
� Check up 4 - Γυναικολογικός έλεγχος 

� U/S Μήτρας-Ωοθηκών 
� Test Pap 
� U/S Μαστών 

 
� Check up 5 - Έλεγχος Ανδρών 

� U/S Ουρ.Κύστης Προστάτη 
� PSA 

 
� Check up 6 - Καρδιολογικός έλεγχος 

� Triplex Καρδιάς  
� ∆οκιµασία Κόπωσης 

 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα όλων ή ορισµένων 

εξετάσεων του ετήσιου προληπτικού ελέγχου   απέχουν   

ουσιαστικά   από  τα   επιτρεπτά φυσιολογικά όρια, το 

συνεργαζόµενο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο θα προχωρήσει 

στη διενέργεια περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων, που δεν 

περιλαµβάνονται στις προβλεπόµενες εξετάσεις του 

προληπτικού ελέγχου, για την πλήρη εξακρίβωση των αιτίων.  

 

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος διενεργείται στο σύνολό του 

σε ένα συνεργαζόµενο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο, το οποίο 

θα διενεργεί και την αξιολόγηση αυτών.   
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Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας - MEDICAL SAFETY 

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

MEDICAL SAFETY  
  

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας της Παροχής 

Medιcal Safety διαµορφώνονται από την Εταιρία σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες της Ελληνικής 

αγοράς κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου και ισχύουν 

από την ηµεροµηνία έκδοσης του Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής σε κάθε 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω µεταβλητών 

στοιχείων και υποχρεούται να γνωστοποιεί στον 

Συµβαλλόµενο γραπτά την µεταβολή αυτή, µε την έκδοση 

νέων Ειδικών Κανόνων Λειτουργίας. 

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  
  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  

 
Προϋπόθεση µείωσης του ποσού  
συµµετοχής  

 
η δυνατότητα 

παρέχεται µέχρι το 
55ο έτος της 
ηλικίας του 

Ασφαλισµένου 
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GENERALI DIAGNOSIS (ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η 
ΑΤΥΧΗΜΑ) 

GENERALI DIAGNOSIS        
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την 

Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες 

Λειτουργίας, οι Ειδικές ∆ιατάξεις Συµπληρωµατικών 

Παροχών, οι Ειδικοί Όροι, οι ∆ηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή 

και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση 

Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή 

τους, οι Ιατρικές Εξετάσεις και οι Πρόσθετες Πράξεις.   
 
Οι Ειδικοί  Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

  
Γενικοί  Όροι 
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ΟΡΙΣΜΟΙ    

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ 

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI LIFE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ. 

 

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ    ((ΛΛΗΗΠΠΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ)) 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ 

Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή και για την υγεία του  

οποίου συνάπτεται η  Ασφάλιση. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

Το ποσό ασφάλισης κάθε παροχής που αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών.  
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΑΑ  ((ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗ)) 

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης 

του ασφαλισµένου  κινδύνου. 
           

ΕΕΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΟΟΣΣ    ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ 

Η ηµεροµηνία κάθε ηµερολογιακού έτους που συµπίπτει µε 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ 

Tο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή 

κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της 

επόµενης επετείου του. 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟ  

Το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ο Συµβαλλόµενος στην 

Εταιρία. Η διάρκεια καταβολής και το ύψος του Ασφαλίστρου 

αναγράφονται στον Πίνακα  Παροχών. 

 

AAΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ 

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή ανάγκη 

νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  περίθαλψης. 
 

ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ 

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά  

σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν 

υπήρχαν, ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την 

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ. 
 

ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  

Θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαµα τέκνα του 

Ασφαλισµένου ηλικίας τριάντα (30) ηµερών έως  δεκαοκτώ  

(18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν. 
 

ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΣΣ  ήή  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ 

Άτοµο  που  ασκεί  νόµιµα ειδικότητα γιατρού ή  χειρούργου 

αναγνωρισµένη από τον Ιατρικό  Σύλλογο της Ελλάδος. 
 

ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  

Είναι το ποσοστό ή το ποσό που βαρύνει τον Ασφαλισµένο, 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Παροχών  στα έξοδα που 

αναγνωρίζει η Εταιρία σε περίπτωση αποζηµίωσης.  
 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ 

Το Ιατρικό ∆ιαγνωστικό Κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες του 

µε απευθείας  συνεργασία µε την Εταιρία ή µε τη 

διαµεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την 

οποία έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία. 
 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΣΣ 

Ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του µε απευθείας 

συνεργασία µε την Εταιρία ή µε τη διαµεσολάβηση εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την οποία έχει συνάψει 

σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία.   

  

ΚΚΑΑΡΡΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΗΗΣΣ  

Η ειδική κάρτα που χορηγεί η Εταιρία στους Ασφαλισµένους 

και στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και ο 

κωδικός πελάτη του Ασφαλισµένου. Ο Ασφαλισµένος µε την 

επίδειξη της κάρτας και της αστυνοµικής του  ταυτότητας 

δικαιούται να κάνει χρήση των ιατρικών υπηρεσιών της 

Παροχής αυτής. 
 

ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ((ΙΙ..ΣΣ..ΚΚ..)) 

Το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο που απαρτίζεται από 

εξειδικευµένο προσωπικό και λειτουργεί συντονιστικά και 

συµβουλευτικά προς τον Ασφαλισµένο. 

 

∆∆ΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ 

Ως ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις  αναγνωρίζονται οι εξής:  

� Βιοχηµικές, Αιµατολογικές, Μικροβιολογικές, 

Ορµονικές, Ανοσολογικές  

� Test PAP  

� Ακτινολογικές 

� Μαστογραφία  

� Μέτρηση Οστικής πυκνότητας 

� Πανοραµικές οδόντων  

� Αξονικές και Μαγνητικές τοµογραφίες 

� Υπερηχογραφήµατα σώµατος και αγγείων, 

Υπερηχογραφήµατα καρδιάς  

� ∆οκιµασία κόπωσης, ΗΚΓ  



 

 Σελίδα 234 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

� Holder ρυθµού πίεσης 

� Σπινθηρογραφήµατα µυοκαρδίου 

� Σπινθηρογραφήµατα οργάνων 

Ηλεκτροµυογραφήµατα 

� Ηλεκτρονευρογραφήµατα, 

Ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα 
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ΠΑΡΟΧΗ GENERALI DIAGNOSIS 

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, 

παρέχει, στην Ελλάδα,  στον Ασφαλισµένο σε περίπτωση  

ατυχήµατος ή ασθένειας ή επιπλοκών τους: 

� Υπηρεσίες Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου 

� ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις  

� Ετήσιο Προληπτικό Έλεγχο (check-up) 

� Προγεννητικό έλεγχο 

� Ειδική τιµολόγηση σε Συνεργαζόµενα Ιατρικά 

∆ιαγνωστικά Κέντρα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

 
Α. Υπηρεσίες Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου (ΙΣΚ) 

Το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο παρέχει στον Ασφαλισµένο 

συµβουλευτικά από το τηλέφωνο τις εργάσιµες  ηµέρες και 

από τις 7.00 π.µ. έως τις 20.00 µ.µ.: 

� Συντονισµό για τη διενέργεια των  διαγνωστικών 

εξετάσεων που πραγµατοποιούνται σε Συνεργαζόµενα 

Ιατρικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα. 

� Πληροφορίες για τους γιατρούς, τα νοσοκοµεία και τα 

φαρµακεία που είναι πλησιέστερα στον τόπο που 

βρίσκεται ο Ασφαλισµένος στην Ελλάδα. 

Β. ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις 

Μετά την πάροδο τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος 

της Παροχής αυτής ή την επαναφορά της σε ισχύ, παρέχεται 

στον Ασφαλισµένο η δυνατότητα διενέργειας 

εργαστηριακών και απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων 

λόγω ασθένειας σε Συνεργαζόµενα Ιατρικά ∆ιαγνωστικά 

Κέντρα. 

 

Μετά την πάροδο επτά (7) ηµερών από την έναρξη ισχύος 

της Παροχής αυτής ή την επαναφορά της σε ισχύ, παρέχεται 

στον Ασφαλισµένο η δυνατότητα διενέργειας 

εργαστηριακών και απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων 

σε περίπτωση ατυχήµατος σε Συνεργαζόµενα Ιατρικά 

∆ιαγνωστικά Κέντρα. 

Εάν ο Ασφαλισµένος πρέπει να υποβληθεί σε  διαγνωστικές 

εξετάσεις, υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το Ιατρικό 

Συντονιστικό Κέντρο και να προσκοµίσει παραπεµπτικό  του 

θεράποντος γιατρού του, που θα  παραπέµπει στη 

διενέργεια των συγκεκριµένων εξετάσεων και θα τις  

δικαιολογεί  αναφέροντας τη φύση της πάθησης.  

Ο Συνεργαζόµενος Γιατρός του ΙΣΚ πρέπει να επιβεβαιώνει 

την ανάγκη διενέργειας αυτών που αναφέρει το 

παραπεµπτικό του θεράποντος γιατρού του Ασφαλισµένου 

µε βάση αντικειµενικά ιατρικά κριτήρια.  

Ο αριθµός των διαγνωστικών εξετάσεων είναι απεριόριστος 

κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού έτους, µε όριο ευθύνης 

της Εταιρίας το ετήσιο ανώτατο όριο κάλυψης, όπως αυτό 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. 

Γ. Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος (Check-up) 

Μετά την πάροδο εννέα (9) µηνών από την έναρξη ισχύος 

της Παροχής αυτής ή την επαναφορά της σε ισχύ, παρέχεται 

η δυνατότητα πραγµατοποίησης δωρεάν και χωρίς 

παραπεµπτικό γιατρού ενός και µόνο ετήσιου προληπτικού 

ελέγχου (check-up) ανά Ασφαλιστήριο, ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των ασφαλισµένων προσώπων και εφόσον ο 

Ασφαλισµένος που θα πραγµατοποιήσει τον  προληπτικό 

έλεγχο έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το 

Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο, που συντονίζει τη διενέργεια του 

προληπτικού ελέγχου σε Συνεργαζόµενα Ιατρικά 

∆ιαγνωστικά Κέντρα. 

Το ετήσιο check-up περιλαµβάνει τις εξής εξετάσεις για 

Άνδρες και Γυναίκες: 

� Γενική Αίµατος 
� Τ.Κ.Ε. 
� Γενική Ούρων 
� Σάκχαρο 
� Ουρία 
� Ουρικό Οξύ 
� Χοληστερίνη 

� Τριγλυκερίδια 
� ΗDL 
� LDL 
� SGOT 
� SGPT 
� γ-GT 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους 

διενεργηθεί  το ετήσιο check-up, δεν παρέχεται η δυνατότητα 

διενέργειας Προγεννητικού Ελέγχου  από την Παροχή  αυτή 

κατά τη διάρκεια του ίδιου ασφαλιστικού έτους. 
 

∆. Προγεννητικός Έλεγχος 

Η Εταιρία παρέχει στην Ασφαλισµένη, εάν δεν πρόκειται για 

εξαρτώµενο τέκνο, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, τη 

δυνατότητα δωρεάν διενέργειας εξετάσεων προγεννητικού 

ελέγχου, εφόσον έχουν παρέλθει δώδεκα µήνες (12)  από την 

έναρξη ισχύος της Παροχής ή την επαναφορά της σε ισχύ.  

Οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου είναι αποκλειστικά οι 

εξής : 

� Γενική Αίµατος 
� Γενική Ούρων 
� Σάκχαρο Αίµατος 
� Ουρία Αίµατος 
� Ηπατίτιδα C 
� Ηπατίτιδα B 
� Σίδηρος Ορού 
� Φερριτίνη 
� Ηλεκτροφόρηση 

Αιµοσφαιρίνης 

� Αντισώµατα Ερυθράς 
και Πλάσµατος  

� Οµάδα Αίµατος 
� Rh  
� Αντισώµατα 

Τοξοπλάσµατος 
� Αντισώµατα HIV I, II 

(AIDS) 
� U/S Μήτρας. 
 

 

Οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου διενεργούνται µόνο µία 

φορά κατά τη διάρκεια κάθε εγκυµοσύνης σε Συνεργαζόµενα 
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Ιατρικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα και µετά από παραπεµπτικό του 

θεράποντος γυναικολόγου της Ασφαλισµένης.  

Για την πραγµατοποίηση του προγεννητικού ελέγχου η 

Ασφαλισµένη υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το Ιατρικό 

Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο θα συντονίσει τη διενέργειά 

του.     

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους 

διενεργηθεί προγεννητικός έλεγχος, δεν παρέχεται η 

δυνατότητα διενέργειας ετήσιου check –up από την Παροχή  

αυτή κατά τη διάρκεια του ίδου ασφαλιστικού έτους. 

 
Ε. Ειδική τιµολόγηση σε Συνεργαζόµενα Ιατρικά ∆ιαγνωστικά 
Κέντρα  
 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος απευθυνθεί σε 

Συνεργαζόµενο Ιατρικό ∆ιαγνωστικό Κέντρο για τη διενέργεια 

διαγνωστικών εξετάσεων που δεν καλύπτονται από την 

Παροχή ή υπερβεί το ανώτατο όριο κάλυψης που 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών,  θα έχει έκπτωση 

ποσοστού 20% επί των τιµών τιµοκαταλόγου του κέντρου 

αυτού.   
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή 

τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής της αποζηµίωσης δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή. 

� Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της 

παροχής GENERALI  DIAGNOSIS, είναι η εξόφληση των 

οφειλόµενων ασφαλίστρων από το Συµβαλλόµενο. 

� Εάν µετά την κάλυψη ασφαλιστικής περίπτωσης από 

την Εταιρία σύµφωνα µε την Παροχή αυτή αποδειχθεί ότι 

η ασφαλιστική περίπτωση  εξαιρείται ή δεν καλύπτεται 

από την παρεχόµενη  Ασφάλιση, ο Συµβαλλόµενος και 

ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται από κοινού να 

αποδώσουν στην  Εταιρία ολόκληρο το καταβληθέν 

ποσό άτοκα µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών από 

την σχετική όχληση της Εταιρίας. 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  της 

αποζηµίωσης. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί 

όµως να συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την έκδοση σχετικής 

Πρόσθετης Πράξης, η καταβολή του σε δόσεις, σύµφωνα µε 

τα όσα ορίζονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας.  

Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του 

Συµβαλλόµενου για την πληρωµή του Ασφαλίστρου. Η 

αποστολή ειδοποίησης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση της Εταιρίας από τον όρο αυτό. 

Η Εταιρία παρέχει, χωρίς επιβάρυνση, προθεσµία «χάριτος» 

τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία οφειλής του 

Ασφαλίστρου για την αποπληρωµή του.  

Μη καταβολή Ασφαλίστρου - Ακύρωση 

Εάν το οφειλόµενο  ασφάλιστρο δεν καταβληθεί µέσα στην 

προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών, η Εταιρία, εφόσον 

τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωση 

του Ασφαλιστηρίου, µε ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης 

την ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ TΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ   

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεώνεται να 

δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)  ηµέρες 

από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που 

µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό  που 

αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη Παροχή ή 

θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 
 

1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο  ή  
 

2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και  να εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη.  

 

Εάν  ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος κατά τη 

σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη  διάρκεια ισχύος 

αυτής παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις 

δηλώσεις που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους 

που δεν οφείλονται  σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας  και 

σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την 

ασφάλιση ατυχήµατος οι  διατάξεις των άρθρων  3, 4 Ν. 

2496/1997. 

 



 

 Σελίδα 236 
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367 

Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82 
www.generali.gr 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  77  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία  

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

 

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά σε Αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ   

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων:  

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

 Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, εκτιµά τον Ασφαλισµένο Κίνδυνο εκ νέου και 

διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά 

της Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων : 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Αύξηση κόστους διενέργειας των ∆ιαγνωστικών 

Εξετάσεων  σε σχέση µε το προηγούµενο ασφαλιστικό 

έτος. 

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ  TΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης είναι αυτή που 

αναγράφεται ως ηµεροµηνία έναρξης στο Ασφαλιστήριο, µε 

την προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το 

Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση του, εάν αυτό έχει συµφωνηθεί 

κατά τη σύναψη της Ασφάλισης, και να µην έχει επέλθει έως 

την αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

Η Ασφάλιση ισχύει για Ατυχήµατα ή Ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

ή της Επαναφοράς του σε ισχύ ή  της Τροποποίησής του. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ TΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Η Παροχή αυτή  παύει να ισχύει: 

� Με τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του 

Ασφαλισµένου. 

� Σε περίπτωση εξαρτώµενου τέκνου, µε τη συµπλήρωση 

του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας του, εφόσον 

σπουδάζει. 

� Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ   

Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός 

από αυτά που από τη φύση τους αφορούν στον 

Ασφαλισµένο, για όσο χρόνο ισχύει η Ασφάλιση και εφόσον 

αυτός δεν τα έχει εκχωρήσει. 

 
Αλλαγή Συµβαλλόµενου 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Ασφάλισης να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο.  

Για την αλλαγή Συµβαλλόµενου απαιτείται να αποσταλεί στην  

Εταιρία: 

� Γραπτή αίτηση  του Συµβαλλόµενου µε τα στοιχεία του 
προτεινόµενου προσώπου και  

� Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο 
Συµβαλλόµενο. 

Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται 

σχετική Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συµβαλλόµενου  ισχύει 

από την ηµεροµηνία που  αναγράφεται στην Πρόσθετη 

Πράξη ως  ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. 
 

Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος 

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει γραπτά και 

υποκατάστατο Συµβαλλόµενο, που θα τον υποκαταστήσει 

σε περίπτωση θανάτου του. Για τον ορισµό του 

υποκατάστατου Συµβαλλόµενου εφαρµόζεται η ίδια 

διαδικασία που ισχύει για  την αλλαγή Συµβαλλόµενου. Σε 

περίπτωση θανάτου του Συµβαλλόµενου, εάν αυτός δεν έχει 

ορίσει  υποκατάστατο Συµβαλλόµενο, όλα τα δικαιώµατα και 

οι υποχρεώσεις µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο.  
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  Ή / ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
 

Οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου  

που περιλαµβάνονται  στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε 

άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να 

είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.  

Ο Συµβαλλόµενος ή  και ο Ασφαλισµένος, κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια ισχύος της, έχουν την 

υποχρέωση να δηλώσουν: 

� Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας 

του Ασφαλισµένου, το επάγγελµά του και γενικά όλες 

τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση 

Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για 

την εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. 

� Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο ή αν εκκρεµεί 

αίτηση ασφάλισής τους σε άλλη εταιρία. 

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος από δόλο 

αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς 

δηλώσεις,  που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του 

κινδύνου,  η  Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία 

που έλαβε γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή 

στοιχείων ή των ψευδών  δηλώσεων.  

Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η 

Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών 

δηλώσεων έως την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει 

ο ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την  

υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης.  

Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.   
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ΗΛΙΚΙΑ     

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, κατά 

τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου,  να ζητήσει ληξιαρχική 

πράξη γέννησης του Ασφαλισµένου. 

Αν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισµένου 

είναι αναληθής, η Εταιρία δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 

πραγµατικής ηλικίας  να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν  η 

µη δήλωση της πραγµατικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο  ή εάν 

η πραγµατική ηλικία  βρίσκεται εκτός των ορίων ηλικίας 

ασφάλισης, που ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη 

του Ασφαλιστηρίου.   

Εάν έως την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει ο 

ασφαλισµένος  κίνδυνος η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  
 
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας 

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας του Συµβαλλόµενου είναι αυτή 

που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της 

πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Σε 

περίπτωση µη γνωστοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται από 
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οποιαδήποτε απαίτηση του Συµβαλλόµενου σχετική µε τη µη 

επίδοση εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία. 
 
∆ιεύθυνση Κατοικίας 

∆ιεύθυνση Κατοικίας του Ασφαλισµένου είναι αυτή που 

δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε µεταγενέστερη 

αίτηση τροποποίησης. Η αλλαγή της,  προσωρινά ή µόνιµα, 

επηρεάζει µόνο την ισχύ της κάλυψης Ατυχήµατος. Στην 

περίπτωση ύπαρξης κάλυψης Ατυχήµατος, ο 

Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  οφείλει να δηλώσει 

γραπτά την αλλαγή κατοικίας µέσα σε δεκατέσσερις (14) 

ηµέρες από την πραγµατοποίησή της, γιατί η µετακίνηση 

αυτή µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε 

βαθµό που, εάν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την 

παρούσα Ασφάλιση ή θα την είχε συνάψει µε διαφορετικούς 

όρους. 

Η Εταιρία όταν λάβει γνώση της αλλαγής κατοικίας και 

εκτιµήσει τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει 

την τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Εκτός από την  καταγγελία του Ασφαλιστηρίου όπως 

ορίζεται στο άρθρο 13 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο 

Ασφαλισµένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την 

παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  

αποζηµίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση 

του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί 

την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Ο 

Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  υποχρεούνται σε 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.  

Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  1177  

 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
 

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο. 

 
∆ικαίωµα Εναντίωσης   (Α) 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή 

οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του παρόντος 

Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος  έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης 

συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το 

έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης Εναντίωσης που 

επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και 

µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 

 
∆ικαίωµα Εναντίωσης  (Β) 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος  

δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που 

προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 3∆ του 

Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της υποβολής της Αίτησης για 

Ασφάλιση ή παρέλαβε το  παρόν  Ασφαλιστήριο  χωρίς  

τους  Γενικούς  και Ειδικούς Όρους που διέπουν την 

Ασφάλιση, έχει ∆ικαίωµα Εναντίωσης  συµπληρώνοντας   

και  αποστέλλοντας   στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) 

που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο µε συστηµένη 

επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 

∆ικαίωµα Υπαναχώρησης   

Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους  ανεξάρτητους από 

τους αναφερόµενους στις παραπάνω περιπτώσεις, να 

υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην 

Εταιρία σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου. 

 
Άσκηση  ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος  ασκήσει οποιοδήποτε 

από τα παραπάνω δικαιώµατα το Ασφαλιστήριο 

ακυρώνεται από την έναρξή του. 

∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων 

στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της 

συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση µε 

βάση το παρόν Ασφαλιστήριο. 

2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της 

συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα µε 

το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.    
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ΕΥΘΥΝΗ TΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
 

Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα 

έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που φέρει την 

υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.  

Οι συνεργαζόµενοι γιατροί, είτε µέσω των Ιατρικών 

∆ιαγνωστικών Κέντρων είτε µέσω της εταιρίας παροχής 

υπηρεσιών υγείας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται από το νόµο για την άσκηση της ειδικότητάς 

τους και είναι αναγνωρισµένοι από τους αρµόδιους 

τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, ενεργούν 

δε σύµφωνα µε τα ιατρικά κριτήρια και ευθύνονται 

αποκλειστικά οι ίδιοι για κάθε επιλογή και πράξη τους.  

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή 

τους. 
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ΤΕΛΗ – ΦΟΡΟΙ 

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων 

που ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή 

θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε 

καταβολή ή συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, 

βαρύνουν το Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει 

δικαιώµατα από το Ασφαλιστήριο. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το 
παρόν Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα 
∆ικαστήρια της Αθήνας. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 

παραγράφονται µετά τη παρέλευση της προθεσµίας που 

ορίζεται από το Νόµο. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται 

άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες 

από τις παρακάτω αιτίες : 

 

� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� Ασθένειες που εκδηλώθηκαν πριν την πάροδο τριών (3) 

µηνών από την εξόφληση της πρώτης δόσης 

ασφαλίστρων ή την επαναφορά σε ισχύ της Παροχής. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  τροµοκρατικές  

ενέργειες  ή  σε  λαϊκές  ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα.   

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας , χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις  µε  

αερόστατο, πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

 

Επίσης δεν καλύπτονται:  

� Επαγγελµατικές ασθένειες (όπως προβλέπονται από το 

Νόµο). 

� ∆ιαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν στην 

εγκυµοσύνη, τοκετό, αποβολή, άµβλωση, ηθεληµένη 

διακοπή εγκυµοσύνης καθώς και επιπλοκές όλων 

αυτών, εκτός των όσων ορίζονται για τον Προγεννητικό 

Έλεγχο. 

� Εξετάσεις που εκτελούνται µε τεχνική Μοριακής 

Βιολογίας – PCR. 

� Εξετάσεις που γίνονται για προληπτικό έλεγχο της 

κατάστασης της υγείας του Ασφαλισµένου (check-up) 

µε την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στο άρθρο 3 για 

τον ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ και έξοδα 

εµβολιασµού. 

� Παχυσαρκία και κάθε φύσης διαγνωστικές εξετάσεις 

που σχετίζονται µε αυτήν. 

� ∆ιαγνωστικές εξετάσεις για την αντιµετώπιση της ακµής. 

� Οποιαδήποτε δαπάνη, διαγνωστικές εξετάσεις ή κάθε 

φύσης για αισθητική ή πλαστική χειρουργική εκτός εάν 

απαιτούνται για την αποκατάσταση συνεπειών 

ατυχήµατος, που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου. 

� Οποιαδήποτε δαπάνη αφορά στον έλεγχο ικανότητας ή 

στην θεραπεία ανικανότητας για τεκνοποίηση, τεχνητή ή 

εξωσωµατική γονιµοποίηση και τα επακόλουθα ή τις 

επιπλοκές τους. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία  ( κρίση  και  σπασµοί). 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

� Επιδηµίες που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, 

πληµµύρα, έκρηξη ηφαιστείου, ή άλλες φυσικές 

καταστροφές µεγάλης έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Οδοντιατρική ή χειρουργική  θεραπεία  στα  δόντια, 

φατνία  και  ούλα εκτός εάν απαιτούνται για την 

αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος. 
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� Κήλη, οσφυαλγία και ισχιαλγία που είναι συνέπειες 

ατυχήµατος. 

� Συνέπειες περιστατικών που χαρακτηρίζονται από την 

Εργατική Νοµοθεσία ως εργατικά ατυχήµατα και για τις 

οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ορισµού 

του Ατυχήµατος. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος:  

 

� Βρίσκεται  σε  χώρα  που  διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου, επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

 

Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει πρόσωπα που δεν  έχουν  

µόνιµη  διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Ειδικοι Κανόνες Λειτουργίας - GENERALI DIAGNOSIS 

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

GENERALI DIAGNOSIS 
  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  
ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  

 
Ποσοστό προσαύξησης 

Ασφαλίστρου λόγω εξαµηνιαίου 
τρόπου καταβολής 

 

 
 

2% 

 
∆ικαίωµα Συµβολαίου 

 

 
Τα καθαρά 

ασφάλιστρα κάθε 
δόσης Ασφαλίστρου 
επιβαρύνονται µε 

20% 

  

 

  
  
  
  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας του 

Ασφαλιστηρίου GGEENNEERRAALLII  DDIIAAGGNNOOSSIISS      διαµορφώνονται από 

την Εταιρία σύµφωνα µε τις ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες 

της Ελληνικής αγοράς κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου 

και ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης του 

Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής σε κάθε 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω µεταβλητών 

στοιχείων και υποχρεούται να γνωστοποιεί στον 

Συµβαλλόµενο γραπτά την µεταβολή αυτή, µε την έκδοση 

νέων Ειδικών Κανόνων Λειτουργίας. 
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GENERALI DIAGNOSIS - Συµπληρωµατική Παροχή 

ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ΠΠααρροοχχήή  

GGEENNEERRAALLII  DDIIAAGGNNOOSSIISS  

  

Ειδικές ∆ιατάξεις 
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ΟΡΙΣΜΟΙ  

��  ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη 

εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν  προσωρινή  ή  

µόνιµη, µερική  ή  ολική ανικανότητα,  ή θάνατο ή 

ανάγκη νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής  

περίθαλψης. 

 
��  ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Κάθε βλάβη  της  υγείας  που δεν οφείλεται σε ατύχηµα 

αλλά  σε  παθολογικά  αίτια και προέρχεται από αιτίες 

που δεν υπήρχαν, ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος 

αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της 

Ασφάλισης ή της επαναφοράς της σε ισχύ. 

 
��  ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ    

Θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαµα τέκνα του 

Ασφαλισµένου ηλικίας τριάντα (30) ηµερών έως  

δεκαοκτώ  (18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον 

αυτά σπουδάζουν. 

 
��  ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΣΣ  ήή  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

Άτοµο  που  ασκεί  νόµιµα  ειδικότητα γιατρού ή  

χειρούργου αναγνωρισµένη από τον Ιατρικό  Σύλλογο 

της Ελλάδος. 

 
��  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ    

Είναι το ποσοστό ή το ποσό που βαρύνει τον 

Ασφαλισµένο, σύµφωνα µε τον Πίνακα Παροχών  στα 

έξοδα που αναγνωρίζει η Εταιρία σε περίπτωση 

αποζηµίωσης.  

 
��  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  

Το Ιατρικό ∆ιαγνωστικό Κέντρο που παρέχει τις 

υπηρεσίες του µε απευθείας  συνεργασία µε την Εταιρία 

ή µε τη διαµεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών 

υγείας, µε την οποία έχει συνάψει σύµβαση 

συνεργασίας η Εταιρία. 

 
��  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΣΣ  

Ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του µε απευθείας 

συνεργασία µε την Εταιρία ή µε τη διαµεσολάβηση 

εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την οποία έχει 

συνάψει σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία.   

 

��  ΚΚΑΑΡΡΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΗΗΣΣ  

Η ειδική κάρτα που χορηγεί η Εταιρία στους 

Ασφαλισµένους και στην οποία αναγράφεται το 

ονοµατεπώνυµο και ο κωδικός πελάτη του 

Ασφαλισµένου. Ο Ασφαλισµένος µε την επίδειξη της 

κάρτας και της αστυνοµικής του  ταυτότητας δικαιούται 

να κάνει χρήση των ιατρικών υπηρεσιών της Παροχής 

αυτής. 

 
��  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ((ΙΙ..ΣΣ..ΚΚ..))  

Το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο που απαρτίζεται από 

εξειδικευµένο προσωπικό και λειτουργεί συντονιστικά και 

συµβουλευτικά προς τον Ασφαλισµένο. 

 
��  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Ως ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις  αναγνωρίζονται οι εξής:  

� Βιοχηµικές, Αιµατολογικές, Μικροβιολογικές, 

Ορµονικές, Ανοσολογικές  

� Test PAP 

� Ακτινολογικές  

� Μαστογραφία  

� Μέτρηση Οστικής πυκνότητας  

� Πανοραµικές οδόντων  

� Αξονικές και Μαγνητικές τοµογραφίες 

� Υπερηχογραφήµατα σώµατος και αγγείων  

� Υπερηχογραφήµατα καρδιάς  

� ∆οκιµασία κόπωσης, ΗΚΓ  

� Holder ρυθµού πίεσης  

� Σπινθηρογραφήµατα µυοκαρδίου 

�  Σπινθηρογραφήµατα οργάνων  

� Ηλεκτροµυογραφήµατα, 

� Ηλεκτρονευρογραφήµατα, 

Ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  GENERALI  DIAGNOSIS  

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, 

παρέχει, στην Ελλάδα,  στον Ασφαλισµένο σε περίπτωση  

ατυχήµατος ή ασθένειας ή επιπλοκών τους: 

� Υπηρεσίες Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου 

� ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις  

� Ετήσιο Προληπτικό Έλεγχο (check-up) 

� Προγεννητικό έλεγχο 

� Ειδική τιµολόγηση σε Συνεργαζόµενα Ιατρικά 

∆ιαγνωστικά Κέντρα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

Α.  Υπηρεσίες Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου (ΙΣΚ) 

Το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο παρέχει στον 

Ασφαλισµένο συµβουλευτικά από το τηλέφωνο τις 

εργάσιµες  ηµέρες και από τις 7.00 π.µ. έως τις 20.00 µ.µ.: 
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� Συντονισµό για τη διενέργεια των  διαγνωστικών 

εξετάσεων που πραγµατοποιούνται σε Συνεργαζόµενα 

Ιατρικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα. 

� Πληροφορίες για τους γιατρούς, τα νοσοκοµεία και τα 

φαρµακεία που είναι πλησιέστερα στον τόπο που 

βρίσκεται ο Ασφαλισµένος στην Ελλάδα. 

Β.  ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις 

Μετά την πάροδο τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος 

της Παροχής αυτής ή την επαναφορά της σε ισχύ, 

παρέχεται στον Ασφαλισµένο η δυνατότητα διενέργειας 

εργαστηριακών και απεικονιστικών διαγνωστικών 

εξετάσεων λόγω ασθένειας σε Συνεργαζόµενα Ιατρικά 

∆ιαγνωστικά Κέντρα. 

Μετά την πάροδο επτά (7) ηµερών από την έναρξη 

ισχύος της Παροχής αυτής ή την επαναφορά της σε ισχύ, 

παρέχεται στον Ασφαλισµένο η δυνατότητα διενέργειας 

εργαστηριακών και απεικονιστικών διαγνωστικών 

εξετάσεων σε περίπτωση ατυχήµατος σε Συνεργαζόµενα 

Ιατρικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα. 

Εάν ο Ασφαλισµένος πρέπει να υποβληθεί σε  

διαγνωστικές εξετάσεις, υποχρεούται να επικοινωνήσει µε 

το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο και να προσκοµίσει 

παραπεµπτικό  του θεράποντος γιατρού του, που θα  

παραπέµπει στη διενέργεια των συγκεκριµένων εξετάσεων 

και θα τις  δικαιολογεί  αναφέροντας τη φύση της 

πάθησης.  

Ο Συνεργαζόµενος Γιατρός του ΙΣΚ πρέπει να επιβεβαιώνει 

την ανάγκη διενέργειας αυτών που αναφέρει το 

παραπεµπτικό του θεράποντος γιατρού του 

Ασφαλισµένου µε βάση αντικειµενικά ιατρικά κριτήρια.  

Ο αριθµός των διαγνωστικών εξετάσεων είναι 

απεριόριστος κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού έτους, 

µε όριο ευθύνης της Εταιρίας το ετήσιο ανώτατο όριο 

κάλυψης, όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών. 

Γ.  Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος (Check-up) 

Μετά την πάροδο εννέα (9) µηνών από την έναρξη ισχύος 

της Παροχής αυτής ή την επαναφορά της σε ισχύ, 

παρέχεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης δωρεάν και 

χωρίς παραπεµπτικό γιατρού ενός και µόνο ετήσιου 

προληπτικού ελέγχου (check-up) ανά Ασφαλιστήριο, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των ασφαλισµένων 

προσώπων και εφόσον ο Ασφαλισµένος που θα 

πραγµατοποιήσει τον  προληπτικό έλεγχο έχει 

συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το 

Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο, που συντονίζει τη διενέργεια 

του προληπτικού ελέγχου σε Συνεργαζόµενα Ιατρικά 

∆ιαγνωστικά Κέντρα. 

Το ετήσιο check-up περιλαµβάνει τις εξής εξετάσεις για 

Άνδρες και Γυναίκες: 

� Γενική Αίµατος 
� Τ.Κ.Ε. 
� Γενική Ούρων 
� Σάκχαρο 
� Ουρία 
� Ουρικό Οξύ 
� Χοληστερίνη 

� Τριγλυκερίδια 
� ΗDL 
� LDL 
� SGOT 
� SGPT 
� γ-GT 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός ασφαλιστικού 

έτους διενεργηθεί  το ετήσιο check-up, δεν παρέχεται η 

δυνατότητα διενέργειας Προγεννητικού Ελέγχου  από την 

Παροχή  αυτή κατά τη διάρκεια του ίδιου ασφαλιστικού 

έτους. 

 

∆. Προγεννητικός Έλεγχος 

Η Εταιρία παρέχει στην Ασφαλισµένη, εάν δεν πρόκειται 

για εξαρτώµενο τέκνο, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, 

τη δυνατότητα δωρεάν διενέργειας εξετάσεων 

προγεννητικού ελέγχου, εφόσον έχουν παρέλθει δώδεκα 

µήνες (12)  από την έναρξη ισχύος της Παροχής ή την 

επαναφορά της σε ισχύ.  

Οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου είναι αποκλειστικά οι 

εξής: 

� Γενική Αίµατος 
� Γενική Ούρων 
� Σάκχαρο Αίµατος 
� Ουρία Αίµατος 
� Ηπατίτιδα C 
� Ηπατίτιδα B 
� Σίδηρος Ορού 
� Φερριτίνη 
� Ηλεκτροφόρηση 

Αιµοσφαιρίνης 

� Αντισώµατα Ερυθράς 
και Πλάσµατος  

� Οµάδα Αίµατος 
� Rh  
� Αντισώµατα 

Τοξοπλάσµατος 
� Αντισώµατα HIV I, II 

(AIDS) 
� U/S Μήτρας. 
 

 

Οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου διενεργούνται µόνο 

µία φορά κατά τη διάρκεια κάθε εγκυµοσύνης σε 

Συνεργαζόµενα Ιατρικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα και µετά από 

παραπεµπτικό του θεράποντος γυναικολόγου της 

Ασφαλισµένης.  

Για την πραγµατοποίηση του προγεννητικού ελέγχου η 

Ασφαλισµένη υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το Ιατρικό 

Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο θα συντονίσει τη διενέργειά 

του.     

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός ασφαλιστικού 

έτους διενεργηθεί  προγεννητικός έλεγχος, δεν παρέχεται η 

δυνατότητα διενέργειας ετήσιου check –up από την 

Παροχή  αυτή κατά τη διάρκεια του ίδιου ασφαλιστικού 

έτους. 

 

Ε.  Ειδική τιµολόγηση σε Συνεργαζόµενα Ιατρικά  

     ∆ιαγνωστικά Κέντρα  

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος απευθυνθεί σε 

Συνεργαζόµενο Ιατρικό ∆ιαγνωστικό Κέντρο για τη 

διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων που δεν καλύπτονται 

από την Παροχή ή υπερβεί το ανώτατο όριο κάλυψης που 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών,  θα έχει έκπτωση 

ποσοστού 20% επί των τιµών τιµοκαταλόγου του κέντρου 

αυτού.   
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

� Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που  ο 

Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή 

τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση.   

� Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση 

των προϋποθέσεων καταβολής της αποζηµίωσης δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής 

της για καταβολή. 

� Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της 

παροχής GENERALI  DIAGNOSIS, είναι η εξόφληση των 

οφειλόµενων ασφαλίστρων από το Συµβαλλόµενο. 

� Εάν µετά την κάλυψη ασφαλιστικής περίπτωσης από 

την Εταιρία σύµφωνα µε την Παροχή αυτή αποδειχθεί ότι 

η ασφαλιστική περίπτωση  εξαιρείται ή δεν καλύπτεται 

από την παρεχόµενη  Ασφάλιση, ο Συµβαλλόµενος και 

ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται από κοινού να 

αποδώσουν στην  Εταιρία ολόκληρο το καταβληθέν 

ποσό άτοκα µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών από 

την σχετική όχληση της Εταιρίας. 

Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής  της 

αποζηµίωσης. 

 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  55  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της 

Παροχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Προϋποθέσεις  Τροποποίησης 

� Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 

� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται 

σύµφωνα µε την τροποποίηση.  

Τα Ασφάλιστρα της Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο ισχύος της τροποποίησης. 

 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να 

την κάνει αποδεκτή ή όχι. 

Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική 

Πρόσθετη Πράξη, η οποία  αναγράφει την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις 

προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. 

Εάν η τροποποίηση αφορά σε Αύξηση  Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίπτωση 

λόγω ασθένειας, η οποία θα επέλθει µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης και εφόσον αναγνωρισθεί από την Εταιρία, 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου που ίσχυαν πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  της τροποποίησης. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

� Η Παροχή ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν τα οφειλόµενα για αυτήν ασφάλιστρα.  

� Ο Συµβαλλόµενος και η Εταιρία έχουν το δικαίωµα 

οποτεδήποτε, να προβούν, σε ακύρωση της Παροχής 

αυτής µε προθεσµία γραπτής γνωστοποίησης τριάντα 

(30) ηµερών. 

� Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την Παροχή σε 

περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος 

την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει 

σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή  αποζηµίωσης. 

 Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία 

µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα 

να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος  

υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Εταιρίας.  

 Εάν έως  την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει  

ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Εάν το Ασφαλιστήριο µετατραπεί σε ελεύθερο 

περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρου, παύει η ισχύς της 

Παροχής από την ηµεροµηνία µετατροπής.  
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ    

Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της 

Παροχής, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 

επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

Προϋποθέσεις  Επαναφοράς: 

� Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. 

� Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της 

κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. 
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� Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 

δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία 

για την εκτίµηση του κινδύνου. 

� Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε 

τον συγκεκριµένο τύπο  Παροχής  κατά το χρόνο 

αίτησης επαναφοράς.  

� Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων.  

Τα Ασφάλιστρα της  Παροχής θα υπολογίζονται µε βάση τα 

ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του 

Ασφαλισµένου κατά το χρόνο της επαναφοράς της. 

Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

εκτιµά τον ασφαλισµένο κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά της 

Παροχής. 

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά της 

Παροχής, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του 

Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και 

συντελεστών υπολογισµού των ασφαλίστρων: 

� Ελληνικοί και ∆ιεθνείς Πίνακες Ανικανότητας και 

Νοσηρότητας. 

� Αύξηση κόστους διενέργειας των ∆ιαγνωστικών 

Εξετάσεων  σε σχέση µε το προηγούµενο ασφαλιστικό 

έτος. 

Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιείται στην 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε 

ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για την  

Παροχή. 
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ΈΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται 

ως ηµεροµηνία έναρξης στον Πίνακα Παροχών, µε την 

προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή 

η πρώτη δόση του αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη 

της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του 

ασφαλίστρου µεταβολή της υγείας και των λοιπών 

συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση 

του κινδύνου. 

 

Η Παροχή  ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο 

Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής ή της 

επαναφοράς της σε ισχύ ή  της τροποποίησής της. 
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ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Παροχή λήγει : 

� Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής ή µε τη 

λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου  εάν αυτή προηγείται. 

� Σε περίπτωση εξαρτώµενου τέκνου, µε τη συµπλήρωση 

του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας του εφόσον 

σπουδάζει.         

�  Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου   
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ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Οι συνεργαζόµενοι γιατροί, είτε µέσω των Ιατρικών 

∆ιαγνωστικών Κέντρων είτε µέσω της εταιρίας παροχής 

υπηρεσιών υγείας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται από το νόµο για την άσκηση της ειδικότητάς 

τους και είναι αναγνωρισµένοι από τους αρµόδιους 

τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, ενεργούν 

δε  σύµφωνα µε τα ιατρικά κριτήρια και ευθύνονται 

αποκλειστικά οι ίδιοι για κάθε επιλογή και πράξη τους.  

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή 

τους. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Παροχή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή 

έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω αιτίες : 

 
� Ασθένειες  ή  σωµατικές  βλάβες  ή  αναπηρίες  

διαµαρτυρίες περί την διάπλαση και  επιπλοκές  τους, 

που προϋπήρχαν  της  ηµεροµηνίας  έναρξης  ισχύος  

της   Παροχής  ή  της  τροποποίησής  της   ή της  

επαναφοράς  της   σε  ισχύ  και  ήταν  γνωστές  στον  

Ασφαλισµένο. 

� Ασθένειες που εκδηλώθηκαν πριν την πάροδο τριών (3) 

µηνών από την εξόφληση της πρώτης δόσης 

ασφαλίστρων ή την επαναφορά σε ισχύ της Παροχής. 

� ∆ιάπραξη εκ µέρους του Ασφαλισµένου ποινικά 

τιµωρουµένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσµα.  

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές  

ενέργειες  ή  σε  λαϊκές  ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, 

κινήµατα.   

� Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, χηµικής  

µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών  αερίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, 

αυτοτραυµατισµός και οι  συνέπειές τους. 
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� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή 

ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα και 

στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. 

�  Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε  προπονήσεις ή  

αγώνες  επαγγελµατικών ή  ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, 

πολεµικές τέχνες. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση 

αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή 

ερασιτεχνικές), αναρριχήσεις, πτώσεις µε σχοινιά, 

αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε  αερόστατο, 

πτώση  µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. 

� Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. 

� Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε 

αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν 

τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων 

εναέριων συγκοινωνιών.  

Επίσης δεν καλύπτονται:  

� Επαγγελµατικές ασθένειες (όπως προβλέπονται από το 

Νόµο). 

� ∆ιαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν στην 

εγκυµοσύνη, τοκετό, αποβολή, άµβλωση, ηθεληµένη 

διακοπή εγκυµοσύνης καθώς και επιπλοκές όλων 

αυτών, εκτός των όσων ορίζονται για τον Προγεννητικό 

Έλεγχο. 

� Εξετάσεις που εκτελούνται µε τεχνική Μοριακής 

Βιολογίας – PCR. 

� Εξετάσεις που γίνονται για προληπτικό έλεγχο της 

κατάστασης της υγείας του Ασφαλισµένου (check-up) 

µε την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στο άρθρο 3 για 

τον ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ και έξοδα 

εµβολιασµού. 

� Παχυσαρκία και κάθε φύσης διαγνωστικές εξετάσεις 

που σχετίζονται µε αυτήν. 

� ∆ιαγνωστικές εξετάσεις για την αντιµετώπιση της ακµής. 

� Οποιαδήποτε δαπάνη, διαγνωστικές εξετάσεις ή κάθε 

φύσης για αισθητική ή πλαστική χειρουργική εκτός εάν 

απαιτούνται για την αποκατάσταση συνεπειών 

ατυχήµατος, που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου. 

� Οποιαδήποτε δαπάνη αφορά στον έλεγχο ικανότητας ή 

στην θεραπεία ανικανότητας για τεκνοποίηση, τεχνητή ή 

εξωσωµατική γονιµοποίηση και τα επακόλουθα ή τις 

επιπλοκές τους. 

� Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη 

(όπως  ορίζεται  από  τον  Νόµο) αλκοολισµός. 

� Ψυχιατρικές παθήσεις. 

� Συγγενείς παθήσεις.  

� Επιληψία (κρίση  και  σπασµοί). 

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής  ανεπάρκειας (AIDS)  

και οι  επιπλοκές  του. 

� Επιδηµίες που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, 

πληµµύρα, έκρηξη ηφαιστείου, ή άλλες φυσικές 

καταστροφές µεγάλης έκτασης. 

� Πανδηµίες. 

� Οδοντιατρική ή χειρουργική  θεραπεία  στα  δόντια, 

φατνία  και  ούλα εκτός εάν απαιτούνται για την 

αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος. 

� Κήλη, οσφυαλγία και ισχιαλγία που είναι συνέπειες 

ατυχήµατος. 

� Συνέπειες περιστατικών που χαρακτηρίζονται από την 

Εργατική Νοµοθεσία ως εργατικά ατυχήµατα και για τις 

οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ορισµού 

του Ατυχήµατος. 

Η ισχύς  της Παροχής  αναστέλλεται κατά  τη  διάρκεια που ο 

Ασφαλισµένος:  

� Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεµικές  

επιχειρήσεις  ή  κάθε  είδους ένοπλες συγκρούσεις 

ανεξαρτήτως της  αιτίας  τους (πολέµου, επανάστασης, 

στάσης, εισβολής  κλπ). 

� Υπηρετεί στις  ένοπλες  δυνάµεις οποιασδήποτε  χώρας 

ή  οργανισµού. 

Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει  πρόσωπα  που δεν  έχουν  

µόνιµη  διαµονή  στην  Ελλάδα. 
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Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις 

εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.     
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