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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

 
Οι παρόντες Πρόσθετοι Γενικοί Όροι Συµπληρωµατικών Καλύψεων διέπονται από τους Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 
 

Άρθρο 1.  Ορισµοί 
 
Ατύχηµα: κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη 

από τη θέληση του Ασφαλισµένου, το οποίο µπορεί να προκαλέσει θάνατο, µόνιµη ή 
πρόσκαιρη ανικανότητα, νοσοκοµειακά ή εξωνοσοκοµειακά έξοδα. 

 
Ασθένεια: κάθε νόσος ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχηµα και που προέρχεται από αιτίες οι 

οποίες δεν υπήρχαν ή υπήρχαν, αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά 
την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ της ασφάλισης. 

 
Νοσοκοµείο: κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, που λειτουργεί νόµιµα για την περίθαλψη 

και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, διαθέτει µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και έχει τον 
εξοπλισµό και τα µέσα για διάγνωση και γενικά για χειρουργικές επεµβάσεις. ∆εν 
θεωρούνται “Νοσοκοµεία” τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, τα Κέντρα 
Αποκατάστασης, οι οίκοι ευγηρίας, τα φυσιοθεραπευτήρια,  τα λουτροθεραπευτήρια,  τα 
ιδρύµατα  οµοιοπαθητικής θεραπείας, βελονισµού ή αισθητικής αγωγής, τα ιδρύµατα για 
την αποθεραπεία αλκοολικών ή τοξικοµανών καθώς και οι νευρολογικές και ψυχιατρικές 
κλινικές. 

 
Νοσηλεία: η εισαγωγή και παραµονή του Ασφαλισµένου ως εσωτερικού ασθενή για τουλάχιστον 

ένα εικοσιτετράωρο στο Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε το εισιτήριο-εξιτήριο, λόγω 
προβληµάτων υγείας που δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις για τα οποία έχει γίνει επαρκής 
έλεγχος αυτών στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών ή στα Εξωτερικά Ιατρεία,   έχει 
τεκµηριωθεί επαρκώς η ιατρική αναγκαιότητα Εισαγωγής στο Νοσοκοµείο και απαιτούν 
άµεση χειρουργική αντιµετώπιση ή άµεση θεραπευτική (φαρµακευτική ή επεµβατική) 
αγωγή η οποία δεν µπορεί να γίνει σε άλλο περιβάλλον. 

 
Περίοδος αναµονής: ο αριθµός των ηµερών ή µηνών κατά περίπτωση, πριν από την παρέλευση των οποίων 

καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται. 
 
Συµµετοχή: το ποσοστό µε το οποίο, σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου, ο 

Ασφαλισµένος συµµετέχει στα έξοδα που υπέβαλε στην Εταιρία για αποζηµίωση. 
 
Εκπιπτόµενο ποσό: το ποσό µε το οποίο, σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου, ο 

Ασφαλισµένος συµµετέχει στα έξοδα που υπέβαλε στην Εταιρία για αποζηµίωση. 
 
Ασφαλισµένος: το φυσικό πρόσωπο, κυρίως Ασφαλισµένος ή εξαρτώµενο ασφαλισµένο µέλος, που 

καλύπτεται µε τις Συµπληρωµατικές Καλύψεις. 
 
Εξαρτώµενο ασφαλισµένο µέλος: ο /η σύζυγος ή /και τα άγαµα τέκνα του κυρίως Ασφαλισµένου, από ηλικίας τριών (3) 

µηνών µέχρι την ηλικία των δεκαοχτώ (18) ετών ή την ηλικία των είκοσι πέντε (25) ετών 
εφόσον αποδεδειγµένα  σπουδάζουν. 

 
 
Άρθρο 2.  Προϋποθέσεις ισχύος των Συµπληρωµατικών Καλύψεων  
 
Οι Συµπληρωµατικές καλύψεις ισχύουν για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο Ασφαλισµένος, µετά την έναρξη ή επαναφορά 
σε ισχύ της ασφάλισης. Ισχύουν  κατά τη διάρκεια στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση για 
συνηθισµένα γυµνάσια, αναστέλλονται όµως κατά τη διάρκεια θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης ή έκτακτης 
ανάγκης και επανέρχονται σε ισχύ µόλις εκλείψουν οι πιο πάνω περιπτώσεις αναστολής. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι Συµπληρωµατικές Καλύψεις, είναι να βρίσκεται σε ισχύ η βασική ασφάλιση ζωής, 
αλλά όχι υπό τη µορφή ασφάλισης ελεύθερης περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων καθώς και η έγκαιρη καταβολή των εκάστοτε 
οφειλοµένων ασφαλίστρων. 
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Ηµεροµηνία λήξης ισχύος των Συµπληρωµατικών παροχών, είναι αυτή που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του 
ασφαλιστηρίου, είτε η ηµεροµηνία συµπλήρωσης του εβδοµηκοστού (70) έτους της ηλικίας του Ασφαλισµένου εάν αυτή επέλθει 
νωρίτερα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
 
 
Άρθρο 3. Εξαιρέσεις   
 

Α. Οι Συµπληρωµατικές καλύψεις,  δεν ισχύουν για ατυχήµατα  ή ασθένειες που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε: 
1.  πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, πολεµικά γεγονότα, εµφύλιο πόλεµο, εξέγερση, επανάσταση ή κατάσταση 

πολιορκίας καθώς και  στις συνέπειες επιδηµιών που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, πληµµύρα, έκρηξη ηφαιστείου 
ή άλλες φυσικές καταστροφές µεγάλης έκτασης,   

2. λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργία, εκτός εάν ο Ασφαλισµένος δεν συµµετείχε ενεργά σ’ αυτές τις εκδηλώσεις, 
3. άµεσες ή έµµεσες συνέπειες από το µετασχηµατισµό του ατοµικού πυρήνα καθώς και σε ακτινοβολίες που 

προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση ατοµικών σωµατιδίων, 
4. αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυµατισµό, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του 

ασφαλισµένου, 
5. συµµετοχή σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας µε µηχανικά µέσα καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές, 
6. άσκηση ή προπόνηση βαρέων αθληµάτων, πυγµαχίας, πάλης, πολεµικών τεχνών, οµαδικών αθληµάτων 

(επαγγελµατικών ή ηµιεπαγγελµατικών), ορειβασίας, σπηλαιολογίας, καταδύσεων µε χρήση αναπνευστικής 
συσκευής, 

7. οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων µέσων, εκτός εάν ο Ασφαλισµένος είναι επιβάτης αεροσκάφους 
αεροπορικής εταιρίας που λειτουργεί νόµιµα και εκτελεί τακτικές γραµµές εναέριων συγκοινωνιών ή πτήσεις charters, 

8. συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε εγκληµατικές ή τροµοκρατικές ενέργειες, 
9. αλκοολική ηπατοπάθεια και µέθη οδηγού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία περί οδικής 

κυκλοφορίας, εκούσια λήψη φαρµάκων, χωρίς συνταγή ιατρού, χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών, 
10. επιληψία, επιληπτική κρίση, διανοητικές, νευροφυτικές διαταραχές και  ψυχιατρικές παθήσεις ή ασθένειες καθώς και 

τις επιπλοκές τους. 
11. αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες καθώς και τις επιπλοκές τους, που οφείλονται σε ατύχηµα προγενέστερο της 

ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης και εκδηλώνονται µετά την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ 
της ασφάλισης. 

12. ασθένειες  προγενέστερες της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης καθώς και τις επιπλοκές  
τους. 

Β. Οι Συµπληρωµατικές καλύψεις δεν καλύπτουν: 
1. εγκυµοσύνη, τοκετό, διακοπή κύησης, υπογονιµότητα, εξωσωµατική γονιµοποίηση και επιπλοκές αυτών, εκτός εάν 

προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, 
2. θεραπείες και επεµβάσεις για την αντιµετώπιση συγγενών παθήσεων και των επιπλοκών τους 
3. επεµβάσεις αισθητικής, επεµβάσεις που πραγµατοποιούναι από πλαστικούς χειρουργούς, εκτός αν είναι απαραίτητες 

για την αποκατάσταση των συνεπειών ατυχήµατος, που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου, ή για την αποκατάσταη κακοηθών όγκων µαστού και κακοηθών όγκων δέρµατος, που εκδηλώθηκαν 
κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Aσφαλιστηρίου,  

4. θεραπείες ή χειρουργικές επεµβάσεις για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και τις  επιπλοκές τους, 
5. θεραπείες, επεµβάσεις και ακτινογραφίες που αφορούν δόντια και ούλα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους 

Ειδικούς ΄Ορους, 
6. θεραπεία ή εγχείριση για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωµαλιών των οφθαλµών, 
7. εξετάσεις που γίνονται για προληπτικό έλεγχο της κατάστασης της υγείας του Ασφαλισµένου (check-up) καθώς και 

έξοδα εµβολιασµού,  
8. οποιαδήποτε δαπάνη αγοράς, ενοικίασης, συντήρησης ή επισκευής βοηθητικών συσκευών, τεχνητών µελών, γυαλιών 

καθώς και εξαρτηµάτων και οργάνων που χρησιµεύουν για θεραπευτικό σκοπό, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στους Ειδικούς Όρους, 

9. οποιαδήποτε δαπάνη αγοράς, συντήρησης και µεταφοράς οργάνων που χρησιµεύουν για µεταµόσχευση, 
10. το σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) καθώς και τις επιπλοκές του. 

 
 
Άρθρο 4. Πολλαπλή ασφάλιση 
 
Ο Αντισυµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν κατά τη σύναψη της ασφάλισης, την ύπαρξη 
ασφαλίσεων σε άλλες Ασφαλιστικές Εταιρίες. Εάν από δόλο δεν έγιναν αυτές οι δηλώσεις, η Εταιρία έχει το δικαίωµα, όπως 
προβλέπεται από το νόµο, να καταγγείλει την ασφάλιση και να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
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Άρθρο 5.  Αναγγελία ατυχήµατος ή ασθένειας και υποχρεώσεις Αντισυµβαλλόµενου και Ασφαλισµένου 
 
Η αναγγελία του ατυχήµατος πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ηµεροµηνία, την ώρα καθώς και τα αίτια που το προκάλεσαν. Η 
αναγγελία του ατυχήµατος ή της ασθένειας, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ιατρού και να γίνει µέσα σε οκτώ (8) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία του συµβάντος.  
Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να υποβληθεί σε θεραπεία από ιατρό και να ακολουθήσει τις σχετικές εντολές του. Στη 
συνέχεια ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει την Εταιρία για την εξέλιξη της κατάστασής του και να 
προσκοµίζει όποτε του ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις. 
 
Σε περίπτωση που το ατύχηµα ή η ασθένεια προκαλέσει τελικά το θάνατο του Ασφαλισµένου, η Εταιρία πρέπει να ειδοποιηθεί 
αµέσως µε συστηµένη επιστολή. 
 
Ο Αντισυµβαλλόµενος και ο Ασφαλισµένος, υπογράφοντας την αίτηση ασφάλισης, εξουσιοδοτούν την Εταιρία  και τα υπ΄ αυτής 
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή/ και εταιρίες, να  παίρνει  κάθε  πληροφορία  ή  ιστορικό από τους ιατρούς και τα νοσηλευτικά 
ιδρύµατα, που περιέθαλψαν και νοσήλευσαν τον ασθενή και να διενεργεί κάθε απαραίτητη σχετική έρευνα. Παρέχουν την 
εντολή στους παραπάνω ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, να δίνουν γραπτά ή προφορικά τα στοιχεία που θα ζητήσει η 
Εταιρία, απαλλάσσοντάς τους έτσι από τη δέσµευση του ιατρικού απορρήτου.  
 
Αναλαµβάνουν επίσης την υποχρέωση, να εφοδιάζουν την Εταιρία µε κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, το οποίο  συµβάλλει στην 
αντικειµενική εκτίµηση της υποχρέωσής της για την καταβολή της αποζηµίωσης και το ύψος αυτής. Τέλος συµφωνούν σε 
οποιονδήποτε έλεγχο θελήσει να κάνει η Εταιρία, προκειµένου να εκτιµήσει το περιστατικό του ατυχήµατος ή της ασθένειας. 
 
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτές οι υποχρεώσεις, η Εταιρία δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
 
Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήµατος, της ασθένειας ή των συνεπειών τους, 
δεν µπορούν ποτέ να ερµηνευθούν ως παραδοχή υποχρέωσής της να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
 
 
Άρθρο 6. Κριτήρια αποζηµίωσης λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας 
 

Η Εταιρία καταβάλλει την αποζηµίωση στον Ασφαλισµένο, για τις άµεσες και αποκλειστικές συνέπειες του ατυχήµατος ή της 
ασθένειας, που είναι ανεξάρτητες από σωµατικές ή παθολογικές βλάβες οι οποίες προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης ή 
επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης. 
 

Σε περιπτώσεις αναπηρίας, ανώµαλης διαµόρφωσης της διάπλασης και συγγενών παθήσεων που προϋπήρχαν της ασφάλισης, η 
αποζηµίωση για µόνιµη ή πρόσκαιρη ανικανότητα καταβάλλεται µόνο για τις άµεσες συνέπειες που προκαλούνται από το 
ατύχηµα, σαν να είχε προσβληθεί άτοµο σωµατικά ακέραιο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η επιδείνωση των βλαβών που 
προϋπήρχαν. 
 

Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά τη λήξη της θεραπείας ή της περιόδου ανικανότητας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 
στους Ειδικούς Όρους. 
 

Οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται στον Ασφαλισµένο,  µε βάση πρωτότυπα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που ζητά η 
Εταιρία.  
 

Σε περίπτωση που µέρος των δαπανών καλυφθεί από άλλο Ασφαλιστικό φορέα, ο Ασφαλισµένος  πρέπει να προσκοµίσει  στην 
Εταιρία φωτοτυπίες των δικαιολογητικών (τιµολόγιο ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών),  εκκαθαριστικό σηµείωµα του φορέα για 
την αποζηµίωση που κατέβαλε και πρωτότυπη βεβαίωση για το αποµένον υπόλοιπο, από τον φορέα για την Εφορία.   

Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, η σχετική αποζηµίωση καταβάλλεται στην Ελλάδα σε Ευρώ, µε βάση την ισχύουσα 
τιµή fixing του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης των σχετικών δαπανών. Ως τιµή του συναλλάγµατος 
θεωρείται η τιµή fixing της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  
Όλα τα δικαιολογητικά αποζηµίωσης που αφορούν περίθαλψη στο εξωτερικό (αποδείξεις, γνωµατεύσεις, τιµολόγια, κ.λ.π.), 
πρέπει προτού υποβληθούν στην Εταιρία, να φέρουν θεώρηση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών της χώρας όπου εκδόθηκαν 
και να είναι νόµιµα µεταφρασµένα. 
 

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά δαπανών κρατούνται από την Εταιρία, η οποία στο τέλος του ηµερολογιακού έτους εκδίδει 
βεβαίωση για την Εφορία, για το ποσό που δεν κατέβαλε ως αποζηµίωση.  
 

Τα δικαιολογητικά  πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν. 



Σελίδα 4 από 4  
Αριθµός Συµβολαίου : Policyno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


