Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήµατος
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Eurolife FFH ΑΕΓΑ

Προϊόν: Προσωπικό Ατύχηµα

Η Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυµος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων έχει έδρα στην Ελλάδα, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου)
33-35 & Κοραή 6-10, 10564 Αθήνα, Αρ. ΓΕΜΗ: 121637360000 και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος
Το παρόν έγγραφο περιέχει µια συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του ασφαλιστικού προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε πλήρεις
προσυµβατικές και συµβατικές πληροφορίες για το προϊόν σε άλλα έγγραφα, όπως η αίτηση ασφάλισης και το ασφαλιστήριο συµβόλαιο,
τα οποία και θα πρέπει να µελετήσετε.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα ασφάλισης το οποίο προβλέπει σε περίπτωση σωµατικής βλάβης του ασφαλισµένου λόγω ατυχήµατος
την καταβολή ενός χρηµατικού ποσού στον ίδιο ή στην περίπτωση θανάτου του στους ορισθέντες δικαιούχους ή τους κληρονόµους του.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;
∆εν καλύπτονται τα ατυχήµατα και οι άµεσες ή έµµεσες
συνέπειές τους που οφείλονται σε:

Θάνατος από ατύχηµα
Μόνιµη ολική ανικανότητα από ατύχηµα
Μόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα
Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από ατύχηµα

Πόλεµο, ανταρσία, κίνηµα, αντίσταση εναντίον αρχής,
επανάσταση, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, στρατιωτική
εξουσία, πυραύλους ή βλήµατα
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες,
τροµοκρατικές ενέργειες

Ανώτατα όρια καλύψεων (ανάλογα µε το Πρόγραµµα που θα
επιλέξει ο ασφαλισµένος):

πολιτικές

ταραχές,

Ατοµική ή πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργό µόλυνση
Πρόγραµµα 1

Πρόγραµµα 2

Πρόγραµµα 3

Πρόγραµµα 4

Θάνατος από ατύχηµα
Μόνιµη ολική ανικανότητα από ατύχηµα
Μόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα
€ 20.000
€ 30.000
€ 40.000

€ 50.000

Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από ατύχηµα
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.500

€ 3.000

Μόλυνση ή ρύπανση εδάφους, υπεδάφους, υδάτων,
ατµόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος
Προγενέστερη ασθένεια ή πάθηση, προϋπάρχουσες
αναπηρίες
Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, διανοητικές, νευρικές
ή νευροφυτικές διαταραχές, ψυχιατρικές παθήσεις
Επήρεια οινοπνευµατωδών, ναρκωτικών, φαρµάκων
∆εν καλύπτονται ατυχήµατα που συµβαίνουν:
Κατά τη χρήση µη επίσηµα αναγνωρισµένου επιβατικού
µέσου τακτικής γραµµής
Κατά τη συµµετοχή/ ενασχόληση σε χειµερινά/ θερινά
σπορ, ακραία αθλήµατα, αγώνες ταχύτητας, πολεµικές
τέχνες, ατοµικά ή οµαδικά αθλήµατα (ως µέλος
ερασιτεχνικού ή επαγγελµατικού σωµατείου), οδήγηση ή
χρήση εναέριων µέσων
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης στρατιωτικής υπηρεσίας/
θητείας

Υπάρχουν περιορισµοί στην κάλυψη;

!
!

Καλύπτονται άτοµα ηλικίας από 18 ετών έως 65 ετών.
Η ασφάλιση λήγει αυτόµατα µε τη συµπλήρωση του 75ου
έτους της ηλικίας του ασφαλισµένου.

Πού είµαι καλυµµένος;
Στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά. Οι καλύψεις ισχύουν για µόνιµη διαµονή του ασφαλισµένου
στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις µου;
−
−
−
−
−

Να µας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εµπρόθεσµα.
Να απαντήσετε µε ειλικρίνεια, µεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης.
Να µας ειδοποιήσετε, εγγράφως, το ταχύτερο για κάθε µεταβολή στην επαγγελµατική δραστηριότητα και τις ασχολίες σας.
Να προσκοµίσετε µε δικά σας έξοδα κάθε στοιχείο και αποδεικτικό σύµφωνα µε τις οδηγίες µας.
Σε περίπτωση ατυχήµατος, να µας το δηλώσετε εγγράφως, εσείς ή ο δικαιούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ΄
εντολή και για λογαριασµό σας, το αργότερο µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από όταν έγινε το ατύχηµα και να µας δώσετε όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που
θα σας ζητήσουµε.

Πότε και πώς πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύµφωνα µε την επιλογή σας για τη συχνότητα και τον τρόπο πληρωµής στο έντυπο της αίτησης
ασφάλισης, σύµφωνα µε όλους τους διαθέσιµους τρόπους πληρωµής της Εταιρείας, µε µετρητά ή µέσω κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε
µέσω τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ, ή απευθείας στην Εταιρεία ή στους νόµιµους αντιπροσώπους/συνεργάτες της.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλισή σας αρχίζει την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου σας, εφόσον έχει καταβληθεί το
ασφάλιστρο της πρώτης δόσης ή το συνολικό ασφάλιστρο, σύµφωνα µε την συχνότητα πληρωµής που επιλέξατε. Η ασφάλισή σας
έχει ετήσια διάρκεια και λήγει µε την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συµφωνήθηκε. Επιπλέον, η ασφάλισή σας λήγει αυτόµατα µε
την επέλευση του Θανάτου ή Μόνιµης ολικής ανικανότητας και την καταβολή αποζηµίωσης.

Πώς µπορώ να ακυρώσω τη σύµβαση;
∆ικαίωµα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωµα εναντίωσης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην Εταιρεία εντός ενός (1) µήνα από την
παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που το περιεχόµενό του διαφέρει από την αίτηση ασφάλισης και εντός
δεκατεσσάρων (14) ηµερών σε περίπτωση µη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή/και των όρων όλων των καλύψεων.
∆ικαίωµα υπαναχώρησης: Σε περίπτωση σύναψης της ασφάλισης εξ αποστάσεως, έχετε το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη
σύµβαση ασφάλισης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην Εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την παραλαβή του
ασφαλιστηρίου σας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις θα σας επιστραφούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα.
∆ικαίωµα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφαλιστικής σύµβασης: Έχετε το δικαίωµα να ακυρώσετε/καταγγείλετε το συµβόλαιό σας
οποιαδήποτε στιγµή, µε επιστολή που θα στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, θα σας επιστραφούν
τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα από τον χρόνο ακύρωσης ως τη λήξη της περιόδου για την οποία είχαν καταβληθεί.

