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Αυτό το έγγραφο περιέχει μια περίληψη των κύριων καλύψεων και εξαιρέσεων της ασφάλισης Eπαγγελματικής Mόνιμης
Oλικής Aνικανότητας.
Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα παρέχονται στο
πιστοποιητικό ασφάλισης, στον πίνακα παροχών, στις γενικές εξαιρέσεις και στους όρους του Συμβολαίου.
Πρόκειται για ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχει εξασφάλιση του επιπέδου ζωής όλων των εργαζομένων, όταν ένα
απρόβλεπτο γεγονός, μία σοβαρή ασθένεια ή ένα ατύχημα, τους στερήσει τα εισοδήματα τους. Ο ασφαλισμένος
αποζημιώνεται με βάση τις δεξιότητες που απαιτεί η επαγγελματική του δραστηριότητα και όχι με βάση τα ποσοστά
ανικανότητας για εργασία των δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων. Απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων που το
επάγγελμα τους είναι η βασική πηγή εσόδων.

Τι ασφαλίζεται;

Αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας αποζημιώνει, σύμφωνα με τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις των όρων Συμβολαίου, για τα
ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο βάσει του δηλωθέντος εισοδήματος.
Επαγγελματική μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα ή
ασθένεια.
Θάνατος από ατύχημα
Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα.
Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια.
Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες ατυχήματος.

Ανατρέξτε στο παράρτημα καλύψεων του Συμβολαίου για τις
πλήρεις παροχές που καλύπτονται, τους όρους, τις προϋποθέσεις
και τις εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου αυτού.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Ακολουθούν ενδεικτικά περιπτώσεις που δεν καλύπτονται. Για λεπτομέρειες
σχετικά με όλες τις εξαιρέσεις, ανατρέξτε στους όρους του Συμβολαίου.
Το παρόν ασφαλιστήριο δεν καλύπτει θάνατο ή ανικανότητα που άμεσα ή
έμμεσα προκλήθηκαν, είναι συνέπεια ή οφείλονται σε :
1. Πόλεμο, εισβολή, πράξεις εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξίες (είτε αν
κηρύχθηκε επίσημα πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, στάση, επανάσταση,
ανταρσία, στρατιωτικό πραξικόπημα ή σφετερισμό εξουσίας,
2. Μόλυνση προερχόμενη από ραδιενέργεια.
3. Συμμετοχή ή θητεία του Ασφαλιζόμενου Προσώπου σε :
α. Ναυτικές, στρατιωτικές ή αεροπορικές επιχειρήσεις,
β. Χειμερινά σπορ
γ. Extreme sports
δ. Επιβίβαση είτε σαν οδηγός είτε σαν επιβάτης σε μοτοσυκλέτα ή
μοτοποδήλατο (η τυχαία επιβίβαση καλύπτεται) .
4. Αυτοκτονία,
5. Επίκτητο Σύνδρομο καταστροφής του ανοσοποιητικού συστήματος (
AIDS).
6. Εκούσια έκθεση σε εξαιρετικό κίνδυνο.
7. Σωματική Βλάβη ή Ασθένεια, όπως καθορίζονται στο Πιστοποιητικό
Ασφάλισης, που προέρχονται από προϋπάρχουσα κατάσταση.
8. Νεύρωση, Ψυχονεύρωση, Ψυχοπάθεια, Ψύχωση ή διανοητικές ή
συναισθηματικές Ασθένειες ή διαταραχές οποιασδήποτε κατηγορίας.
ΚΑΙ επιπροσθέτως στην περίπτωση της ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ : Αφροδίσια νοσήματα,
εγκυμοσύνη, τοκετός, αποβολή και άμβλωση εξαιρούνται.

Υπάρχουν περιορισμοί στις καλύψεις;
Στην περίπτωση Π.Ο.Α. από ατύχημα ή ασθένεια υπάρχει αναμονή 28 ή 60 ή 90 ημερών, ανάλογα με την επιλογή σας.
Ανατρέξτε στους όρους του συμβολαίου για τους πλήρεις περιορισμούς.

Πού καλύπτεστε
Η κάλυψη ισχύει για όλα τα μέρη του κόσμου. Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού και άλλες εθνικότητες που κατοικούν στην
Ελλάδα καλύπτονται.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας
•
•
•
•
•

Ο έλεγχος των ημερών αναμονής στην Π.Ο.Α.
Περισσότερες λεπτομέρειες στον πίνακα παροχών του συμβολαίου σας.
Ο έλεγχος του συμβολαίου σας μόλις το λάβετε, ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει την επιθυμητή κάλυψη.
Η εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων.
Η έγκυρη και πλήρης πληροφόρηση σχετικά με αυτή την ασφάλιση. Ενημερώστε μας άμεσα αν κάποιο
στοιχείο έχει καταγραφεί λανθασμένα ή αν έχει προκύψει οτιδήποτε που μπορεί να διαφοροποιεί /
επιτείνει τον κίνδυνο.

Χρόνος και τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του συμβολαίου πραγματοποιείται απευθείας στους λογαριασμούς της Karavias Underwriting Agency, είτε
εφάπαξ είτε σε 2 δόσεις (εφόσον το ύψος των ασφαλίστρων το επιτρέπει) στις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί
(έναρξη της ασφάλισης ή πληρωμή της δόσης).

Ποιο χρονικό διάστημα καλύπτει η ασφάλιση σας
Η κάλυψη ξεκινά με την αποδοχή των όρων ασφάλισης και την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων. Όπως
προκύπτει και από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η κάλυψη ισχύει για 12 μήνες από την έναρξη του συμβολαίου ή της
ανανέωσης αυτού, εκτός εάν ακυρωθεί από εσάς ή εμάς πρωτύτερα. Η κάλυψη ισχύει από ώρα 12:00 τοπική ώρα στον
τόπο της διεύθυνσης κινδύνου.

Πώς μπορείτε να ακυρώσετε το συμβόλαιο σας
•
•

Ακύρωση του συμβολαίου σας, μπορεί να γίνει κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας με την Karavias
Underwriting Agency. Σε περίπτωση ακύρωσης παρακρατούνται τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.
Δεν θα υπάρξει επιστροφή, αν έχει συμβεί ήδη ζημιά.
Αν το επιθυμείτε μπορείτε να ανατρέξτε στους γενικούς όρους, περί ακύρωσης του
συμβολαίου σας.

Η Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την Lloyd’s Insurance SA.

