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Καλωσορίσατε στην Mediterrania Insurance Company 

Το πρόγραμμά της Ομαδικής Ασφάλισης Ατυχημάτων Ερασιτεχνικών Αθλητικών 

Συλλόγων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των αθλητών των 

ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων. Περιλαμβάνουν βασικές καλύψεις για περιπτώσεις 

ατυχημάτων κατά την διάρκεια των οργανωμένων αγώνων και προπονήσεων. 

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση 

στο τηλέφωνο 2155005588. 

 

 

Για την Εταιρία 

Mediterrania Insurance Company 
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ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Τοπικά Όρια 

Αυτή η ασφάλιση ισχύει όπως ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 
 
Καλυπτόμενες δραστηριότητες 

Είναι οι δραστηριότητες εκείνες που δηλώνονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και για τις οποίες 
παρέχεται κάλυψη στον Ασφαλισμένο. 
 
Αλλαγή επικινδυνότητας 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρία εγκαίρως για 
οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του και κυρίως για μεταβολή στο επάγγελμα του για να γίνουν οι 
ανάλογες αναπροσαρμογές στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και στα ασφάλιστρα. Αν γίνει κάποιο Ατύχημα 
και στο μεταξύ o Ασφαλισμένος, χωρίς να έχει ειδοποιήσει την Εταιρία, έχει αλλάξει το επάγγελμά του με 
άλλο που κατατάσσεται από την Εταιρία σε πιο επικίνδυνη κατηγορία, οι αποζημιώσεις θα είναι 
ανάλογες των ποσών κάλυψης που αντιστοιχούν στα ασφάλιστρα που πληρώθηκαν από τον Λήπτη της 
Ασφάλισης/Ασφαλισμένο σύμφωνα με το τιμολόγιο της Εταιρίας για την πιο επικίνδυνη κατηγορία. 
Ο Λήπτης της Ασφάλισης μπορεί να αρνηθεί τις αναπροσαρμογές ακυρώνοντας το Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης από μέρους του, της μεταβολής. 
 
Ασφαλιζόμενες Ηλικίες 

Αυτή η ασφάλιση ισχύει για τα πρόσωπα που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με την 
προϋπόθεση ότι είναι ηλικίας από 4 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. 
H ηλικία υπολογίζεται σύμφωνα με τα τελευταία γενέθλια. 
 
Προαιρετικές Πρόσθετες Καλύψεις 

Η ασφάλιση με οποιαδήποτε από τις προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις ισχύει σύμφωνα με όλους τους 
όρους, προϋποθέσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις του παρόντος εκτός εάν ειδικά τροποποιούνται σε 
κάθε κάλυψη. 
 
Περιορισμός της ζημιάς 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης, ο Ασφαλισμένος και ο Δικαιούχος οφείλει να καταβάλλει κάθε εύλογη 
προσπάθεια για να αποφύγει ή/και να μειώσει οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημιά. 
 
Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης 

Σε περίπτωση που η Εταιρία υποχρεωθεί να πληρώσει αποζημίωση με το παρόν Ασφαλιστήριο και με 
οποιοδήποτε άλλο Ασφαλιστήριο έχει εκδοθεί για τον Λήπτη της Ασφάλισης, για ομάδα ασφαλισμένων 
που θα υποστούν σωματική βλάβη στο ίδιο ατύχημα ή σε σειρά ατυχημάτων που θα προκληθούν ή θα 
οφείλονται στην ίδια αιτία, περιστατικό ή συνθήκες, το ανώτατο όριο συνολικής ευθύνης της Εταιρίας σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό που αναγράφεται ρητά στο Πρόγραμμα Ασφάλισης 
ανά ζημιογόνο γεγονός και για την ασφαλιστική περίοδο. 
Αν το συνολικό ποσό όλων των καταβλητέων παροχών υπερβαίνει το ανώτατο ποσό ασφάλισης κατά 
ομαδικό Ατύχημα, τότε το ποσό που θα καταβληθεί για κάθε έναν ασφαλισμένο θα μειωθεί αναλογικά 
ώστε το συνολικό ποσό να μην υπερβαίνει το ανώτατο ποσό αποζημίωσης κατά ομαδικό Ατύχημα. 
 
Παράπονα 

Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος θα λαμβάνει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Εάν ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο εξυπηρέτησης και έχει παράπονο 
από τις υπηρεσίες της Εταιρίας, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 215 5005588 ή στο fax στο 
215 5012571 ή στο email στην διεύθυνση : info@mediterrania.gr 
 
Απάτη 

Οποιαδήποτε εσκεμμένη ανειλικρίνεια ή δόλια απόκρυψη πληροφοριών θα καταστήσει αυτή την 
Ασφαλιστική Σύμβαση άκυρη. Εάν αυτό συμβεί, ο Δικαιούχος της αποζημίωσης θα χάσει οποιαδήποτε 
αποζημίωση εκκρεμεί και πρέπει να επιστρέψει στην Εταιρία οτιδήποτε έχει ήδη αποζημιωθεί. 
Εάν θεωρηθεί ότι πρόκειται για δόλια δήλωση, θα κινηθούν νόμιμες διαδικασίες οι οποίες ενδέχεται να 
έχουν ως αποτέλεσμα την ποινική δίωξη. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή ασφαλίστρων.  
Δήλωση άλλων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. 
Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης διατηρεί και άλλα ασφαλιστήρια για τον ίδιο κίνδυνο και για την ίδια 
ασφαλιστική περίοδο όπως στον παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, πρέπει να ενημερώσει την Εταιρία 
σχετικά. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, πιθανόν ο Λήπτης της Ασφάλισης να υποστεί κυρώσεις 
που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία. 
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Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και 
γνωστοποίηση σε τρίτους των προσωπικών σας δεδομένων στο βαθμό που είναι θεμιτό και αναγκαίο 
για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων μας ή/και για την συμμόρφωση μας με αιτήματα 
οιωνδήποτε δημόσιων αρχών. 
Για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζουμε τα όσα ορίζονται 
στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2472/97). 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, πως ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα για να λαμβάνετε πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με προωθητικές ενέργειες των 
προϊόντων της Εταιρείας μας σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6 
και 7 του κανονισμού 2016/679 (GDPR). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, παρακαλούμε, 
όπως μας ενημερώσετε σχετικά στη διεύθυνση : info@mediterrania.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας 
τηλεφωνικά στο 215 215 5005588 ή στο fax στο 215 5012571. 
 
Παραγραφή 

Όλες οι αξιώσεις που απορρέουν από την Ασφαλιστική Σύμβαση μεταξύ Εταιρίας και Λήπτη της 
Ασφάλισης παραγράφονται εντός τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο 
γεννήθηκαν. 
 
Λήξη / Καταγγελία / Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης 

 
α) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση για τους λόγους 
που προβλέπονται στο νόμο, με τη λύση της σύμβασης να επέρχεται σύμφωνα με τις προθεσμίες που 
προβλέπει ο νόμος για κάθε περίπτωση. 
 
β) Η καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να 
καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον Λήπτη της Ασφάλισης, στον 
οποίο γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, με την 
πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης. 
 
γ) Εκτός από τους λόγους που προβλέπονται από το νόμο ή ρητά αναφέρονται σε άλλα άρθρα της 
παρούσας σύμβασης, η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση για λόγους 
που αφορούν την πολιτική της σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο ή άλλο σπουδαίο λόγο. Τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που αυτή θα 
περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης. Το δικαίωμα αυτό δεν αποδεσμεύει την Εταιρία από υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση όταν αυτό βρισκόταν σε ισχύ. 
 
δ) Στην περίπτωση που η σύμβαση καταγγελθεί από την Εταιρία λόγω μη συμμόρφωσης του Λήπτης 
της Ασφάλισης/Ασφαλισμένου με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, η Εταιρία δεν υποχρεούται στην 
επιστροφή ασφαλίστρων. 
 
ε) Εάν η σύμβαση καταγγελθεί λόγω μη πληρωμής των ασφαλίστρων οποιαδήποτε μεταγενέστερη 
αποδοχή των ασφαλίστρων και επαναφορά της σε ισχύ, υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. 
στ) Ο Λήπτης της Ασφάλισης διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση με 
τη λύση να επέρχεται από την παραλαβή της δήλωσης καταγγελίας από την Εταιρία. Στην περίπτωση 
αυτή επιστρέφονται τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 
 
ζ) Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης είτε από την Εταιρεία είτε από τον Λήπτη της Ασφάλισης 
μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην επιστροφή των μη 
δεδουλευμένων ασφαλίστρων. 
 
η) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος είναι υπεύθυνος για τη σωστή συμπλήρωση της 
Πρότασης Ασφάλισης και αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για τις δηλώσεις αυτής. Στην περίπτωση 
αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων δυνάμενων να παραπλανήσουν την Εταιρεία στην 
εκτίμηση του κινδύνου ή αποσιώπησης γεγονότων αντικειμενικά ουσιωδών για την εκτίμηση του 
κινδύνου, αν η παράβαση επήλθε από αμέλεια του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου τότε 
η Εταιρεία δικαιούται εντός ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση των στοιχείων αυτών ή/και των 
περιστατικών να προβεί σε καταγγελία του Ασφαλιστικού Συμβολαίου. Η καταγγελία παράγει 
αποτελέσματα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της στον Λήπτη της Ασφάλισης. 
Αν ωστόσο η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει προτού παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία του ενός (1) 
μήνα προτού η καταγγελία παράγει τα αποτελέσματα της το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του 
ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η 
παράβαση. 
Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της ανωτέρω υποχρέωσης του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του 
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Ασφαλισμένου η Εταιρεία έχει επίσης το δικαίωμα καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας και η καταγγελία επιφέρει άμεσα τα αποτελέσματα της. Αν ωστόσο η 
ασφαλιστική περίπτωση επέλθει προτού παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία του ενός (1) μήνα ή προτού η 
καταγγελία παράγει τα αποτελέσματα της η Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης της να καταβάλλει 
το ασφάλισμα. 
 
θ) Επιπροσθέτως, η Εταιρία δικαιούται να απαιτήσει από τον Ασφαλισμένο ή/και τον Δικαιούχο την 
επιστροφή των αποζημιώσεων και των εξόδων που τυχόν κατέβαλε ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
στην περίπτωση παράβασης από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο της προβλεπόμενης 
στην ανωτέρω παράγραφο υποχρεώσεως τους αν κατά το χρόνο της επέλευσης της ασφαλιστικής 
περίπτωσης δεν γνώριζε την σχετική παράβαση. Και στην περίπτωση καταγγελίας της ανωτέρω παρ. 
(δ) και στην παρούσα ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει στην 
Εταιρεία τα ασφάλιστρα που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά τον χρόνο κατά τον οποίο επήλθαν τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου 
 
ι) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της εύλογης αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων που επιβάλλεται από 
τις εξελίξεις και συνθήκες της νοσοκομειακής περίθαλψης, σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή των 
όρων του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου, μόνο μετά από γραπτή γνωστοποίηση στον Λήπτη της 
Ασφάλισης στην πιο πρόσφατη διεύθυνση, όπως φαίνεται στα αρχεία της Εταιρίας. 
 
Υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να πληρώσει το ασφάλιστρο, όπως αυτό αναγράφεται στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 
 
Ιατρική Διαιτησία 

Οι ιατρικής φύσης εκτιμήσεις πάνω σ’ ένα Ατύχημα καθορίζονται από κοινή απόφαση του ιατρού του 
Ασφαλισμένου και του ιατρού της Εταιρίας. Σε περίπτωση διαφωνίας οι δύο ιατροί γίνονται διαιτητές και 
εκλέγουν έναν τρίτο επιδιαιτητή. Αν δεν συμφωνήσουν για το πρόσωπο του επιδιαιτητή αυτός ορίζεται 
από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για 
τη διαιτησία. Κάθε μέρος πληρώνει όλη την αμοιβή και τα έξοδα του διαιτητή-ιατρού που διορίζει και το 
50% της αμοιβής και των εξόδων του επιδιαιτητή. 
 
Αρμοδιότητα Δικαστηρίων 

Αυτή η ασφάλιση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που προκύπτει από τη 
σύμβαση αυτή υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. 
 
Υποκατάσταση 

Στην περίπτωση πληρωμής κάποιας απαίτησης από τον Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής μπορεί στο όνομα 
του Ασφαλισμένου Προσώπου και με δικά του έξοδα να καλύψει κάθε κόστος έναντι τρίτου μέρους, το 
οποίο είναι υπεύθυνο για την απαίτηση μέχρι το ύψος του ποσού της αποζημίωσης το οποίο 
καταβλήθηκε από τον Ασφαλιστή. Το Ασφαλισμένο Πρόσωπο έχει την υποχρέωση να παράσχει 
βοήθεια στον Ασφαλιστή όπως αυτός ζητήσει. 
 
Φόροι και Δικαιώματα 

Οι φόροι, τα δικαιώματα κλπ. που συνακολουθούν αυτή την ασφάλιση, επιβαρύνουν τον Ασφαλισμένο ή 
τους Δικαιούχους του, έστω και αν προκαταβλήθηκαν από την Εταιρία. Επίσης ο Ασφαλισμένος ή οι 
Δικαιούχοι του επιβαρύνονται και με τους φόρους, συμβολαιογραφικά, κλπ. σε περίπτωση καταβολής 
αποζημίωσης στους Δικαιούχους ή Κληρονόμους. 
 
Τροποποίηση Ασφαλίστρου 

Καμία τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου δεν είναι έγκυρη χωρίς έγγραφη οπισθογράφηση ή 
Πρόσθετη Πράξη με την έγκριση και υπογραφή του Νόμιμου Αντιπροσώπου της Εταιρίας.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Από την ασφάλιση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα ή που οφείλονται 
σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις, εκτός εάν έχει διαφορετικά συμφωνηθεί και δηλωθεί : 
 

 σε κάθε είδους γεγονότα πολέμου, άσχετα αν έχει κηρυχθεί επίσημα ή όχι, εχθροπραξιών, 
εισβολής, κινημάτων, ανταρσίας, επανάστασης, λαϊκών εξεγέρσεων ή βιαιοπραγιών σαν 
αποτέλεσμα επιδρομής, πολιτικής ή όχι, 

 σε κήλη κάθε είδους, άρση βάρους, λήψη τοξικών ουσιών, μέθη, φρενοβλάβεια, διανοητικές ή 
νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήματα καθώς και σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, 
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αυτοτραυματισμό, άσχετα με τη διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του 
Ασφαλισμένου, 

 σε ανωμαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προέρχονται από αυτές, 

 σε προϋπάρχουσες της ημερομηνίας ασφάλισης καταστάσεις, ανικανότητες 

 σε οποιεσδήποτε ασθένειες 

 σε Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) ή μόλυνση από τον ιό HIV. Για 
τους σκοπούς της παρούσης εξαίρεσης ο όρος «Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής 
Ανεπάρκειας» θα σημαίνει αυτά που καθόρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 

 σε εγκυμοσύνη, τις επιπλοκές αυτής (αποβολές, αποξέσεις κ.λ.π.) και τοκετό. 

 σε χημική, βιολογική, πυρηνική τρομοκρατία, 

 σε χρήση οποιουδήποτε  μεταφορικού μέσου (ιδιωτικά, δημόσια κ.λ.π)  

 σε ενεργό συμμετοχή σε ταραχές, διαδηλώσεις, μονομαχίες, τρομοκρατικές ενέργειες, 
συμπλοκές, εγκληματικές πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις νόμιμης αυτοάμυνας, 

 σε θερμικά, μηχανικά, ραδιενεργά ή άλλα αποτελέσματα οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης 
αλλοίωσης του πυρήνα του ατόμου, τεχνητής επιτάχυνσης των ατομικών μορίων και 
ακτινοβολιών που προέρχονται από ραδιοϊσότοπα, 

 σε κάθε επαγγελματικό αθλητισμό καθώς και από την άσκηση έστω και ερασιτεχνικά των 
παρακάτω αθλημάτων : πυγμαχίας, πάλης, ανεμοπορίας, πτώσης με αλεξίπτωτο ή "αετό", 
κατάδυσης με αέρα, ορειβασίας και ανάβασης σε βράχους, αγώνων-προπονήσεων-επιδείξεων 
χειμερινού και θαλάσσιου σκι και άλλων "επικίνδυνων" αθλημάτων οποιασδήποτε φύσης ή 
χαρακτήρα. 

 σε πτήση σαν πιλότος ή μέλος πληρώματος οποιουδήποτε αεροσκάφους και από αεροπορικές 
πτήσεις γενικά. 

 κατά τη διάρκεια υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής, 
σε καιρό πολέμου ή σε καιρό ειρήνης. Στην περίπτωση αυτή, με αίτηση του Λήπτη της 
Ασφάλισης, η Εταιρία θα επιστρέψει το ασφάλιστρο που αναλογεί στο χρόνο της υπηρεσίας 
αυτής, 

 κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου στα Σώματα 
Ασφαλείας, ως ιδιωτικού αστυνομικού, επαγγελματία αθλητή, δύτη, πληρώματος πλοίου, ή σε 
ορυχείο. 

 από ατύχημα που συνέβη πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου.  
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
 
α) Ο Λήπτης της Ασφάλισης, ο Ασφαλισμένος ή ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει γραπτά την 
Εταιρία το συντομότερο δυνατόν για κάθε πιθανή απαίτηση και σε κάθε ατύχημα. 
 
β) Για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν στην κάλυψη ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ απαιτείται ο Ασφαλισμένος να έχει εισαχθεί σε Νοσοκομείο ή Κλινική ως εσωτερικός 
ασθενής για αιτία που απαιτούσε αντικειμενικά την εισαγωγή του. 
 
γ) Για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν στην κάλυψη ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ απαιτείται ο Ασφαλισμένος : 
1. να έχει εισαχθεί σε Νοσοκομείο ή Κλινική ως εσωτερικός ασθενής για αιτία που απαιτούσε 
αντικειμενικά την εισαγωγή του. 
2. να έχει χρεωθεί από το Νοσοκομείο ή Κλινική με το κόστος Δωματίου και Τροφής μιας τουλάχιστον 
ημέρας και να έχει παραμείνει νοσηλευόμενος κάτω από την επαγγελματική παρακολούθηση Ιατρού ή 
Χειρουργού. 
 
δ) Διαδοχικές περίοδοι περίθαλψης σε Νοσοκομείο/Κλινική από τις ίδιες ή σχετικές αιτίες, θεωρούνται 
ένα ατύχημα εκτός αν χωρίζονται με συνεχή περίοδο τριών [3] τουλάχιστον συνεχόμενων μηνών, κατά 
τους οποίους ο Ασφαλισμένος δεν νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο/Κλινική. 
 
ε) Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει αποζημίωση, δικαιούται μάλιστα να απαιτήσει την 
επιστροφή των αποζημιώσεων και των εξόδων που τυχόν καταβλήθηκαν, στην περίπτωση που ο 
Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος ή o Δικαιούχος έχει προβεί σε αναληθείς ή ανακριβείς 
δηλώσεις ή αποσιώπησε γεγονότα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν την Εταιρία στην εκτίμηση 
του κινδύνου. 
 
ζ) Λόγω μη συμμόρφωσης του Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισμένου με τους Γενικούς Όρους της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, ενδέχεται να επηρεαστεί η αποζημίωση οποιαδήποτε απαίτησης. 
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3.1 Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη στήριξη της απαίτησης 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης, ο Ασφαλισμένος ή ο Δικαιούχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να 
προσκομίσει στην Εταιρία, τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να στηρίξει την απαίτηση του: 

 Αριθμό συμβολαίου 

 Σωστά, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Ασφαλισμένο, το έντυπο της 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ της Εταιρίας, όπου μεταξύ άλλων να περιγράφονται οι  

o συνθήκες του περιστατικού, τα ονόματα των μαρτύρων και την αρμόδια αρχή όπου 
έγινε δηλώθηκε το περιστατικό (εάν έχει δηλωθεί) 

o Πλήρη και αναλυτική ιατρική γνωμάτευση 
o Αναφορά από την αρμόδια αρχή που ενημερώθηκε για το περιστατικό 
o Πρωτότυπες αποδείξεις δαπανών 

 
Και όποιο άλλο συμπληρωματικό στοιχείο κρίνει η Εταιρία απαραίτητο να ζητήσει, σε περίπτωση που τα 
παραπάνω δεν αποτελούν τα πλήρη απαιτούμενα στοιχεία. 
 
3.2 Διακανονισμός Αποζημιώσεων 
 
Εκτίμηση Απώλειας 

Ο Ασφαλισμένος ή ο Νόμιμος Αντιπρόσωπος του υποχρεούται να προσκομίζει στην Εταιρία όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για τη στήριξη της απαίτησης του. 
Εάν ο Ασφαλισμένος αρνηθεί αδικαιολόγητα να προσκομίσει στην Εταιρία τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
ή να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις από ιατρό της Εταιρίας και εάν μετά την πάροδο 48 ωρών από την 
ειδοποίηση με συστημένη επιστολή που του έχει σταλεί, συνεχίζει να αρνείται, δεν θα δικαιούται 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 
 
Επιδείνωση κατάστασης 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να μεριμνήσει για τη μέσα σε 24 ώρες από το περιστατικό παροχή σ' 
αυτόν της ιατρικής περίθαλψης που επιβάλλεται. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την 
επιδείνωση των σωματικών βλαβών από τη μη παροχή της περίθαλψης που επιβάλλεται ή από την 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση παροχής ιατρικής βοήθειας ή από διαγνώσεις, επεμβάσεις και θεραπείες 
που δεν υποδείχθηκαν ή και εκτελέστηκαν από αρμόδια ιατρική αρχή. 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Συμφωνείται ότι η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζημίωση ή άλλο χρηματικό ποσό 
που προκύπτει από οποιαδήποτε κάλυψη ή επέκταση κάλυψης της παρούσας σύμβασης, για 
οποιαδήποτε ζημία που λαμβάνει χώρα σε κράτος, ή/και ο ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε δικαιούχος 
με βάση την παρούσα είναι πολίτης ή αξιωματούχος της κυβέρνησης κράτους, εφόσον στο κράτος αυτό 
έχει επιβληθεί από το ισχύον δίκαιο που διέπει την παρούσα σύμβαση, ή τη λειτουργία της Εταιρίας, 
περιλαμβανομένου του δικαίου των ΗΠΑ, εμπάργκο ή άλλη μορφή οικονομικών κυρώσεων που 
απαγορεύουν στην Εταιρία να προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη, να έχει συναλλαγές ή να παρέχει 
οποιοδήποτε άλλο οικονομικό ωφέλημα στον ασφαλισμένο ή σε άλλο δικαιούχο με βάση την παρούσα. 
Συμφωνείται επίσης ότι καμία αποζημίωση ή πληρωμή ή άλλη μορφή οικονομικού ωφελήματος δε θα 
καταβληθεί από τη Εταιρία σε πρόσωπο το οποίο το δίκαιο που διέπει την παρούσα σύμβαση ή τη 
λειτουργία της Εταιρίας, περιλαμβανομένου του δικαίου των ΗΠΑ, έχει υποδείξει ως μη νόμιμο 
αποδέκτη οικονομικών ωφελημάτων 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 
 
Αυτή η ασφάλιση ισχύει όπως αναλυτικά ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και είναι μια από τις 
παρακάτω περιπτώσεις : 
 
4.1 24ωρο 

Οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου 
 
4.2 Ώρες Εργασίας 

Μόνον κατά τις ώρες εργασίας εντός των εγκαταστάσεων του Λήπτη της Ασφάλισης (δεν 
περιλαμβάνεται μετάβαση/επιστροφή) 
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4.3 Ώρες Εργασίας και Μετακινήσεις 

Κατά τις ώρες εργασίας εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του Λήπτη της Ασφάλισης. 
Όταν ο Ασφαλισμένος μετακινείται μεταξύ της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας του και της διεύθυνσης 
εργασίας, 1 ώρα πριν και 1 ώρα μετά από το ωράριο εργασίας. 
Όταν ο Ασφαλισμένος ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών διευθύνσεων εργασίας εφόσον οι δαπάνες των 
μετακινήσεων βαρύνουν τον Λήπτη της Ασφάλισης. 
Οποιαδήποτε ώρα ο Ασφαλισμένος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Λήπτη της Ασφάλισης. 
 
4.4 Καλυπτόμενη Δραστηριότητα 

Κατά τη διάρκεια που ο Ασφαλισμένος συμμετέχει σε καλυπτόμενη δραστηριότητα που χορηγεί, 
διοργανώνει ή επιβλέπει ο Λήπτης της Ασφάλισης. 
 
4.5 Καλυπτόμενη Δραστηριότητα και Μετακινήσεις 

Όταν ο Ασφαλισμένος μετακινείται μεταξύ της μόνιμης κατοικίας του και του τόπου διεξαγωγής της 
καλυπτόμενης δραστηριότητας που χορηγεί, διοργανώνει ή επιβλέπει ο Λήπτης της Ασφάλισης.  
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 

Για κάθε διάταξη του περιεχομένου της Ασφαλιστικής Σύμβασης, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να 
θεωρηθεί παρέκκλισή της από την Πρόταση Ασφάλισης ή από οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, ο 
Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την εκ μέρους του 
Λήπτη της Ασφάλισης συμπλήρωση και αποστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας του συνημμένου 
εντύπου υποδείγματος Α’ Δήλωσης Εναντίωσης, αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή, εντός 
ενός (1) μηνός από την παράδοση της Ασφαλιστικής Σύμβασης σ' αυτόν. 
 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 

Η παραλαβή της Ασφαλιστικής Σύμβασης, αν δεν αποδεικνύεται διαφορετικά τεκμαίρεται από την 
πληρωμή των ασφαλίστρων. 
Γίνεται αναφορά ότι παραδόθηκαν στο Λήπτη της Ασφάλισης: 
 
α) τα προβλεπόμενα από το Νόμο πληροφοριακά στοιχεία με έντυπο, κατά την υποβολή της 
Πρότασης Ασφάλισης και 
 
β) οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι, κατά την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. 
 
Η μη παράδοση οποιουδήποτε από αυτά δίνει στο Λήπτη της Ασφάλισης δικαίωμα εναντίωσης στην 
Ασφαλιστική Σύμβαση, το οποίο ασκείται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω και με βάση το 
συνημμένο υπόδειγμα Β’, μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Εάν η Ασφαλιστική Σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη τους ενός (1) έτους, ο Λήπτης της Ασφάλισης 
δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει απ’ αυτήν εντός 
δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου σ’ αυτόν. 
Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης με έγγραφη δήλωση που 
στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ `Η ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα 
Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης, η Ασφαλιστική Σύμβαση ακυρώνεται από την έναρξή της, αμέσως και 
αυτόματα από την ημερομηνία παράδοσης στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης 
επιστολής ή εντύπου εναντίωσης και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί. 
Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την 
περιέλευση στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει δηλωθεί ζημιά βάσει του Ασφαλιστηρίου για 
επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
 
Οι παρακάτω αναφερόμενες καλύψεις ισχύουν μόνο κατά την ώρα που ορίζεται ότι καλύπτεται ο 
Ασφαλισμένος και υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 
Ακολουθούν όλους τους όρους, διατάξεις, εξαιρέσεις, περιορισμούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό ανά κάλυψη. 
 
6.1 Απώλεια Ζωής από Ατύχημα 

Αν σαν συνέπεια σωματικών βλαβών που προκαλούνται από καλυπτόμενο ατύχημα ο Ασφαλισμένος 
χάσει τη ζωή του μέσα σε 180 ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρία καταβάλλει στους 
δικαιούχους που αναγράφονται στην Πρόταση Ασφάλισης ή στους Νόμιμους Κληρονόμους το ποσό 
που έχει ορισθεί για την περίπτωση Απώλειας Ζωής στο Πρόγραμμα Ασφάλισης. 
 
 
6.2 ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ / ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Αν σαν συνέπεια σωματικών βλαβών που προκαλούνται από καλυπτόμενο ατύχημα υποστεί ο 
Ασφαλισμένος μέσα σε 180 ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος μια από τις παρακάτω 
απώλειες εξαιτίας των οποίων βρίσκεται σε μόνιμη (δηλαδή ισόβια) και συνεχή αδυναμία και/ή 
ανικανότητα και εφόσον η μόνιμη και συνεχής αυτή αδυναμία/ανικανότητα διαρκέσει χωρίς διακοπή 
τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος και η 
αδυναμία/ανικανότητα εξακολουθεί να είναι συνεχής και μόνιμη (δηλαδή ισόβια) στο τέλος του χρονικού 
αυτού διαστήματος, η Εταιρία καταβάλλει ποσοστό του ποσού κάλυψης που έχει ορισθεί για την 
περίπτωση της Μόνιμης Ανικανότητας στο Πρόγραμμα Ασφάλισης, στις παρακάτω περιπτώσεις : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 Δεξιού Αριστερού 

Ολική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 60% 50% 

Ολική απώλεια της κίνησης του ώμου 25% 20% 

Ολική απώλεια της κίνησης του αγκώνα 20% 15% 

Ολική απώλεια της κίνησης του καρπού 20% 15% 

Ολική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 30% 25% 

Ολική απώλεια τριών δακτύλων (εκτός του αντίχειρα και του 
δείκτη) 

25% 20% 

Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου (εκτός δείκτη) 25% 20% 

Ολική απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου (εκτός αντίχειρα) 20% 15% 

Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15% 

Ολική απώλεια του δείκτη 15% 10% 

Ολική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού 
δακτύλου 

10% 8% 

Ολική απώλεια των δύο από τους τελευταίους τρείς δακτύλους 15% 12% 

Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού συμπεριλαμβανομένων όλων των 
δακτύλων 

30% 

Ολική απώλεια κνήμης ή ποδιού 50% 

Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού (που δεν αποκαταστάθηκε) 25% 

Κάταγμα της επιγονατίδας (που δεν αποκαταστάθηκε) 20% 

Κάταγμα του ταρσού (που δεν αποκαταστάθηκε) 15% 

Πλήρης απώλεια κίνησης του ισχίου ή του γονάτου 20% 

Πλήρης απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού 05% 

Πλήρης απώλεια δακτύλου του ποδιού 03% 

Βράχυνση του ποδικού κατά πέντε (5) τουλάχιστον εκατοστά του 
μέτρου 

15% 

Πλήρης απώλεια ματιού ή ελάττωση της όρασης και των δύο 
ματιών στο μισό 

25% 

Ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού 15% 

Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40% 

Κάταγμα της κάτω σιαγόνας (που δεν αποκαταστάθηκε) 25% 

Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση  40% 

Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και οργανικές 
ανωμαλίες 

20% 

 



 

8 
 

Ο όρος “απώλεια”, όποτε αναφέρεται στο χέρι ή το πόδι, σημαίνει την πλήρη αποκοπή από την 
άρθρωση του καρπού ή του αστραγάλου ή από πιο πάνω, και όποτε αναφέρεται στη γλώσσα, τα αυτιά 
και τα μάτια, σημαίνει την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια του λόγου, της ακοής και της όρασης. 
 
Στην περίπτωση προϋπάρχουσας ανατομικής βλάβης ή μειωμένης λειτουργίας ενός οργάνου ή μέλους 
του σώματος του Ασφαλισμένου τα ποσοστά αποζημίωσης, σε περίπτωση ατυχήματος, μειώνονται 
ανάλογα με την προϋπάρχουσα αναπηρία. 
 
Για μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζημίωση, 
παρά μόνον αφού κριθεί σαν μόνιμη (δηλαδή ισόβια) δηλαδή μετά την οριστικοποίηση της. 
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος υποστεί απώλεια που αποζημιώνεται από τις παροχές της μόνιμης 
ολικής ανικανότητας, θα διακόπτεται η ασφαλιστική κάλυψη του από το Ασφαλιστήριο αυτό. Η διακοπή 
αυτή δεν θίγει ή επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμα που πηγάζει από το Ατύχημα που 
προκάλεσε αυτή την απώλεια. 
 
6.3 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Αν σαν συνέπεια σωματικών βλαβών που προκαλούνται από καλυπτόμενο ατύχημα απαιτείται ο 
Ασφαλιζόμενος μέσα σε 365 ημέρες (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Πρόγραμμα Ασφάλισης) από 
την ημερομηνία του ατυχήματος να χρησιμοποιήσει γιατρό, χειρουργό, αναισθησιολόγο, νοσοκόμο και 
φυσιοθεραπευτή (που δεν έχουν καμία συγγένεια με τον Ασφαλισμένο και δεν μένουν στην ίδια 
κατοικία), επίσημα αναγνωρισμένους ή να κάνει χρήση ασθενοφόρου ή να υποβληθεί σε ακτινολογικές, 
μικροβιολογικές ή άλλες εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, ή να προμηθευτεί φάρμακα, 
προσθετικά ή ορθοπεδικά βοηθήματα, που να έχουν σαφή σχέση με τις προκληθείσες, βάση του 
ασφαλιστηρίου, σωματικές βλάβες, η Εταιρία θα καταβάλλει τα Δικαιούμενα Έξοδα που πιστοποιούνται 
από τις πρωτότυπες, επίσημες σχετικές νόμιμες αποδείξεις που υποβάλλονται στην Εταιρία, 
αφαιρουμένου οιοδήποτε ποσού καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί από οιοδήποτε άλλο πχ ασφαλιστικό 
φορέα, άλλη Εταιρία κλπ με ανώτατο όριο αποζημίωσης για κάθε ατύχημα, το ασφαλιζόμενο ποσό που 
αναφέρεται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης. 
Οι φυσιοθεραπείες θα καλύπτονται μόνον μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο ή μετά από κάταγμα. 
 
 
6.4 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Αν σαν συνέπεια ατυχήματος που καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο προκληθεί αποδεδειγμένα 
(βάσει ιατρικής γνωμάτευσης) ζημιά στην οδοντοστοιχία του Ασφαλισμένου, η Εταιρεία θα αποζημιώσει 
μέχρι το ποσό που αναγράφεται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης για τα έξοδα οδοντιατρικής 
αποκατάστασης που θα προκύψουν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος με 
απαλλαγή σύμφωνα με το ποσό που ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του συμβολαίου.  
Ορισμοί που ισχύουν για αυτή την κάλυψη Οδοντίατρος είναι οποιοσδήποτε διαθέτει την ανάλογη άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος εκτός από :  
(i) τον ίδιο τον ασφαλισμένο, 
(ii) τη σύζυγο ή τα τέκνα του ασφαλισμένου ή οποιοδήποτε άμεσο συγγενικό πρόσωπο ή 
(iii) έναν υπάλληλο του λήπτη της ασφάλισης 
 
Εξαιρέσεις που ισχύουν για αυτή την κάλυψη 

Η Εταιρεία δεν θα καταβάλει αποζημίωση για αίτημα που αναφέρεται σε τακτική ή προληπτική φροντίδα 
της οδοντοστοιχίας. 
 
6.5 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Αν σαν συνέπεια Ατυχήματος που καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο ο Ασφαλισμένος υποστεί 
σωματική βλάβη που θα οδηγήσει σε κάταγμα, η Εταιρία θα του καταβάλει ποσοστό του ποσού 
κάλυψης που έχει ορισθεί για την περίπτωση αυτή στο Πρόγραμμα Ασφάλισης ανάλογα με το είδος 
κατάγματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 Κάταγμα ισχίου, λεκάνης (εξαιρείται ο κόκκυγας) και σπονδύλων που χρήζουν χειρουργικής 
αντιμετώπισης 100% 

 Κάταγμα βραχιονιου, μηριαίου, ενδαρθρικά γόνατος, κάτω πέρατος κνήμης, ώμου, 
διαϋπερκονδύλια κάτω πέρατος βραχιονίου 70% 

 Κάταγμα κερκίδας, ωλένης, κνήμης, πτέρνας, κλείδας, επιγονατίδας, ωλεκράνου στέρνου, 
σπονδύλων που δεν χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, πηχεοκαρπική ποδοκνημική 45% 

 Κάταγμα άκρας χειρός, άκρου ποδός, πλευρών, κόκκυγος, ρινός, γνάθου, ζυγωματικών 20% 
 
Αν σαν συνέπεια ατυχήματος διεγνωσθεί πάνω από ένα κάταγμα, τα επιμέρους ποσοστά αποζημίωσης 
για κάθε κάταγμα προστίθενται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν το 100% του 
ορίου κάλυψης. 
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Σε περίπτωση που συνεπεία κατάγματος καταβληθεί αποζημίωση στον Ασφαλισμένο και η ίδια 
σωματική βλάβη προκαλέσει Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, το ποσό αποζημίωσης κατάγματος θα 
αφαιρεθεί από το ποσό αποζημίωσης Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας και η Εταιρία θα πληρώσει το 
ποσό που προκύπτει από τη διαφορά αυτή. 
 

Εξαιρέσεις 
 Παθολογικά Τριχοειδή Κατάγματα 

 Κατάγματα που προκύπτουν από ή συνδέονται με Οστεοπόρωση. 

 Κατάγματα τα οποία αντιμετωπίζονται συντηρητικά και χωρίς αναισθησία 
 
Ορισμός Κατάγματος :πλήρης ή ατελής διακοπή της συνέχειας οστού 

 
 
6.6 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Αν ο Ασφαλισμένος, σαν συνέπεια ατυχήματος που καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο, εισαχθεί σε 
νοσοκομείο ή κλινική (αναγνωρισμένη από τις επίσημες αρχές) για περίθαλψη, η Εταιρία καταβάλλει 
στον Ασφαλισμένο από την πρώτη (1η) ημέρα εισαγωγής του το ποσό του Νοσοκομειακού επιδόματος 
από ατύχημα που έχει ορισθεί στο Πρόγραμμα Ασφάλισης για κάθε ημέρα παραμονής του στο 
νοσοκομείο ή κλινική, για το χρονικό διάστημα που πιστοποιείται από το επίσημο εισιτήριο/εξιτήριο του 
νοσοκομείου ή της κλινικής όπου νοσηλεύθηκε, που δεν μπορεί όμως να υπερβεί για κάθε ατύχημα τον 
αριθμό ημερών που αναγράφεται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης. 
 
6.7 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Αν σαν συνέπεια σωματικών βλαβών που προκαλούνται από καλυπτόμενο ατύχημα απαιτείται ο 
Ασφαλιζόμενος μέσα σε 365 ημέρες (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Πρόγραμμα Ασφάλισης) από 
την ημερομηνία του ατυχήματος να εισαχθεί σε νοσοκομείο/κλινική αναγνωρισμένο από τις επίσημες 
αρχές ως εσωτερικός ασθενής και να χρησιμοποιήσει γιατρό, χειρουργό, αναισθησιολόγο, νοσοκόμο και 
φυσιοθεραπευτή (που δεν έχουν καμία συγγένεια με τον Ασφαλισμένο και δεν μένουν στην ίδια 
κατοικία), επίσημα αναγνωρισμένους ή να κάνει χρήση ασθενοφόρου ή να υποβληθεί σε ακτινολογικές, 
μικροβιολογικές ή άλλες εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, ή να προμηθευτεί φάρμακα, 
προσθετικά ή ορθοπεδικά βοηθήματα, που να έχουν σαφή σχέση με τις προκληθείσες, βάση του 
ασφαλιστηρίου, σωματικές βλάβες, η Εταιρία θα καταβάλλει αποζημίωση ίση με το ποσοστό των 
δικαιούμενων εξόδων που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης. 
Τα Δικαιούμενα Έξοδα θα πιστοποιούνται από τις πρωτότυπες επίσημες σχετικές αποδείξεις που 
υποβάλλονται στην Εταιρία, αφαιρουμένου οιοδήποτε ποσού καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί από 
οιοδήποτε άλλο πχ ασφαλιστικό φορέα, άλλη ασφαλιστική εταιρία κλπ με ανώτατο όριο αποζημίωσης 
ετησίως, το ποσό που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης. 
Διευκρινίζεται ότι ο Ασφαλισμένος πρέπει να παραμείνει νοσηλευόμενος και να έχει χρεωθεί από το 
νοσηλευτικό ίδρυμα με το κόστος δωματίου και τροφής μίας τουλάχιστον ημέρας, κάτω από την 
επαγγελματική παρακολούθηση γιατρού και να προσκομίζει δικαιολογητικά εξόδων που αφορούν άμεσα 
και συγκεκριμένα στη θεραπεία του αιτίου ή των αιτίων για τα οποία νοσηλεύτηκε.  
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ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 
Στη σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν αποκλειστικά και μόνο την παρακάτω 

έννοια. 

ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ)  

H ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών με έδρα την Αθήνα. 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που συμβάλλεται με την Εταιρία για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 

Το πρόσωπο για την σωματική ακεραιότητα η/και την υγεία του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση, το 

οποίο μπορεί να είναι ο Συμβαλλόμενος ή τρίτος. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ) 

Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία θα εισπράξουν το ασφάλισμα από την Εταιρία. 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ 

Το ποσό που θα καταβληθεί από την Εταιρία ανάλογα με την ασφαλιστική περίπτωση όταν αυτή 

επέλθει. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο λήπτης της ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) στην Εταιρία, 

στις καθοριζόμενες ημερομηνίες για να έχει ισχύ η ασφαλιστική σύμβαση. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 Η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης και της ημερομηνίας λήξης του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου (όπως αυτή ορίζεται στην πρώτη σελίδα του). 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί με τους ασφαλιστικούς όρους (Γενικούς και Ειδικούς) που 

επισυνάπτονται καθώς και τα προσαρτήματα ενιαία ερμηνευόμενα, αποτελούν την ασφαλιστική 

σύμβαση. Ασφαλιστική σύμβαση και ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι έννοιες ταυτόσημες, στο παρόν. 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 

Το έγγραφο που εκδίδεται από την εταιρία και το οποίο τροποποιεί την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση 

αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. 

ΑΤΥΧΗΜΑ 

Ορίζεται το γεγονός που προξενεί σωματικές βλάβες ή τον θάνατο του Ασφαλισμένου εφόσον 

απαραίτητα έχει αιτία τυχαία, ξαφνική, βίαιη, εξωτερική, τελείως ανεξάρτητη από τη θέληση του 

ασφαλισμένου είναι ορατή και αντικειμενικά διαγνώσιμη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός 

αυτό και συνέβη αποδεδειγμένα μετά την έναρξη της ασφάλισης και σε χρόνο που έχουν καταβληθεί τα 

ασφάλιστρα. 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Κάθε νόσος ή πάθηση που επιφέρει μεταβολή της υγείας του Ασφαλισμένου που είναι αντικειμενικά 

διαγνώσιμη, εφόσον δεν προϋπήρχε 30 ημέρες πριν την έναρξη της ασφάλισης και η οποία δεν 

προέρχεται από ατύχημα αλλά από άλλες αιτίες που δεν υπήρχαν κατά τη σύναψη της ασφάλισης.  

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η περίοδος ανάρρωσης με σύσταση ιατρού ή χειρουργού μετά από παραμονή σε νοσοκομείο/κλινική 

για περισσότερες από πέντε (5) μέρες. 

΄ 
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ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 

Είναι   τα  έξοδα   που  πραγματοποιήθηκαν   από  τον  Ασφαλισμένο   ύστερα   από σύσταση ιατρού. 

Δεν θεωρούνται πάντως Δικαιούμενα Έξοδα,  τα έξοδα  που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την  

περίθαλψη του  Ασφαλισμένου, καθώς και τα  έξοδα  για  οποιαδήποτε  υπηρεσία  ή  παροχή που 

αδικαιολόγητα υπερβαίνουν τις συνηθισμένες αντίστοιχες ιατρικές ή νοσηλευτικές δαπάνες. Τα 

Δικαιούμενα Έξοδα  θα αποζημιώνονται µε βάση  τα όρια της κάλυψης  που ίσχυε την ημερομηνία που 

έγινε η δαπάνη και εφόσον  έχουν  προσκομισθεί πρωτότυπες αποδείξεις.  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Είναι η χρονική περίοδος για την οποία δεν καταβάλλεται καμιά αποζημίωση ακόμη και αν συντρέχουν 

όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται στους ειδικούς όρους του παρόντος και αρχίζει να 

προσμετρά από την παράδοση του ασφαλιστηρίου (υπογραφή και αποπληρωμή της πρώτης 

ασφαλισμένης δόσης). 

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Νοείται η υπεύθυνη, έγγραφη σύσταση Ιατρού ή Χειρουργού όσον  αφορά  στην ιατρική κατάσταση του  

Ασφαλισμένου ή και άλλων  προσώπων που συνδέονται µε την ασφαλιστική αυτή κάλυψη  και που 

βασίζεται σε ιατρικά συμπτώματα, διαγνωστικά συμπεράσματα και επιβαλλόμενη νοσηλεία και 

περίθαλψη, σύμφωνα µε όλους  τους κανόνες  της ιατρικής πρακτικής και επιστήμης 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ή ΚΛΙΝΙΚΗ 

Θεωρείται το ίδρυμα που εφαρμόζοντας καθιερωμένες επιστημονικές μεθόδους λειτουργεί νόμιμα για 

την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματισμένων προσώπων και διαθέτει πλήρη ιατρικό και 

νοσοκομειακό εξοπλισμό για διάγνωση και θεραπεία, μόνιμο επιτελείο ιατρών, διπλωματούχων 

νοσοκόμων και βοηθητικό προσωπικό. Δεν θεωρούνται νοσοκομεία ή κλινικές οι οίκοι ευγηρίας, τα 

κέντρα αισθητικής, τα λουτροθεραπευτήρια, τα σανατόρια και τα αναπαυτήρια γενικά, τα αναρρωτήρια 

για αλκοολικούς ή ναρκομανείς, οι ψυχιατρικές και νευρολογικές κλινικές, τα φυσικοθεραπευτήρια, τα 

κέντρα αποκατάστασης αναπήρων και τα ιδρύματα η κέντρα που εφαρμόζουν βελονισμό η 

ομοιοπαθητική θεραπεία. 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

Θεωρείται η εισαγωγή και παραμονή του Ασφαλισμένου σε νοσοκομείο ή κλινική για εικοσιτέσσερις (24) 

τουλάχιστον συνεχείς ώρες για λόγους θεραπείας (εσωτερικός ασθενής). Δεν θεωρείται νοσηλεία η 

παραμονή σε νοσοκομείο ή κλινική για διαγνωστικές εξετάσεις. Δύο ή περισσότερες νοσηλείες σε 

νοσοκομείο ή κλινική οι οποίες οφείλονται στην ίδια αιτία ή επιπλοκές αυτής και δεν απέχουν μεταξύ 

τους πάνω από ενενήντα (90) ημέρες, θεωρούνται σαν μία νοσηλεία. 

ΙΑΤΡΟΣ 

Ο εγγεγραμμένος σε Ιατρικό Σύλλογο διπλωματούχος επιστήμων. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η εταιρεία  τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των ασφαλιζομένων της, στα οποία 

περιλαμβάνονται και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, με σκοπό την καλή λειτουργία και εκτέλεση της 

ασφαλιστικής σύμβασης. 

Η ασφαλιστική εταιρεία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα κάθε ασφαλισμένου της, 

εκτός από τα ευαίσθητα, για προωθητικές ενέργειες, δικές της ή τρίτων αλλά ο ασφαλισμένος μπορεί να 

γραπτή δήλωσή του στην ασφαλιστική εταιρεία να καταργήσει οποτεδήποτε αυτό το δικαίωμα. 

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων μπορεί να είναι τα πρόσωπα που 

διαμεσολάβησαν για την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες Αρχές, τα ασφαλιστικά ταμεία ή οι 

συνεργαζόμενοι αποκλειστικά με την εταιρεία, οι οποίοι είναι συμβατικά υποχρεωμένοι για την παροχή 

ασφαλιστικών καλύψεων (γιατροί, νοσηλευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, πραγματογνώμονες, δικηγόροι 

κα). 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Σε κάθε περίπτωση περιστατικού ή για κάποια άλλη επείγουσα ανάγκη, επικοινωνήστε με την Εταιρία: 

  Τηλεφωνικά: 2155005588, ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00 

  Μέσω mail: claims@mediterrania.gr 

  Μέσω fax: 2155012571 

 

 


