
  Σελίδα 1 

ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣ ΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ   
ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΣΣ   GGLL//6600000000558855   

 

 

Η Generali Life A.E.A.Z. καλούµενη στη συνέχεια η Εταιρία εξέδωσε το παρόν Οµαδικό Ασφαλιστήριο για την 

παροχή ασφάλισης Ζωής και Υγείας στους Υπαλλήλους του Συµβαλλόµενου.  

Το παρόν Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο διέπεται και απαρτίζεται από τους παρακάτω Γενικούς και Ειδικούς 

Όρους ασφάλισης, τα Παραρτήµατα καθώς και κάθε τυχόν συµπληρωµατικό συµβόλαιο ή πρόσθετη πράξη 

(τροποποίηση), έγγραφα και ∆ελτία Συµµετοχής στην Οµαδική Ασφάλιση των Ασφαλισµένων, που 

προσαρτώνται σε αυτό και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος του. 

Μετά την απόδειξη της επέλευσης του συµβάντος, η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει τη σχετική παροχή, εφ'όσον αυτή 

καλύπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Γενικών και Ειδικών όρων του παρόντος Συµβολαίου και των 

Παραρτηµάτων του, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν καταβληθεί, τα αναφερόµενα στο Ασφαλιστήριο 

Συµβόλαιο,  ανάλογα ασφάλιστρα. 

Τόσο η καταβολή των ασφαλίστρων, όσο και η πληρωµή των αποζηµιώσεων θα γίνεται σε  EURO (€) στα  

Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Ηλία Ηλιού 35 – 37 & Πυθέου ΑΘΗΝΑ ή σε άλλο γραφείο της Εταιρίας, στην 

Ελλάδα. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ : 0- 1367 
 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
:  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
   ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & ΕΠΟΝΙΤΩΝ, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
   Α.Φ.Μ. : 099012036  -   ∆.Ο.Υ. : ΣΤ΄ ΑΘΗΝΩΝ  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

 
: 1Η Ιουνίου 2007 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

 
: ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ : 31Η Μαίου 2008  
  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Α, Β και Γ  

 

  

Το παρόν Ασφαλιστήριο εκδόθηκε σε δύο όµοια αντίτυπα, υπογράφεται όπως ακολουθεί από τα συµβαλλόµενα 

µέρη και κάθε συµβαλλόµενο µέρος έλαβε από ένα αντίτυπο. 

 
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2007 
 
 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 



  Σελίδα 2 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ   ΟΟΡΡΟΟΙΙ   ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ   
 

 

 
Άρθρο 1ο -  ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η συγκατάθεση της Εταιρίας ν'αποδεχθεί την ασφάλιση, στηρίζεται στις γραπτές δηλώσεις του 

Συµβαλλοµένου όσον αφορά τα πρόσωπα που θα ασφαλισθούν. 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο και τα 

Παραρτήµατά του.  Η ασφαλιστική σύµβαση τίθεται σε ισχύ µόνο µετά την υπογραφή του Ασφαλιστηρίου 

από τα συµβαλλόµενα µέρη και την πληρωµή του πρώτου ασφαλίστρου, εφ'όσον, στο µεταξύ, δεν επήλθε 

οποιαδήποτε µεταβολή  στα στοιχεία του κινδύνου προς εκτίµηση, όπως αυτά  προέκυψαν από τις γραπτές 

δηλώσεις του Συµβαλλόµενου και των Ασφαλισµένων προσώπων. 

∆ύο έτη µετά την έναρξη  ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία παραιτείται από το δικαίωµα να αµφισβητήσει 

την εγκυρότητά του, ακόµη και στην περίπτωση ανακριβών δηλώσεων ή αποσιωπήσεων, εκτός από τις 

περιπτώσεις δόλου, βαρειάς αµέλειας ή κακής πίστης. 

Άρθρο 2ο -  ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ο Συµβαλλόµενος παρέχει στην Εταιρία κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο που η Εταιρία ενδεχοµένως θα 

ζητήσει, αναφορικά µε περίπτωση ή συµβάντα που επηρεάζουν ή έχουν σχέση µε την ασφάλιση υπαλλήλου, 

σύµφωνα µε το παρόν Ασφαλιστήριο. 

Άρθρο 3ο -  ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Οι πληρωµές των ασφαλίστρων (συµπεριλαµβανοµένων φόρων, χαρτοσήµου και δικαιωµάτων) που 

ακολουθούν την πληρωµή του πρώτου ασφαλίστρου, πραγµατοποιούνται προκαταβολικά στις 

προκαθορισµένες ηµεροµηνίες και αποδεικνύονται µόνο µε γραπτή απόδειξη της Εταιρίας, στην Εδρα της 

Εταιρίας όπου το Ασφαλιστήριο είναι εκτελεστέο. 

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται στα γραφεία της Εταιρίας. Ειδοποίηση, που τυχόν στείλει η Εταιρία σχετικά µε 

το ληξιπρόθεσµο των ασφαλίστρων, φόρων και τελών και η εµφάνιση των σχετικών αποδείξεων για 

είσπραξη, δεν µπορούν να θεωρηθούν παρέκκλιση από τις πιο πάνω υποχρεώσεις. 

Για την πληρωµή των ασφαλίστρων χορηγείται προθεσµία χάριτος τριάντα (30) ηµερών, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 2496/1997.  Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Ασφαλιστήριο καθίσταται 

αυτοµάτως άκυρο. 
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Άρθρο 4ο -  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου, η Εταιρία πρέπει να ειδοποιείται το ταχύτερο δυνατό και  οι 

δικαιούχοι υποχρεούνται  να προσκοµίζουν τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, έκθεση του γιατρού σχετικά µε 

την εξέλιξη της τελευταίας ασθένειας και τα αίτια θανάτου, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο  

ενδεχοµένως ζητήσει η Εταιρία. 

Τα ποσά που οφείλονται από την Εταιρία, καταβάλλονται µετά την ολοκλήρωση παραλαβής των παραπάνω 

εγγράφων και σύµφωνα  µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου.. 

Άρθρο 5ο -  ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

 

Oλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη, ή άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις ή δικαιώµατα υπερ τρίτων που ισχύουν κατά 

την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπιστούν µε νόµο στο µέλλον και αφορούν αποιαδήποτε καταβολή ή 

συναλλαγή απορρέει από αυτό το Ασφαλιστήριο (όπως φόροι, δικαιώµατα κ.λ.π.) βαρύνουν τον 

Συµβαλλόµενο, τους Ασφαλισµένους ή όποιο πρόσωπο έχει δικαιώµατα επί του Ασφαλιστηρίου.  

Άρθρο 6ο -  ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

 

Oλες οι απαιτήσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, παραγράφονται µετά την πάροδο της 

προθεσµίας  που προβλέπεται από το Νόµο. 

Άρθρο 7ο -  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το παρόν Ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, µεταξύ 

της Εταιρίας και οποιουδήποτε προσώπου έχει αξίωση από αυτό, συµφωνείται και γίνεται αποδεκτό ότι 

αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας που εφαρµόζουν το Ελληνικό ∆ίκαιο.  

 

 

 
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 28 ΜΑΪΟΥ 2007 
 
 
 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 
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ΕΕ ΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ   ΟΟΡΡΟΟΙΙ   
 

 
Άρθρο 1ο -  ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις όπως αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, δηλώνουν : 

 
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ : Ο ασφαλιστέος υπάλληλος επί της ζωής του οποίου παρέχεται η 

ασφαλιστική κάλυψη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παρακάτω άρθρο 

5. 

 
B. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : Υπάλληλος του ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ανεξαρτήτως φύλου. 

 
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : 
Υπάλληλος ο οποίος δεν έχει υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας του, διαµένει 

στην Ελλάδα και εργάζεται σε βάση πλήρους απασχόλησης και κατά την 

ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης δεν  βρίσκεται σε ανικανότητα ή είναι 

νοσηλευόµενος. 

 
∆. 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 

Η χρονική περίοδος ασφάλισης, από την ηµεροµηνία έναρξης του 

Ασφαλιστηρίου µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του. 

 
Ε. ΜΙΣΘΟΣ : Οι βασικές µικτές µηνιαίες αποδοχές Ασφαλιστέου Υπαλλήλου, όπως 

εµφανίζονται στην µισθολογική κατάσταση του Συµβαλλοµένου, κατά την 

ηµεροµηνία που προέκυψε το καλυπτόµενο µε το παρόν Ασφαλιστηριο 

συµβάν, προσαυξηµένες κατά τα καταβαλλόµενα κάθε φύσης  επιδόµατα, 

σύµφωνα µε τον Νόµο και τις συλλογικές συµβάσεις , ρητώς 

αποκλειόµενης κάθε άλλης έκτακτης αµοιβής. Για τους ηµεροµίσθιους ως 

µηνιαίος µικτός µισθός ορίζεται το γινόµενο ηµεροµίσθιο επί είκοσι πέντε 

(25). 

 

 
Άρθρο 2ο –  ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

Η παρεχόµενη µε το παρόν ασφαλιστήριο κάλυψη ισχύει παγκόσµια και για όλο το εικοσιτετράωρο. 
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 Άρθρο 3ο -  ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
 

Με το θάνατο του Ασφαλισµένου οπουδήποτε στον κόσµο και από οποιαδήποτε αιτία, κατά το χρόνο που 

αυτός ήταν Ασφαλισµένος µε το παρόν Ασφαλιστήριο, θα καταβληθεί στο δικαιούχο ή δικαιούχους, το ποσό 

που καθορίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα (Α) ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ. 

 

Η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει την ασφαλισµένη παροχή σε περίπτωση θανάτου λόγω πολεµικού 

γεγονότος ή πολεµικών επιχειρήσεων (είτε έχει κηρυχθεί πόλεµος είτε όχι), λαϊκών ταραχών, ανταρσίας, 

επανάστασης ή στρατιωτικού πραξικοπήµατος ή σφετερισµού της εξουσίας, υπό την προϋπόθεση  ότι ο 

θανών δεν ήταν επιστρατευµένος και δεν έλαβε ενεργό µέρος στα πιο πάνω γεγονότα. 

 

Η κάλυψη του κινδύνου θανάτου δεν επεκτείνεται σε αεροπορικές πτήσεις, µε εξαίρεση τα αεροπορικά ταξίδια 

που πραγµατοποιεί ο Ασφαλισµένος σαν απλός επιβάτης αεροσκαφών, που εκτελούν νόµιµα 

αναγνωρισµένες τακτικές γραµµές εναέριων συγκοινωνιών ή πτήσεις CHARTERS. 

 
Άρθρο 4ο -  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 

Οι πρόσθετες καλύψεις ισχύουν σύµφωνα µε τους συνηµµένους στο Ασφαλιστήριο, Πρόσθετους Γενικούς 

Ορους Συµπληρωµατικών Παροχών και τις Ειδικές ∆ιατάξεις. 

 
Άρθρο 5ο -  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 

Σχετικά µε Υπάλληλο ο οποίος, κατά την Ηµεροµηνία Εναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου, αναφέρεται στη 

µισθολογική κατάσταση του Συµβαλλόµενου, οι παρεχόµενες καλύψεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4, 

ισχύουν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης, εφ'όσον κατά την παραπάνω ηµεροµηνία ο 

Υπάλληλος θα κριθεί Ασφαλιστέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1,Γ των ειδικών Όρων του 

παρόντος. 

Σχετικά µε Υπάλληλο ο οποίος ανέλαβε υπηρεσία µετά την Ηµεροµηνία Εναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου, 

οι παρεχόµενες καλύψεις θα ισχύσουν από την ηµεροµηνία πρόσληψης στο Συµβαλλόµενο εφ΄ όσον κατά 

την ηµεροµηνία αυτή κριθεί Ασφαλιστέος Υπάλληλος. 

Σε περίπτωση που Υπάλληλος κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος  του Ασφαλιστηρίου βρίσκεται σε 

ανικανότητα ή νοσηλεύεται, οι ασφαλιστικές καλύψεις θα ισχύσουν την πρώτη του εποµένου µήνα από τη 

λήξη της ανικανότητας ή της νοσηλείας και εφ’όσον αυτός θεωρηθεί ασφαλιστέος. 



  Σελίδα 6 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις λήγουν την πρώτη ηµέρα που ο Υπάλληλος έπαυσε να θεωρείται Ασφαλιστέος 

Υπάλληλος και σε κάθε περίπτωση όταν το Ασφαλιστήριο καταγγελθεί, είτε από τον Συµβαλλόµενο, είτε από 

την Εταιρία. 

      Η λήξη της Ασφάλισης επέρχεται µε τη λύση της σύµβασης εργασίας και όταν ο Υπάλληλος πάψει να είναι    

     σε ενεργό υπηρεσία πλήρους απασχόλησης. Ουδεµία παροχή ή αποζηµίωση καταβάλλεται µετά τη λήξη της  

     Ασφάλισης. 

 

Υπάλληλος που καθίσταται µόνιµα και ολικά ανίκανος για εργασία ή απουσιάζει µε άδεια ή είναι προσωρινά 

σε διαθεσιµότητα ή απασχολείται σε βάση µερικής απασχόλησης, εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλισµένος 

Υπάλληλος πλήρους απασχόλησης, µέχρι ο Συµβαλλόµενος να γνωστοποιήσει γραπτά στην Εταιρία ότι 

διακόπτει την ασφάλισή του. 

Άρθρο 6ο -  ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Κάθε Ασφαλισµένος µπορεί να δηλώσει γραπτά τον δικαιούχο ή τους δικαιούχους αυτού, για τις 

ασφαλιζόµενες παροχές σε περίπτωση θανάτου, συµπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο 

"∆ελτίο Συµµετοχής στην Ασφάλιση", το οποίο χορηγείται από την Εταιρία. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος παρέλειψε να ορίσει δικαιούχο,  η παροχή σε περίπτωση θανάτου, θα 

καταβληθεί στους νοµίµους κληρονόµους του. 

Άρθρο 7ο -  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

 

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την Εταιρία έναντι καταβολής από το Συµβαλλόµενο, για κάθε 

Ασφαλιστική Περίοδο και κατά την έναρξη αυτής, ασφαλίστρου, που υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά 

ασφαλίστρων του συνηµµένου Παραρτήµατος (B), που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος του 

παρόντος συµβολαίου, την ηλικία που έχουν τα ασφαλισµένα πρόσωπα κατά την έναρξη της Ασφαλιστικής 

περιόδου και τις Ασφαλισµένες παροχές, κατά την ηµεροµηνία αυτή. 
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Άρθρο 8ο -  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

 

Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται για την αναφεροµένη στην πρώτη σελίδα διάρκεια. Ο Συµβαλλόµενος 

διατηρεί το δικαίωµα αυτοδίκαιας παράτασης του Ασφαλιστηρίου για ένα τρίµηνο από την ηµεροµηνία 

λήξης του, µέχρι να καθοριστούν οι προϋποθέσεις ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου (νέοι όροι και 

ασφάλιστρα) από την Εταιρία. Εφ΄ όσον τα δύο Συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν τους όρους ανανέωσης 

(ασφάλιστρα, παροχές κ.τ.λ.) αυτοί θα ισχύσουν αναδροµικά από την ηµεροµηνία λήξης του Συµβολαίου και 

όχι από την ηµεροµηνία λήξης της τρίµηνης παράτασης. 

 
Άρθρο 9ο -  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Ασφαλισµένος του οποίου η παρεχόµενη, µε το παρόν Ασφαλιστήριο, κάλυψη έληξε πριν αυτός υπερβεί την 

ηλικία των 60 ετών και ενώ το Ασφαλιστήριο ήταν σε ισχύ, µπορεί,  µε γραπτή αίτησή του προς  την Εταιρία, 

και µέσα σε προθεσµία τριαντα µίας (31) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης, να ασφαλισθεί µε ατοµική 

ασφάλιση σύµφωνα µε τα τότε ισχύοντα τιµολόγια της εταιρίας.  

Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα εκδοθεί από την Εταιρία, µε βάση το τιµολόγιο ασφαλίστρων που ισχύει κατα το 

χρόνο της έκδοσής του, ανάλογα µε την ηλικία, το επάγγελµα και τον τόπο διαµονής του προσώπου, για 

κεφάλαιο Ζώης και Νοσοκοµειακών Περίθαλψης που δεν θα υπερβαίνουν αυτά της Οµαδικής Ασφάλισης για 

τα οποία ήταν, υπό κανονικούς όρους, Ασφαλισµένος µε το παρόν Ασφαλιστήριο και χωρίς διατυπώσεις 

υγειονοµικής φύσεως. 

Όταν η παρεχοµένη ασφαλιστική κάλυψη από το παρόν Ασφαλιστήριο λήξει λόγω ακύρωσής του, παύει να 

ισχύει, η δυνατότητα της παραπάνω επιλογής ατοµικής ασφάλισης. 

 

 

 

 
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 28 ΜΑΪΟΥ 2007 
 
 
 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 

 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ  
 

1.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 
                                                                                                  

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία η εταιρία θα καταβάλλει στους 

δικαιούχους το παρακάτω ποσό. 

Ασφαλισµένο ποσό κατ' άτοµο  : € 15.000 

Ανώτατο όριο σε περίπτωση Οµαδικού Ατυχήµατος : € 7.020.000 

   
2.  ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ – D101 

                                                                                                
Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος µείνει Μόνιµα Ολικά Ανίκανος από ασθένεια, η εταιρία θα του 

καταβάλλει το ποσό των 

Ασφαλισµένο ποσό κατ' άτοµο  : € 10.000 

  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  --   ΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
 

3.  ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – A101 
   

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από ατύχηµα η εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους το 

παρακάτω ποσό. 

Ασφαλισµένο ποσό κατ' άτοµο  : € 15.000 

Σε συνδυασµό µε την Ασφάλεια Ζωής  : € 30.000 
 

4.  ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ / ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – A102 
 

Σε περίπτωση που ασφαλισµένος µείνει Μόνιµα Ολικά Ανίκανος από ατύχηµα η εταιρία θα του καταβάλλει 

το ποσό των 

Ασφαλισµένο ποσό κατ' άτοµο   : € 20.000 

Σε περίπτωση Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας  θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο, 

ανάλογα µε το βαθµό ανικανότητας, ποσοστό (%) των 

 

: 

 

€ 

 

20.000 

Ανώτατο όριο σε περίπτωση Οµαδικού Ατυχήµατος για τις παροχές Α101 και Α102 : € 9.360.000 
 
5.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ / ΑΣΘΕΝΕΙΑ – AS301 

 

Σε περίπτωση που ασφαλισµένος νοσηλευτεί  από ατύχηµα ή ασθένεια σε Νοσοκοµείο ή του παρασχεθούν 

οι πρώτες βοήθειες σε Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκοµείου, ή υποβληθεί σε επέµβαση χωρίς διανυκτέρευση,  η 

εταιρία θα του καταβάλλει τα έξοδα που πραγµατοποίησε και µέχρι του ανώτατου ετήσιου ορίου της 

παροχής αυτής.  

Ανώτατο Ποσό Κάλυψης για  Νοσοκοµειακές ∆απάνες κατά περίπτωση κατ’ άτοµο 

έως 

: € 50.000 
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Α.  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ/ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Όριο για δωµάτιο και τροφή ηµερησίως     

- Στην Ελλάδα έως 

- Στο Εξωτερικό ή την Μονάδα Εντατικής Παρακ. έως 

: 

: 

€ 

€ 

300 

400 

                  Απόδοση εξόδων :  85%* 

* Η απόδοση εξόδων γίνεται 100% σε περίπτωση που άλλος Ασφαλιστικός Φορέας καλύψει        

τουλάχιστον το 10% των εξόδων.  
 

Β.  ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

Επίδοµα Φυσιολογικού Τοκετού  : € 1.500 

Επίδοµα  Καισαρικής Τοµής  : € 1.500 

 
Γ.  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΞΟ∆Α ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΣΩΡΟΥ 

Ανώτατο ποσό κατά περίπτωση κατ΄ άτοµο  

Εκπιπτόµενο ποσό 

: 

: 

€ 

€ 

1.500 

100 

 
Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν προσκοµίσει έξοδα προς αποζηµίωση, λόγω κάλυψης του από άλλο 
φορέα, τότε θα του καταβάλλεται η παρακάτω παροχή : 
 

∆.  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ / ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Ανάλογα µε την σοβαρότητα της επέµβασης ποσοστό (%) επί των                                                     : € 3.000 

 

 
6.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ – S302 

∆ιαγνωστικές και Εργαστηριακές εξετάσεις µε παραπεµπτικό ιατρού και µικροεπεµβάσεις που θα 

πραγµατοποιηθούν σε ιδιωτικά ιατρεία. 

Ανώτατο όριο για Εξωνοσοκοµειακές ∆απάνες κατ’ έτος κατ’ άτοµο έως  : € 1.000 

Ανώτατο όριο για µικρές χειρουργικές επεµβάσεις που θα πραγµατοποιηθούν σε 

ιδιωτικά ιατρεία  κατά περίπτωση κατ΄ άτοµο έως 

 

: 

 

€ 

 

500 

Εκπιπτόµενο ποσό κατ΄ έτος κατ΄ άτοµο (εκτός checκ up)  : € 100 

                Απόδοση εξόδων :  85% 
 

Α.  ΠΑΡΟΧΗ CHECK UP 
 

Σε κάθε ασφαλισµένο άτοµο άνω των 20 ετών παρέχεται ένα Check – up ετησίως  

∆ιευκρινίζεται ότι : 

1)   Τα Προστατευόµενα µέλη (σύζυγοι και παιδιά), των ασφαλισµένων υπαλλήλων δεν δικαιούνται 

κάλυψης. 

2)   Το Check – up πρέπει να γίνεται µόνο στο συγκεκριµένο Ιατρικό Κέντρο που κάθε φορά ορίζεται 

από την Ασφαλιστική Εταιρία. 

3)   Το Check – up περιλαµβάνει µόνο τις εξετάσεις που περιγράφονται παρακάτω.  

4)   ∆εν θα αποζηµιώνονται έξοδα για check-up, τα οποία δεν πληρούν τους παραπάνω όρους ή που 

δεν συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω αναφερόµενες εξετάσεις. 
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Γενική Αίµατος 

Γενική Ούρων 

Σάκχαρο αίµατος 

Ουρία 

Ουρικό Οξύ 

Χοληστερόλη 

Κρεατινίνη 

Ηλεκτροκαρδιογράφηµα 

Ακτινογραφία Θώρακος 

Τεστ Παπανικολάου για γυναίκες άνω των 40 ετών και PSA 

για άνδρες άνω των 40 ετών. 

Μαστογραφία για γυναίκες άνω των 40 ετών 

 
7.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – Α302 

Αµοιβές Ιατρών,∆ιαγνωστικές και Εργαστηριακές εξετάσεις µε παραπεµπτικό ιατρού και φάρµακα που 

παρασχέθηκαν µε συνταγή ιατρού. 

Ανώτατο όριο για Εξωνοσοκοµειακές ∆απάνες κατ’ έτος κατ’ άτοµο έως  : € 1.000 

Ανώτατο όριο για Ιατρικές Αµοιβές κατ΄ επίσκεψη έως  : € 100 

Ανώτατο όριο για χειρουργικά έξοδα συνεπεία ατυχήµατος κατ΄ έτος κατ΄ άτοµο : € 500 

Ανώτατο όριο για εργαστηριακές εξετάσεις, φάρµακα, φυσιοθεραπείες κατ΄ έτος 

κατ΄ άτοµο 

 

: 

 

€ 

 

500 

Εκπιπτόµενο ποσό κατ΄ έτος κατ΄ άτοµο : € 100 

                Απόδοση εξόδων :  100% 
  
            8.  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ  ΕΠΙ∆ΟΜΑ  ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ / ΑΣΘΕΝΕΙΑ – AS201 

Ηµερήσιο επίδοµα  

(µε έναρξη την 1η  ηµέρα νοσηλείας και µέγιστο όριο 90 ηµέρες κατά περίπτωση)                                            

: € 100 
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Τα ετήσια καθαρά ασφάλιστρα είναι : 

 
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ – 5400 

 

Ετήσιος Συντελεστής   ‰ : 1,630   
 
2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ – D101 
 

Ετήσιος Συντελεστής   ‰ : 0,169   
 
3. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – Α101 
 

Ετήσιος Συντελεστής   ‰ : 0,061   
 

4. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ/ ΜΕΡΙΚΗ  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – Α102 
 

Ετήσιος Συντελεστής   ‰ : 0,101   
 
5. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ / ΑΣΘΕΝΕΙΑ– AS301 
 

Ετήσιοι Συντελεστές Ασφαλίστρων         

Υπάλληλος µόνο : € 97,22   
1Εξαρτώµενο µέλος : € 95,58   
2 Εξαρτώµενα µέλη και άνω : € 171,97   

 
6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟ∆ΩΝ  ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ– S302 
 

Ετήσιοι Συντελεστές Ασφαλίστρων         

Υπάλληλος µόνο : € 5,21   
1Εξαρτώµενο µέλος : € 5,12   
2 Εξαρτώµενα µέλη και άνω : € 9,22   

 
7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟ∆ΩΝ  ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ– Α302 
 

Ετήσιοι Συντελεστές Ασφαλίστρων         

Υπάλληλος µόνο : € 3,84   
1Εξαρτώµενο µέλος : € 3,78   
2 Εξαρτώµενα µέλη και άνω : € 6,79   

 
8. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ  ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ / ΑΣΘΕΝΕΙΑ– ΑS201 
 

Ετήσιοι Συντελεστές Ασφαλίστρων         

Υπάλληλος µόνο : € 19,56   
1Εξαρτώµενο µέλος : € 19,23   
2 Εξαρτώµενα µέλη και άνω : € 34,60   

 

Τα ασφάλιστρα των Παροχών 5400, D101, Α101 και Α102 εφαρµόζονται επί τοις χιλίοις στο ασφαλισµένο 

Κεφάλαιο. 

 
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2007 
 
 
 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ((BB))   
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ € 1.000 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 
 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 

27 

28 

29 

30 

 

31 

32 

33 

34 

35 

 

36 

37 

38 

39 

 

40 

41 

42 

43 

 

1,86 

2,02 

2,16 

2,27 

 

2,34 

2,37 

2,36 

2,33 

2,29 

 

2,24 

2,20 

2,17 

2,17 

2,18 

 

2,21 

2,25 

2,30 

2,36 

2,44 

 

2,53 

2,63 

2,75 

2,90 

 

3,05 

3,20 

3.36 

3,52 

 

44 

45 

46 

47 

 

48 

49 

50 

51 

52 

 

53 

54 

55 

56 

57 

 

58 

59 

60 

61 

62 

 

63 

64 

65 

66 

 

67 

68 

69 

70 

 

3,67 

3,85 

4,06 

4,31 

 

4,62 

4,98 

5,39 

5,86 

6,39 

 

6,98 

7,63 

8,35 

9,15 

10,05 

 

11,04 

12,14 

13,35 

14,67 

16,11 

 

17,64 

19,27 

21,09 

23,16 

 

25,50 

28,07 

30,88 

33,97 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 
 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ € 1.000 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 

27 

28 

29 

30 

 

31 

32 

33 

34 

35 

 

36 

37 

38 

39 

 

40 

41 

42 

43 

 

 

1,35 

1,39 

1,43 

1,46 

 

1,48 

1,50 

1,52 

1,53 

1,54 

 

1,55 

1,57 

1,58 

1,59 

1,60 

 

1,61 

1,62 

1,63 

1,64 

1,67 

 

1,70 

1,74 

1,80 

1,86 

 

1,94 

2,04 

2,14 

2,26 

 

44 

45 

46 

47 

 

48 

49 

50 

51 

52 

 

53 

54 

55 

56 

57 

 

58 

59 

60 

61 

62 

 

63 

64 

65 

66 

 

67 

68 

69 

70 

 

2,39 

2,52 

2,65 

2,78 

 

2,91 

3,05 

3,20 

3,37 

3,57 

 

3,80 

4,07 

4,39 

4,75 

5,17 

 

5,65 

6,20 

6,79 

7,42 

8,07 

 

8,73 

9,48 

10,47 

11,77 

 

13,38 

15,29 

17,50 

20,06 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  (( ΓΓ ))   ––   ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  
 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
    

Οµαδικό ατύχηµα  θεωρείται  τυχαίο γεγονός  συγκεκριµένης χρονικής στιγµής που µπορεί να προκαλέσει 

Θάνατο ή Μόνιµη Ολική /Μερική Ανικανότητα  σε περισσότερους από ένα  ασφαλισµένους. 

 
ΑΝΩΤΑΤΟ  ΟΡΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ   ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
    

Σε περίπτωση Οµαδικού Ατυχήµατος  η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή αποζηµίωσης και µέχρι το ανώτατο 

όριο ασφάλισης για τις παροχές όπως αυτές αναγράφονται  στον Πίνακα Παροχών του παρόντος 

ασφαλιστηρίου. 

Εάν το  ποσό αποζηµίωσης για κάθε µια από τις παροχές: 

1. Ασφάλιση Ζωής   

2. Ασφάλιση Θανάτου από Ατύχηµα  και Μόνιµη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχηµα αθροιστικά 

 

υπερβαίνει το ανώτατο όριο  ασφάλισης  παροχής, όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών, η Εταιρία θα 

καταβάλει για κάθε ένα ασφαλισµένο αναλογικά µειωµένο το ασφάλισµα, ώστε το σύνολο του καταβλητέου 

ποσού να µην υπερβεί το ανώτατο όριο ασφάλισης κάθε µια παροχής. 

 

 

 

 
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2007 
 
 
 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΤΤΟΟΙΙ   ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ   ΟΟΡΡΟΟΙΙ   ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤ ΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΩΩΝΝ  

 
 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τους παρόντες Πρόσθετους Γενικούς Ορους ή τις Ειδικές ∆ιατάξεις των 

Συµπληρωµατικών Παροχών εφαρµόζονται οι Γενικοί και Ειδικοί Οροι του Ασφαλιστήριου. 

 
 
ΆΡΘΡΟ  1ο 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

ΑΤΥΧΗΜΑ : κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε βίαια εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 

Ασφαλισµένου, που µπορεί να προκαλέσει θάνατο, µόνιµη ή πρόσκαιρη ανικανότητα, νοσοκοµειακά ή 

ιατρικά έξοδα. 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ :  κάθε αρρώστεια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχηµα και που εµφανίζεται σε Ασφαλισµένο 

για πρώτη φορά µετά από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : κάθε Νοσηλευτικό Ιδρυµα, (δηµόσιο ή ιδιωτικό) ή κλινική που λειτουργεί νόµιµα για την 

περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του 

εικοσιτετράωρου και διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό  εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. 

∆εν θεωρούνται «Νοσοκοµεία» τα αναπαυτήρια, τα σανατόρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι 

οίκοι ευγηρίας ή παρόµοια ιδρύµατα, τα ιδρύµατα για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς και οι νευρολογικές και 

ψυχιατρικές κλινικές. 

∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ : θεωρείται µόνον το ποσό που χρεώνει το Νοσοκοµείο για δωµάτιο και  τροφή του 

νοσηλευοµένου. 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ : ο αριθµός των ηµερών πριν από την παρέλευση των οποίων δεν καταβάλλεται 

οποιαδήποτε παροχή. 

ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ : είναι το ποσοστό µε το οποίο συµµετέχει ο Ασφαλισµένος στα έξοδα που θα αποζηµιωθούν. 
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ΆΡΘΡΟ  2ο 

 
ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Η ασφάλιση ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο Ασφαλισµένος µετά από την έναρξη ισχύος των 

Συµπληρωµατικών Παροχών. Η ασφάλιση ισχύει επίσης και κατά την διάρκεια στρατιωτικής υπηρεσίας σε 

καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση για συνηθισµένα γυµνάσια, αναστέλλεται όµως κατά την διάρκεια 

θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης. 

Η ασφάλιση επανέρχεται σε ισχύ αµέσως όταν εκλείψουν οι πιο πάνω λόγοι αναστολής. 

ΆΡΘΡΟ  3ο 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 

Εφ'όσον προβλέπεται από το παρόν Ασφαλιστήριο συµµετοχή των Υπαλλήλων στο κόστος της ασφάλισης, 

οι Υπάλληλοι, που δεν θα εγγραφούν στην ασφάλιση κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 

Ασφλιστηρίου, καθώς και οι νεοπροσλαµβανόµενοι Υπάλληλοι, που δεν θα εγγραφούν στην ασφάλιση κατά 

την ηµεροµηνία της πρόσληψής τους, αλλά µεταγενέστερα, πριν ασφαλισθούν µε τις παροχές του 

παρόντος Ασφαλιστηρίου θα συµπληρώσουν ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.  Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να 

αναβάλει, µεταθέσει ή και να αρνηθεί την ασφάλιση του Υπαλλήλου σε περίπτωση που κρίνει ότι η υγεία του 

δεν είναι καλή. 

 
ΆΡΘΡΟ  4ο 
 
∆ΕΚΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
 

Εφ’όσον προβλέπεται από το παρόν Ασφαλιστήριο εξαρτώµενα µέλη δεκτά στην ασφάλιση νοούνται η / ο 

σύζυγος του / της Ασφαλισµένου / ης υπαλλήλου κάτω των 65 ετών και τα άγαµα τέκνα του από ηλικία 3 

µηνών µέχρι 18 ετών ή 25 ετών σε περίπτωση τέκνου που σπουδάζει κανονικά και εξαρτάται αποκλειστικά 

από τον Υπάλληλο για την συντήρησή του, εφ'όσον γνωστοποιούνται γραπτά στην Εταιρία σε έντυπο που 

χορηγείται από αυτή. 

Με τον όρο "τέκνο" νοείται και το νόµιµα υιοθετηµένο τέκνο. 

Εφ'όσον Υπάλληλος εκδηλώσει την επιθυµία να ασφαλίσει τα εξαρτώµενα µέλη του µετά από την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου  ή µετά από την ηµεροµηνία πρόσληψής του, πρίν τα εξαρτώµενα µέλη 

γίνουν δεκτά στην ασφάλιση θα συµπληρώσουν ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.  Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα 

να αναβάλει, µεταθέσει ή και να αρνηθεί την ασφάλιση εξαρτωµένου µέλους στην περίπτωση που κρίνει ότι η 

υγεία του δεν είναι καλή. Εξαρτώµενο µέλος που θα ενταχθεί στην ασφάλιση µε την έναρξη ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου θα γίνει δεκτό στην ασφάλιση χωρίς τη συµπλήρωση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. 
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Για τα εξαρτώµενα µελη δε θα ισχύσουν οι Συµπληρωµατικές Παροχές του Θανάτου από Ατύχηµα, της 

Μόνιµης Ολικής / Μερικής Ανικανότητας από Ατύχηµα  της Μόνιµης Ολικής  Ανικανότητας από Ασθένεια και 

της παροχής του check up. 

 
 
ΆΡΘΡΟ  5ο 
 
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Η ασφάλιση των Συµπληρωµατικών Παροχών παύει να ισχύει όταν λήξει / λυθεί η εργασιακή σχέση του 

Υπαλλήλου ή όταν αυτός συµπληρώσει την ηλικία των 70 ετών.  Η ασφάλιση που αφορά τον / την σύζυγο 

και τα τέκνα παύει αµέσως µε τη λήξη της  η ασφάλισης του Υπαλλήλου ή όταν ο / η σύζυγος συµπληρώσει 

το 70ο έτος ή όταν τα τέκνα συµπληρώσουν την ηλικία των 18 ετών ή την ηλικία των 25 ετών (εάν είναι 

σπουδαστές). 

ΆΡΘΡΟ  6ο 
 
Α.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 

Η Εταιρία καταβάλλει την αποζηµίωση για τις άµεσες και αποκλειστικές συνέπειες του ατυχήµατος, που είναι 

ανεξάρτητες από σωµατικές ή παθολογικές καταστάσεις που προϋπήρχαν. 

Στις περιπτώσεις αναπηριών ή φυσικών ελαττωµάτων που προϋπήρχαν η αποζηµίωση για µόνιµη 

ανικανότητα καταβάλλεται µόνο για τις άµεσες συνέπειες που προκαλούνται από το ατύχηµα, σαν να είχε 

προσβληθεί άτοµο σωµατικά ακέραιο, χωρίς να ληφθεί υπ'όψη η επιδείνωση των βλαβών που προέρχονται 

από τις προϋπάρχουσες  καταστάσεις. 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
 

Η πληρωµή των αποζηµιώσεων θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα, µε την προϋπόθεση ότι τα 

δικαιολογητικά για αποζηµίωση θα είναι τα αιτούµενα για κάθε περίπτωση από την Εταιρία. 

Σε περίπτωση εξόδων που έγιναν εκτός Ελλάδας η σχετική αποζηµίωση καταβάλλεται στην Ελλάδα σε ΕΥΡΩ 

και υπολογίζεται µε την µέση τιµή του ξένου νοµίσµατος  την εβδοµάδα που πραγµατοποιήθηκαν αυτά τα 

έξοδα, µε βάση την τιµή του συναλλάγµατος που αναγράφονται στο δελτίο τιµών συναλλάγµατος της 

Τράπεζας Ελλάδος της αντίστοιχης εβδοµάδας. 

Ολα τα δικαιολογητικά αποζηµίωσης που αφορούν περίθαλψη εκτός Ελλάδας (αποδείξεις, γνωµατεύσεις, 

τιµολόγια, κλπ) πρέπει όταν υποβληθούν στην Εταιρία να φέρουν θεώρηση των Ελληνικών Προξενικών 

Αρχών της χώρας όπου αυτά εκδόθηκαν και να είναι νόµιµα µεταφρασµένα. 
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Ολα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά αποζηµιώσεων παραµένουν στην Εταιρία, η οποία στο τέλος του 

ηµερολογιακού χρόνου εκδίδει βεβαίωση για την Εφορία όπου αναφέρεται το συνολικό ποσό των εξόδων και 

το ποσό που τελικά καταβλήθηκε σαν αποζηµίωση. 

Οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται στον Ασφαλισµένο ή στους δικαιούχους. 

ΆΡΘΡΟ 7ο 
 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 

α.   Η αναγγελία του ατυχήµατος πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ηµεροµηνία, την ώρα και τα αίτια που το 

προκάλεσαν.  Η αναγγελία του ατυχήµατος ή της ασθενείας, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά 

γιατρού και πρέπει να γίνει µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία του συµβάντος ή από την 

στιγµή που ο Ασφαλισµένος ή ο ∆ικαιούχος είχε τη δυνατότητα να την πραγµατοποιήσει. 

 

 Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να υποβληθεί σε θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει τις 

σχετικές εντολές του και να στέλνει στην Εταιρία σε χρονικά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα από 15 ηµέρες 

και µέχρι την αποθεραπεία του, ιατρικές βεβαιώσεις για την εξέλιξη της κατάστασής του. Σε περίπτωση 

που το ατύχηµα προκαλέσει τον θάνατο του Ασφαλισµένου, η Εταιρία πρέπει να ειδοποιηθεί αµέσως µε 

συστηµένη επιστολή. 

 

β.   Ο Συµβαλλόµενος και οι δικαιούχοι της αποζηµίωσης εξουσιοδοτούν µε το παρόν  Ασφαλιστήριο την 

Εταιρία να παίρνει κάθε πληροφορία ή ιστορικό από τους γιατρούς και τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα που 

ασχολήθηκαν µε το ατύχηµα ή την ασθένεια και να διενεργεί κάθε απαραίτητη έρευνα. Επίσης παρέχουν 

µε το παρόν την εντολή στους πιο πάνω γιατρούς και Νοσηλευτικά Ιδρύµατα να δίνουν γραπτά ή 

προφορικά στοιχεία που θα ζητήσει η Εταιρία, απαλλάσσοντάς τους έτσι από το ιατρικό απόρρητο. 

Τέλος αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εφοδιάσουν την Εταιρία και µε κάθε τυχόν άλλο απαραίτητο 

έγγραφο το οποίο κατά την κρίση της συµβάλλει στην αντικειµενική εκτίµηση της υποχρέωσής της για 

την καταβολή αποζηµίωσης και για το ποσό αυτής. 

 

γ.    Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήµατος ή ασθένειας ή 

των συνεπειών τους δεν µπορούν να θεωρηθούν ως αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή 

ασφαλιστικής αποζηµίωσης. 
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ΆΡΘΡΟ 8ο 
 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

Αν κατά το διάστηµα που ισχύουν οι Συµπληρωµατικές Παροχές πραγµατοποιηθούν µεταβολές κινδύνου 

που οφείλονται στην αλλαγή των επαγγελµατικών ασχολιών που δηλώθηκαν ή στην αλλαγή των συνθηκών 

που ασκούνται οι πιο πάνω ασχολίες, ο Συµβαλλόµενος υποχρεούται αµέσως να γνωστοποιήσει γραπτά τις 

µεταβολές αυτές στην Εταιρία. 

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, αφού εκτιµήσει τη σηµασία της επίτασης του κινδύνου, να συνεχίσει την ασφάλιση 

µε διαφορετικούς όρους ειδοποιώντας τον Συµβαλλόµενο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τότε που θα 

λάβει γνώση για τις µεταβολές. 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος δεν λάβει ειδοποίηση µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) 

ηµερών, η Ασφάλιση συνεχίζεται χωρίς  µεταβολή. 

ΆΡΘΡΟ  9ο 
 
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 
 

Σε περίπτωση διαφωνίας για τον βαθµό ανικανότητας ή τις συνέπειες της σωµατικής βλάβης, τις αιτίες της, 

την έκτασή της και την αποκατάστασή της, τα µέρη συµφωνούν για την επίλυση αυτής της διαφωνίας τους 

να δώσουν εντολή µε ιδιωτικό έγγραφο, σε µία διαιτητική επιτροπή αποτελούµενη από τρείς γιατρούς που 

επιλέγονται ένας από κάθε µέρος και ο τρίτος από κοινού, ή σε περίπτωση διαφωνίας, από το Μονοµελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών. Η επιτροπή αυτή θα αποφασίσει µόνον αν και κατά πόσο, σύµφωνα µε τους όρους, 

κανονισµούς και τους περιορισµούς του Ασφαλιστηρίου, συνέβη το περιστατικό για το οποίο παρέχεται η 

ασφάλιση καθώς και για την έκταση των συνεπειών του και όχι για το ποσό της οφειλόµενης αποζηµίωσης, 

η διεκδίκηση της οποίας πρέπει να γίνει στα τακτικά ∆ικαστήρια. 

Η επιτροπή των γιατρών συνέρχεται στον τόπο που επιλέγει κατά περίπτωση η Εταιρία.  Το κάθε µέλος 

καταβάλλει τα δικά του έξοδα και την αµοιβή του γιατρού που ορίζει και προκαταβάλλει από κοινού τα µισά 

έξοδα και την αµοιβή του τρίτου γιατρού. 

Οι αποφάσεις της ιατρικής επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία χωρίς δικονοµικές διατυπώσεις, 

συντάσσονται γραπτά και είναι δεσµευτικές για τα µέρη, ακόµα και αν ένας από τους γιατρούς αρνηθεί να 

υπογράψει το σχετικό πρακτικό, στο οποίο πρέπει να βεβαιώνεται η άρνησή του από τους άλλους δύο 

γιατρούς. 



  Σελίδα 20 

 

ΆΡΘΡΟ  10ο 
 
Α.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη τα ατυχήµατα που οφείλονται σε :  

 

� Πόλεµο, κηρυγµένο ή ακήρυκτο, πολεµικά γεγονότα, εµφύλιο πόλεµο, εξέγερση, επανάσταση ή 

κατάσταση πολιορκίας. 

� Λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργία, εκτός εάν ο Ασφαλισµένος δεν συµµετείχε ενεργά σ'αυτές. 

� Aµεσες ή έµµεσες συνέπειες από τον µετασχηµατισµό του ατοµικού πυρήνα, καθώς και σε ακτινοβολίες 

που  προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση των ατοµικών σωµατίων. 

� Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας. 

� Συµµετοχή σε  κάθε είδους αγώνα ταχύτητας µε µηχανικά µέσα καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και 

δοκιµές. 

� Aσκηση βαρέων αθληµάτων, όπως πυγµαχίας, πάλης, ποδοσφαίρου (επαγγελµατικού και 

ηµιεπαγγελµατικού), ορειβασίας, σπηλαιολογίας, χρήση αγωνιστικών ελκύθρων (BOB-SLEIGHS), 

καταδύσεις µε τη χρήση αναπνευστικής συσκευής. 

� Οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναερίων µέσων εκτός αν ο     Ασφαλισµένος είναι επιβάτης 

αεροσκάφους Αεροπορικής Εταιρίας  που λειτουργεί νόµιµα και εκτελεί τακτικές γραµµές εναερίων 

συγκοινωνιών ή πτήσεις CHARTERS. 

� Προγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία ή σωµατική βλάβη καθώς και οποιαδήποτε επιπλοκή αυτής. 

� Συνέπειες από ατυχήµατα που συµβαίνουν όταν ο Ασφαλισµένος βρίσκεται σε επιληπτική κρίση, σε  

κατάσταση µέθης, ή κάτω από την επήρεια τοξικών και / ή ναρκωτικών ουσιών, παραισθησιογόνων, 

ψυχοφαρµάκων καθώς και συνέπειες από ατυχήµατα που συµβαίνουν από συµµετοχή του  

Ασφαλισµένου σε εγκληµατικές ενέργειες.   
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Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
 

Αποκλείονται από την Ασφαλιστική κάλυψη οι παρακάτω περιπτώσεις : 

 

� Οποιεσδήποτε ασθένειες ή επιπλοκές τους που προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της 

Ασφάλισης και εκδηλώνονται µέσα στους πρώτους 6 µήνες από την έναρξη της ισχύος της. Η εξαίρεση 

αυτή δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που θα ασφαλιστούν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 

συµβολαίου. 

� Ψυχικές ασθένειες και νευρικές διαταραχές. 

� Εξοδα  που αφορούν εγκυµοσύνη, φυσιολογικό τοκετό, καισαρική τοµή αποβολή ή  άµβλωση. 

� Θεραπείες και επεµβάσεις για την εξάλειψη ή διόρθωση φυσικών ελαττωµάτων και δυσµορφιών, 

εµφανών ή αφανών, που προϋπήρχαν της  έναρξης της Ασφάλισης. 

� Επεµβάσεις αισθητικού χαρακτήρα εκτός εάν είναι αναγκαίες µετά από ατύχηµα. 

� Θεραπείες,  επεµβάσεις προσθετικές εργασίες και ακτινογραφίες που αφορούν τα δόντια και τα ούλα, 

εκτός εάν µετά από ατύχηµα προκληθεί βλάβη στα φυσικά δόντια και ούλα. 

� Οποιαδήποτε δαπάνη αγοράς, συντήρησης ή επισκευής βοηθητικών συσκευών, τεχνητών µελών, 

γυαλιών, εξαρτηµάτων και οργάνων που χρησιµεύουν για θεραπευτικό σκοπό. 

� Οποιαδήποτε δαπάνη που έχει σχέση µε διαθλαστικές ανωµαλίες των µατιών (µυωπία, πρεσβυωπία, 

αστιγµατισµός κλπ.). 

� Εξετάσεις  που γίνονται για προληπτικό έλεγχο της κατάστασης της υγείας του Ασφαλισµένου (CHECK-

UP, εκτός από τις εξετάσεις για τους κυρίως ασφαλισµένους που αναγράφονται στο Παράρτηµα Α), 

Εµβολιασµοί . 

� Οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά τον έλεγχο της ικανότητος για τεκνοποίηση ή για θεραπεία της 

ανικανότητας. 

 

 

Επίσης αποκλείονται από την Ασφάλιση οι άµεσες ή έµµεσες συνέπειες που οφείλονται σε : 

 

� Μετασχηµατισµό του ατοµικού πυρήνα, καθώς και οι ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή 

επιτάχυνση των ατοµικών σωµατίων. 

� Επιδηµίες που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, πληµµύρα, έκρηξη  ηφαιστείου, ή άλλες φυσικές 

καταστροφές µεγάλης έκτασης, χρήση  ναρκωτικών, ή τοξικών ουσιών, παραισθησιογόνων ή 

ψυχοφαρµάκων καθώς και κατάχρηση οινοπνευµατωδών ποτών. 
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ΆΡΘΡΟ  11ο 
 
ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος για το ίδιο περιστατικό, Ατύχηµα ή Ασθένεια, έχει δικαίωµα αποζηµίωσης 

και από άλλο ασφαλιστικό φορέα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, η Εταιρία θα καταβάλλει σύµφωνα µε τους όρους του 

Ασφαλιστήριου, τη διαφορά  του ποσού που  καταβλήθηκε από τον ασφαλιστικό φορέα και του συνολικού 

ποσού των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν για αποζηµίωση. 

Για την είσπραξη αυτής της διαφοράς ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να προσκοµίσει τη σχετική βεβαίωση 

του ασφαλιστικού φορέα από τον οποίο αποζηµιώθηκε. 

 

 
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2007 
 
 
 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 
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ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  DD110011   
 

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Αν ο Ασφαλισµένος καταστεί ολικά και µόνιµα ανίκανος κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου 

και πριν από την 65η επέτειο των γενεθλίων του, η Εταιρία θα καταβάλει το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών του Ασφαλιστηρίου σύµφωνα µε τους όρους και τις διατάξεις της Παροχής αυτής. 

Ο Συµβαλλόµενος µέσα σε 15 ηµέρες από την συµπλήρωση τριών µηνών συνεχούς απουσίας του 

Ασφαλισµένου από την εργασία του, που οφείλεται σε ανικανότητα, υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει γραπτά 

στην Εταιρία. 

Για την εφαρµογή της παρούσας συµπληρωµατικής ασφάλισης, ανικανότητα είναι η µόνιµη και ολική 

ανικανότητα που οφείλεται σε ασθένεια, και παρεµποδίζει τον Ασφαλισµένο να ασκεί  οποιοδήποτε επάγγελµα, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η ανικανότητα οφείλεται σε ασθένεια ανεξάρτητη από την θέλησή του και η οποία 

µπορεί να προσδιορισθεί κατά αντικειµενικό τρόπο. 

Το εφ'άπαξ ποσό αποζηµίωσης λόγω Μόνιµης Ολικής Ανικανότητος θα καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις ως 

εξής : 

20% αµέσως µετά την αναγνώριση από την Εταιρία της ανικανότητας. 

30% µετά ένα έτος από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της µόνιµης ολικής ανικανότητας. 

50% µετά δύο έτη από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της µόνιµης ολικής ανικανότητας. 

 

Μετά την αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από ασθένεια, µε εξαίρεση τις δόσεις που 

παραµένουν ανεξόφλητες, σύµφωνα µε τις παρούσες Ειδικές ∆ιατάξεις, παύει να ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη 

από το παρόν Ασφαλιστήριο και η Εταιρία δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε άλλη καταβολή από αυτό. 

∆εν καλύπτεται από την ασφάλιση ούτε καταβάλλεται αποζηµίωση για Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια 

που προέρχεται από ασθένειες ή επιπλοκές αυτών που προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της 

ασφάλισης και βεβαιώνεται στην απόφαση του Κύριου Ασφαλιστικού φορέα. 
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Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια των προβλεποµένων από την παροχή αυτή 

καταβολής δόσεων, και εφ'όσον συνεχίζεται η ανικανότητα µέχρι την ηµεροµηνία του θανάτου, η Εταιρία θα 

καταβάλει στον δικαιούχο ή τους νόµιµους κληρονόµους του Ασφαλισµένου οποιοδήποτε ποσό οφείλεται, µέχρι 

την συµπλήρωση του 100% του ασφαλισµένου κεφαλαίου, για την παροχή της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητος. 

Εάν ο Ασφαλισµένος επανακτήσει την ικανότητά του για εργασία ολικά ή µερικά κατά τη διάρκεια καταβολής 

των προβλεποµένων από την παροχή αυτή δόσεων, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε περαιτέρω 

κατβολή για την παροχή αυτή και τα ήδη καταβληθέντα ποσά θα αφαιρεθούν από οποιαδήποτε µελλοντική 

χρηµατική υποχρέωση της Εταιρίας προς τον Ασφαλισµένο σύµφωνα µε το παρόν  Ασφαλιστήριο. 

Στην περίπτωση που η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρία και έχει αναγνωριστεί  και γίνει 

οριστικά αποδεκτή από αυτή διακόπτεται αµέσως η πληρωµή κάθε ασφαλίστρου που αφορά αυτή την Παροχή. 

Εάν η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα έχει µεν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία, δεν έχει όµως ακόµα αναγνωριστεί και 

γίνει αποδεκτή απ΄ αυτήν, τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κανονικά.  Η αναγνώριση της ανικανότητας ανατρέχει 

στην ηµεροµηνία που υποβλήθηκε στην Εταιρία η αίτηση για την πληρωµή του ασφαλισµένου κεφαλαίου για 

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα. Η Εταιρία οφείλει να επιστρέψει χωρίς τόκο τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα για την 

περίοδο µετά την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και της αναγνώρισης της ανικανότητας. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα µε δικά της έξοδα να διαπιστώνει κατά διαστήµατα, όχι όµως συχνότερα από µία 

φορά τον χρόνο, την κατάσταση υγείας του Ασφαλισµένου. Οι Γενικοί και Ειδικοί Οροι και οι Πρόσθετοι Γενικοί 

Οροι Συµπληρωµατικών Παροχών έχουν εφαρµογή σ'ότι δεν ρυθµίζεται ειδικά από τις παρούσες Ειδικές 

∆ιατάξεις. 

 

 

 

 
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2007 
 
 
 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 
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ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  ΑΑ110011   
 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Εάν ατύχηµα επιφέρει τον θάνατο Ασφαλισµένου µέσα σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία του ατυχήµατος, η Εταιρία θα καταβάλει το ποσό της αποζηµίωσης για ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, 

που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 

Εάν ο Ασφαλισµένος έχει παραλείψει να ορίσει δικαιούχους η αποζηµίωση καταβάλλεται στους νόµιµους 

κληρονόµους του. 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις διατάξεις, έχουν εφαρµογή οι Γενικοί και Ειδικοί Οροι του 

Ασφαλιστήριου και οι Πρόσθετοι Γενικοί Οροι Συµπληρωµατικών Παροχών. 

  

  

 

  
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2007 
 
 
 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 
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ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  ΑΑ110022   
 

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Σε περίπτωση που το ατύχηµα προκαλέσει σε Ασφαλισµένο µέσα σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, οποιαδήποτε ολική µόνιµη ανικανότητα, που δεν του επιτρέπει να ασκήσει 

κάποια εργασία µε αµοιβή ή κέρδος, η Εταιρία θα καταβάλει εφ΄ απαξ το ποσό για ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ από ατύχηµα, που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που το ατύχηµα προκαλέσει σε Ασφαλισµένο µέσα σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, µία από τις παρακάτω απώλειες, η Εταιρία θα καταβάλει σύµφωνα µε τους 

όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου, τα παρακάτω ποσοστά πάνω στο ποσό που προβλέπεται ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ από ατύχηµα όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Ασφαλιστηρίου. 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ∆εξιού Αριστερού 

ενός από τα άνω άκρα 

ενός χεριού ή του πήχυ 

ενός από τα κάτω άκρα 

πάνω από το γόνατο 

από το γόνατο ή κάτω από αυτό 

του ποδιού 

του αντίχειρα 

του δείκτη 

του µικρού δάκτυλου του χεριού 

του µέσου δάκτυλου του χεριού 

του παράµεσου δάκτυλου του χεριού 

70% 

60% 

 

60% 

50% 

40% 

18% 

14% 

12% 

8% 

8% 

60% 

50% 

 

60% 

50% 

40% 

16% 

12% 

10% 

6% 

6% 

του µεγάλου δάκτυλου του ποδιού 

οποιουδήποτε άλλου δακτύλου του ποδιού 

της όρασης από το ένα µάτι 

της όρασης από τα δύο µάτια 

για την ολική κώφωση του ενός αυτιού 

για την ολική κώφωση και των δύο αυτιών 

5% 

3% 

25% 

100% 

10% 

40% 

 

Η ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της λειτουργικής χρήσης ενός όργανου ή άκρου θεωρείται σαν ανατοµική 

απώλεια, εποµένως ως µόνιµη ανικανότητα.  Εάν πρόκειται για µείωση της λειτουργικότητας, τα ποσοστά που 

αναφέρονται πιο πάνω, θα µειώνονται ανάλογα µε την µείωση της λειτουργικότητας. 
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Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος είναι αριστερόχειρας,  τα ποσοστά που αναφέρονται για απώλεια των άνω 

άκρων αναστρέφονται. 

Για ανατοµική ή λειτουργική ζηµιά σε περισσότερα όργανα ή άκρα, η αποζηµίωση καθορίζεται µε την άθροιση 

των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε ζηµιά, µε ανώτατο όριο ποσοστό 100% 

Η αποζηµίωση για ανατοµική ή λειτουργική ζηµιά της φάλαγγας του αντίχειρα είναι ίση µε το µισό του ποσοστού 

που ορίστηκε για την ολική απώλεια του αντίστοιχου δάκτυλου. Το ίδιο ισχύει και για την ανατοµική βλάβη της 

φάλαγγας του µεγάλου δάκτυλου του ποδιού.  Για τη βλάβη της φάλαγγας κάθε άλλου δάκτυλου χεριού ή 

ποδιού η αποζηµίωση είναι ίση µε το ένα τρίτο (1/3) του αντίστοιχου ποσοστού. Η απώλεια κάθε ονυχοφόρας 

φάλαγγας εκτός από αυτή του αντίχειρα θεωρείται µόνιµη ανικανότητα µόνο εάν γίνει πλήρης αποκοπή της. 

Στην περίπτωση µόνιµης ανικανότητας, που δεν καθορίζεται ειδικά στον πιο πάνω πίνακα η αποζηµίωση 

υπολογίζεται µε βάση τη φυσική αναπηρία του Ασφαλισµένου σε σχέση µε κάθε αποδοτική εργασία που µπορεί 

να εκτελεί ο Ασφαλισµένος µε τη µόρφωση, την ειδίκευση ή την πείρα που διαθέτει. 

Για µόνιµη ολική ή µερική ανικανότητα η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση, παρά 

αφού κριθεί σαν µόνιµη η ανικανότητα αυτή, δηλαδή, µετά από την αποθεραπεία ή την οριστικοποίησή της. Για 

παραπάνω από µία απώλεια, η αποζηµίωση που καταβάλλεται δε µπορεί να ξεπεράσει το 100% του ποσού που 

καλύπτει αυτή η παροχή. 

Για ανατοµική ζηµιά ή µείωση της λειτουργικότητας οργάνου ή άκρου που παρουσίασε βλάβη, πριν από την 

ηµεροµηνία που άρχισε η Ασφάλιση, τα πιο πάνω ποσοστά  µειώνονται ανάλογα µε τον βαθµό της αναπηρίας 

που προϋπήρξε. 

Αν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει και η Εταιρία δεν έχει αποδεχθεί ή καθορίσει αποζηµίωση για Μόνιµη Ολική ή 

Μερική Ανικανότητα, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζηµίωση που αφορά την Παροχή αυτή. 

 

 

 
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2007 
 
 
 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 
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ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  ΑΑSS330011   
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ / ΑΤΥΧΗΜΑ 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Σε περίπτωση που Ασφαλισµένος εισαχθεί σε Νοσοκοµείο ή του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες σε εξωτερικά 

ιατρεία Νοσοκοµείου λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος, η Εταιρία θα καταβάλλει τα έξοδα που έκανε και µέχρι το 

ανώτατο όριο Παροχής, όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου και συγκεκριµένα για : 

 

∆ωµάτιο και Τροφή, αµοιβές ιατρών (χειρούργου, αναισθησιολόγου κλπ), άνοιγµα χειρουργείου, φάρµακα, 

µικροβιολογικες αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, αµοιβές νοσοκόµων, µεταφορά µε νοσοκοµειακό 

αυτοκίνητο στο Νοσοκοµείο, µεταγγείσεις αίµατος, απλοί ή γύψινοι επίδεσµοι, νάρθηκες και έξοδα 

φυσιοθεραπείας κατά την παραµονή στο Νοσοκοµείο. 

 

Η ανώτατη καταβαλόµενη αποζηµίωση για δωµάτιο και τροφή δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 

 

Το ανώτατο όριο παροχής µπορεί να είναι κατά ασθένεια/ατύχηµα ή κατ'έτος ανάλογα µε την επιλογή που έχει 

γίνει και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 

 

∆ιαδιοχικές περίοδοι νοσηλείας µε αιτία την ίδια ασθένεια / ατύχηµα ή επιπλοκές αυτών υπολογίζονται σαν µία 

και µόνη περίοδος όταν η εποµένη εισαγωγή στο Νοσοκοµείο γίνεται µέσα σε 90 ηµέρες από την τελευταία 

ηµεροµηνία εξόδου. 

 
Παροχές Μητρότητας   
 

Σε περίπτωση εγκυµοσύνης Ασφαλισµένης, καταβάλλονται οι παροχές που αναγράφονται στον Πίνακα 

Παροχών του Ασφαλιστηρίου µε την προϋπόθεση ότι η Ασφαλισµένη έχει τουλάχιστον 300 συνεχείς ηµέρες 

ασφαλίσεως και το παρόν Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τις γυναίκες 

εργαζόµενες υπαλλήλους και τις συζύγους ασφαλισµένων ατόµων που ασφαλίζονται κατά την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος του συµβολαίου. 



  Σελίδα 29 

 

 
Επείγουσα αεροµεταφορά 

Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα επείγουσας µεταφοράς του Ασφαλισµένου για νοσηλεία από ατύχηµα ή ασθένεια 

στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η Εταιρία καλύπτει όλα τα αναγκαία έξοδα για την µεταφορά του Ασφαλισµένου 

στο πλησιέστερο από τον τόπο µεταφοράς Νοσοκοµείο,όπου µπορεί να παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική 

περίθαλψη. 

 

Καλυπτόµενα έξοδα : ιατρική βοήθεια κατά την διάρκεια της µεταφοράς,έξοδα συντονισµού και οργάνωσης της 

µεταφοράς και κόστος της µεταφοράς. 

 

Απαραίτητη προυπόθεση για την κάλυψη της επείγουσας µεταφοράς είναι η έκτακτη και σοβαρή ανάγκη για 

επείγουσα ιατρική βοήθεια λόγω άµεσου κινδύνου της ζωής του Ασφαλισµένου. 

Εκπιπτόµενο ποσό 
 

Εκπιπτόµενο ποσό είναι το αρχικό ποσό των εξόδων που δικαιούται κάθε Ασφαλισµένος, το οποίο πρέπει να 

δαπανηθεί κατά περίπτωση πριν καταβληθεί οποιαδήποτε επιστροφή εξόδων από αυτή την παροχή του 

Ασφαλιστήριου. Το ποσό αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστήριου. 

 

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 περίθαλψη του νοσηλευτική µονάδα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

 
Εξοδα επαναπατρισµού σορού 
 

Καλύπτονται τα έξοδα για επαναπατρισµό σορού σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου στο 

εξωτερικό. Η παροχή ισχύει και στην Ευρώπη και στην Αµερική για κάθε επαγγελµατικό ταξίδι. 

 
 

 
Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν προσκοµίσει έξοδα προς αποζηµίωση, λόγω κάλυψης του από άλλο 
φορέα, τότε θα του καταβάλλεται η παρακάτω παροχή : 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ/ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΛΥΨΗΣ 
 

Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος υποβληθεί σε χειρουργική  επέµβαση σε Νοσοκοµείο ή Κλινική λόγω 

Ατυχήµατος ή Ασθενείας, η Εταιρία  θα καταβάλει στον ασφαλισµένο ποσοστό του ποσού που αναγράφεται 

στον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της παροχής. 

 



  Σελίδα 30 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση σε Νοσοκοµείο λόγω ατυχήµατος ή 

ασθενείας,  η Εταιρία θα καταβάλει ποσοστό του ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του 

Ασφαλιστηρίου, ανάλογα µε το είδος της χειρουργικής επέµβασης. 

 

Τα ποσοστά προσδιορισµού του ύψους της αποζηµίωσης αναγράφονται στον Πίνακα Ποσοστών  

Χειρουργικού Επιδόµατος. 

 

Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται ανεξάρτητα από το ύψος των χειρουργικών δαπανών.  Αν γίνουν 

περισσότερες από µια εγχειρήσεις στη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας,  τότε η Εταιρία καταβάλλει το 

επίδοµα για εκείνη την εγχείρηση στην οποία αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης που αναγράφεται 

στον Πίνακα Ποσοστών Χειρουργικού Επιδόµατος. 

 

Σε περίπτωση εγχείρησης σε εξωτερικά Ιατρεία ή Ιδιωτικό Ιατρείο η Εταιρία καταβάλλει το 50% του ποσοστού που 

αναγράφεται στον πίνακα. 

 

Οταν η χειρουργική επέµβαση δεν αναφέρεται στον Πίνακα Ποσοστών η Εταιρία θα καταβάλει ποσό ίσο µε αυτό 

που προβλέπεται για χειρουργική επέµβαση αντίστοιχης σοβαρότητας. 

 

Θεωρούνται χειρουργικές επεµβάσεις και οι διαγνωστικές επεµβάσεις που αναγράφονται στον Πίνακα 

Ποσοστών Χειρουργικού Επιδόµατος. 

 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτούς τους όρους έχουν εφαρµογή οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ του Ασφαλιστηρίου 

και οι Πρόθετοι Γενικοί Οροι για τις Συµπληρωµατικές Παροχές ατυχηµάτων και ασθενειών. 

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2007 

 

 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 

 



  Σελίδα 31 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

 
ΚΕΦΑΛΗ – ΛΑΙΜΟΣ 

 

 

Εγχείρηση εγκεφάλου 

100 

Εγχείρηση για κάταγµα κρανίου  75 

∆ιάτρηση κρανίου 35 

Θυρεοειδεκτοµή  70 

Εξαίρεση παρωτίτιδος 

 

50 

 
Ω.Ρ.Λ. 
 

 

Εγχείρηση Ρινικού ∆ιαφράγµατος 40 

Μαστοειδεκτοµή  40 

Εγχείρηση Ιγµορίου άντρου (αµφω) 20 

Τυµπανοπλαστική 20 

Εγχείρηση Μέσου εσω ωτός 40 

Αµυγδαλεκτοµή - αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων 25 

Λαρυγγεκτοµή 70 

Αφαίρεση Φωνητικών χορδών 

 

30 

 
ΟΦΘΑΛΜΟΣ 
 

Εγχείρηση καταρράκτη 

 

 

40 

Εγχείρηση γλαυκώµατος  50 

Εξόρυξη οφθαλµού 40 

Εγχείρηση πτερυγίου-εκτρόπιο-εντρόπιο 15 

Αποκόλληση αµφιβληστροειδούς 

 

75 

 
ΘΩΡΑΚΑΣ 
 

Θωρακοτοµή – Θωρακοπλαστική 

 

 

50 

Πνευµονεκτοµή – Λοβεκτοµή 75 

Εχινόκοκκος πνεύµονος (αφαίρεση) 75 

Εγχείρηση οισοφάγου  50 

Εγχείρηση by pass (αορτοστεφανιαία παράκαµψη) 100 

Εγχείρηση βαλβίδων, αγγειοπλαστική 75 

Μαστεκτοµή (ενός ή και των δύο) 40 

Ριζική µαστεκτοµή (ενός ή και των δύο) 70 

Μερική µαστεκτοµή  20 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝ 
 
Εγχείρηση νεύρων κρανίου 

 

 

70 

Πεταλεκτοµή  70 

Ριζοτοµή 50 

Συρραφή νεύρων  70 

Συµπαθεκτοµή   

 

50 

 
∆ΕΡΜΑ 
 

 

 

 

Κύστεις (αφαίρεση) 7,5 

Λιπώµατα - σπίλοι   (αφαίρεση) 7,5 

Καρκίνος δέρµατος (εγχείρηση) 

 

15 

 
ΚΟΙΛΙΑ 
 

Σκωληκοειδεκτοµή 

 

 

 

50 

Κήλη 50 

Γαστρεκτοµή (µερική - ολική) 75 

Ελκος δωδεκαδακτύλου (Βαγοτοµή) 50 

Εντεροκτοµή 75 

Αφαίρεση όγκου κοιλιακής κοιλότητας 75 

Περιεδρικό συρίγγιο, κύστη κόκκυγος 20 

Αιµορροιδεκτοµή 30 

Χολοκυστεκτοµή 60 

Μερική ηπατεκτοµή 75 

Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστης 50 

Σπληνεκτοµή 

 

50 

 
ΑΓΓΕΙΑ 
 

Στεφανιογραφία 

 

 

 

50 

Αγγειογραφία 40 

Αφαίρεση κιρσών (για το ένα σκέλος) 30 

Αφαίρεση κιρσών (για τα δύο σκέλη) 

 

50 
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ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

Εγχείρηση για ανάταξη κατάγµατος µακρών οστών 

 

 

 

40 

Εγχείρηση για ανάταξη κατάγµατος  

άλλων οστών 

 

30 

Ανάταξη καταγµάτων (κλειστή) 25 

Κλειστή ανάταξη κατάγµατος κλείδας, πλευράς, 

φαλάγγων, καρπού, µετακαρπίου, ταρσού, µεταταρσίου, 

αποφύσεων σπονδύλων 

 

 

15 

Εξαίρεση γαγγλίου 15 

Εξαίρεση εξόστωσης 25 

Σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα (εγχείρηση) 25 

Κλειστή ανάταξη εξαρθρήµατος ώµου, αγκώνα, 

καρπού, ποδοκνηµικής, γόνατος, ισχύου 

 

15 

Ανάταξη εξαρθρήµατος δακτύλων 5 

Εξαίρεση µηνίσκων δι’αρθροσκοπήσεως 30 

Ακρωτηριασµός µετακαρπίου, µεταταρσίου  25 

Ακρωτηριασµός από τον καρπό, ταρσό και άνω 

 

50 

 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

Βρογχοσκόπηση,Οισοφαγοσκόπηση, 

Ορθοσιγµοειδοσκόπηση,Κολονοσκόπηση, 

Γαστροσκόπηση Λαπαροσκόπηση, Αρθροσκόπηση 

 

 

 

 

10 

15 

  

 
ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ 
 

Νεφρεκτοµή 

 

 

 

75 

Αφαίρεση όγκων ή λίθων νεφρού, ουρητήρα, κύστης 

α. χειρουργικά 

β. ενδοσκοπικά 

 

65 

20 

Λιθοτριψία νεφρών - ουρητήρα 50 

Προστατεκτοµή (εγχείρηση) 75 

Προστατεκτοµή διουρηθρικά 25 

Κυστεκτοµή 60 

Ολική υστερεκτοµή  75 

Μερική υστερεκτοµή 50 

Σαλπιγγεκτοµή - Ωοθηκεκτοµή 50 

Εξαίρεση  ινοµυώµατος  διακοιλιακώς 50 

Εξαίρεση ινοµυώµατος διακολπικώς 

 

20 

 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ 
 

Καρδιάς,Νεφρών,Ηπατος,Παγκρέατος, 

Πνεύµονος,Μυελού των οστών και κερατοειδούς  

 

 

 

 

100 
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ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  ΑΑ330022   
 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η Εταιρία καλύπτει µέχρι το Ανώτατο Όριο της Παροχής, όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του 

Ασφαλιστηρίου, οποιαδήποτε έξοδα έγιναν λόγω ατυχήµατος και αφορούν Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη και 

συγκεκριµένα αµοιβές γιατρών, αγορά φαρµάκων,  µικροβιολογικές ή ακτινολογικές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες. 

 

Εκπιπτόµενο ποσό 
 

Εκπιπτόµενο ποσό είναι το αρχικό ποσό των εξόδων που δικαιούται κάθε Ασφαλισµένος, το οποίο πρέπει να 

δαπανηθεί κατά την διάρκεια του ασφαλιστικού έτους πριν καταβληθεί οποιαδήποτε επιστροφή εξόδων από 

αυτή την παροχή του Ασφαλιστήριου. Το ποσό αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστήριου. 

 

∆εν θεωρούνται επισκέψεις και δεν αποζηµιώνονται οι επισκέψεις για βελονισµό ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. 

 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις έχουν εφαρµογή οι Γενικοί Οροι του 

Ασφαλιστηρίου και Πρόσθετοι Γενικοί Οροι Συµπληρωµατικών Παροχών. 

 

 

 

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2007 

 

 

 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 
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ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  SS330022   
 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η Εταιρία καλύπτει  µέχρι το Ανώτατο Όριο της Παροχής, όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του 

Ασφαλιστηρίου, οποιαδήποτε έξοδα έγιναν λόγω ασθένειας και αφορούν Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη και 

συγκεκριµένα  µικροβιολογικές ή ακτινολογικές εξετάσεις και µικροεπεµβάσεις που θα πραγµατοποιηθούν σε 

ιδιωτικά ιατρεία. 

∆ιευκρίνιζεται ότι δεν καλύπτονται οι αµοιβές ιατρών και η αγορά φαρµάκων, 

 

∆εν θεωρούνται επισκέψεις και δεν αποζηµιώνονται οι επισκέψεις για  βελονισµό, φυσιοθεραπείες  ή 

οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. 

 

Εκπιπτόµενο ποσό 
 

Εκπιπτόµενο ποσό είναι το αρχικό ποσό των εξόδων που δικαιούται κάθε Ασφαλισµένος, το οποίο πρέπει να 

δαπανηθεί κατά την διάρκεια του ασφαλιστικού έτους πριν καταβληθεί οποιαδήποτε επιστροφή εξόδων από 

αυτή την παροχή του Ασφαλιστήριου. Το ποσό αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστήριου. 

 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις έχουν εφαρµογή οι Γενικοί και Ειδικοί Οροι του 

Ασφαλιστηρίου και οι Πρόσθετοι Γενικοί Οροι Συµπληρωµατικών Παροχών. 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2007 

 

 

 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 
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ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  AASS220011   
 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ / ΑΤΥΧΗΜΑ 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Σε περίπτωση που Ασφαλισµένος εισαχθεί σε Νοσοκοµείο ή Κλινική λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος η Εταιρία 

καταβάλλει ηµερήσια αποζηµίωση για κάθε ηµέρα παραµονής του στο Νοσοκοµείο ή την Κλινική. 

 

Το ποσό της ηµερήσιας αποζηµίωσης και το ανώτατο όριο ηµερών καταβολής της για κάθε ασθένεια ή 

ατύχηµα αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 

 

∆ιαδοχικές περίοδοι νοσηλείας µε αιτία την ίδια ασθένεια ή ατύχηµα ή επιπλοκές αυτών υπολογίζονται ως µία  

και µόνη περίοδος όταν η εποµένη εισαγωγή στο Νοσοκοµείο γίνεται µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την 

τελευταία ηµεροµηνία εξόδου. 

 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ∆ιατάξεις έχουν εφαρµογή οι Γενικοί και Ειδικοί Οροι του 

Ασφαλιστηρίου και οι Πρόσθετοι Γενικοί Οροι Συµπληρωµατικών Παροχών. 

 

 

 

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2007 

 

 

 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 

 

 

 

 


