
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων,

εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω

προϊόν περιέχονται στους Όρους Ασφάλισης που είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Εταιρείας www.ydrogios.gr ή

που διατίθενται μέσω του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή σας. Το παρόν έντυπο πληροφοριών δεν υποκαθιστά ούτε

την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προ-συμβατική ενημέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και

τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Ασφάλιση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος, αποκλειστικά σε συνεργαζόμενο

δίκτυο γιατρών και διαγνωστικών κέντρων.

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται;

Υπάρχουν περιορισμοί στην

κάλυψη;

Βασικές Καλύψεις

 Δαπάνες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

(προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις και

διενέργεια προγραμματισμένων διαγνωστικών

εξετάσεων) λόγω ασθενείας ή ατυχήματος

 Δαπάνες για διενέργεια ετήσιων προληπτικών

ελέγχων

 Δαπάνες για κάλυψη έκτακτου περιστατικού σε

συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα

 Δαπάνες για παρακολούθηση από διατροφολόγο -

διαιτολόγο του συμβεβλημένου δικτύου

 Δαπάνες για θεραπείες λόγου - ομιλίας και μάθησης

του συμβεβλημένου δικτύου

 Διενέργεια φυσικοθεραπειών σε φυσιοθεραπευτικά

κέντρα του συμβεβλημένου δικτύου

 Επισκέψεις για εναλλακτική / ολιστική ιατρική του

συμβεβλημένου δικτύου

 Διενέργεια οδοντιατρικών πράξεων στο συμβεβλημένο

δίκτυο ιατρών και διαγνωστικών κέντρων με

προνομιακές τιμές

 Δαπάνες για συνεδρίες σε ψυχολόγους του

συμβεβλημένου δικτύου

 Διενέργεια ιατρικών πράξεων και ειδικών

διαγνωστικών εξετάσεων στο συμβεβλημένο δίκτυο

ιατρών, διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτικών

ιδρυμάτων με προνομιακές τιμές

 Διενέργεια οφθαλμολογικών επισκέψεων και

επεμβάσεων στο συμβεβλημένο δίκτυο

οφθαλμολογικών κέντρων σε προνομιακές τιμές

 Επείγουσα αερομεταφορά

 Άτομα με μόνιμο τόπο κατοικίας εκτός Ελλάδος

 Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών σε γιατρούς και

διαγνωστικά κέντρα που δεν ανήκουν στο

συνεργαζόμενο δίκτυο γιατρών και διαγνωστικών

κέντρων

! Το ποσό της συμμετοχής των ασφαλισμένων

! Επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις και διαγνωστικές

εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε

εξειδικευμένα εργαστήρια είτε απαιτούν την παρουσία

ιατρού και αναισθησιολόγου ή/και την τυχόν λήψη

υλικού για βιοψία, δύναται να διενεργούνται με ειδική

συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος
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Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Πότε και πως πληρώνω;

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται προ της παραδόσεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μέσω:

− Ταχυδρομείου

− Της υπηρεσίας PayOnline

− Κινητού (Mobile Pay) χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Ydrogios App

− Τράπεζας

− Web banking/Phone banking

− Των γραφείων της Εταιρείας

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Εταιρείας www.ydrogios.gr.

Πού είμαι καλυμμένος;

Η ασφάλιση ισχύει μόνο στην Ελλάδα 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:

● Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης:

 Να συμπληρώσει πλήρως και με ακρίβεια την αίτηση ασφάλισης και να την υποβάλλει υπογεγραμμένη στην

Εταιρεία

 Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης:

 Να ειδοποιεί αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή οποιωνδήποτε περιστάσεων που επηρεάζουν τον

κίνδυνο

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος:

 Να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως και άμεσα, για περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού νοσηλείας

από ατύχημα ή ασθένεια

 Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους ιατρούς της Εταιρείας, για

τη διαπίστωση του γεγονότος ατυχήματος ή ασθενείας

 Να ενημερώνει το συντονιστικό κέντρο της εταιρείας πριν από κάθε προγραμματισμένη νοσηλεία

Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή δήλωσή σας προς την Εταιρεία, στα στοιχεία

επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρεία στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της

Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο


