Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Υδρόγειος Α.Α.Α.Ε – Ελλάδα, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 124480101000
Προϊόν: Γέφυρα Ζωής
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; Αυτό το είδος ασφάλισης προσφέρει υπηρεσίες κάλυψης διακομιδής,
όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Εκτός του κυρίως ασφαλισμένου, μπορoύν να καλυφθούν και όλα
τα μέλη της οικογένειας με το «Οικογενειακό πρόγραμμα». Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ομαδικής
ασφάλισης (άνω των 10 ατόμων).

Τι ασφαλίζεται;
Βασικές Καλύψεις

Τι δεν ασφαλίζεται;
Η κάλυψη «Απώλεια ζωής από ατύχημα» δεν ισχύει για:

 Ατυχήματα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε
 Η απώλεια ζωής του κυρίως Ασφαλισμένου
συνεπεία ατυχήματος

 Επείγουσα αερομεταφορά από ατύχημα – ασθένεια

προγενέστερες της ασφάλισης σωματικές βλάβες,
αναπηρίες καθώς και στα επακόλουθά τους και τις
επιπλοκές τους

 Ατυχήματα

που προξενούνται από απόπειρα
αυτοκτονίας και στη διάρκεια δόλιας εγκληματικής
πράξης

 Παροχή ασθενοφόρου από ατύχημα – ασθένεια

 Ατυχήματα

 Ιατρικό συντονιστικό κέντρο βοήθειας

 Ατυχήματα συνεπεία χρήσης δικύκλου οχήματος, με

συνεπεία
χρήσης
πυρομαχικών υλών πλην κυνηγετικών

εκρηκτικών,

κινητήρα κυβισμού μεγαλύτερο των 125 κυβικών
εκατοστών

 Ατυχήματα συνεπεία συμμετοχής του Ασφαλισμένου
σε πυγμαχία, πάλη, υποβρύχια αλιεία, διαγωνισμούς,
συναγωνισμούς, στοιχήματα, ακροβασίες και γενικά
επαγγελματικές αθλητικές συναντήσεις κ.λπ.

Υπάρχουν περιορισμοί στην
κάλυψη;
! Η αερομεταφορά πραγματοποιείται με έγκριση του
επιβλέποντα ιατρού

! Η διακομιδή πραγματοποιείται με εναέριο μέσο
μεταφοράς εφόσον είναι εφικτό

! Η κάλυψη «Απώλεια ζωής από ατύχημα» του
προγράμματος «Οικογενειακό» παρέχεται μόνο
στον κυρίως ασφαλισμένο

Πού είμαι καλυμμένος;
Η κάλυψη «Απώλεια ζωής από ατύχημα» ισχύει παγκόσμια, οι υπόλοιπες καλύψεις ισχύουν εντός της Ελληνικής
Επικράτειας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:
● Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης ο Ασφαλισμένος υποχρεούται :

 Να συμπληρώσει πλήρως και με ακρίβεια την αίτηση ασφάλισης και να την υποβάλλει υπογεγραμμένη στην
Εταιρεία
● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος ο Δικαιούχος αποζημίωσης:

 Να ειδοποιήσει την Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης του ατυχήματος Να παράσχει
στους εντεταλμένους της Εταιρείας όλες τις λεπτομέρειες σχετικές με το ατύχημα και τις ακριβείς πληροφορίες και
να επιτρέπουν οποιαδήποτε μορφή εξέτασης ή έρευνας

 Αν το ατύχημα συμβεί εκτός Ελλάδος, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρεία
μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα από επίσημες αρχές

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
Ασφαλιστικού συμβούλου της Εταιρείας
Τράπεζας
Web banking/Phone banking
Των γραφείων της Εταιρείας

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

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
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.

