ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ “ALTIUS ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ”
Η Συμφωνία αυτή περιέχει τους όρους του ασφαλιστηρίου “ALTIUS ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ” και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και θα ισχύει, τηρουμένων των προνοιών, όρων,
προϋποθέσεων και εξαιρέσεων της Συμφωνίας, εάν και εφόσον η Συμφωνία αναφέρεται στον
Πίνακα Ωφελημάτων του Ασφαλιστηρίου ή/και στον Πίνακα Ωφελημάτων οποιασδήποτε πρόσθετης
πράξης του Ασφαλιστηρίου η οποία θα εκδοθεί από την Εταιρία.
Α. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στο κείμενο που ακολουθεί οι λέξεις στο αρσενικό γένος περιλαμβάνουν και το θηλυκό. Επίσης
λέξεις στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα. Οι πιο κάτω λέξεις
ή/και φράσεις όπου συναντούνται στη Συμφωνία, έχουν την αντίστοιχη έννοια η οποία αποδίδεται
σε αυτές στον παρόντα όρο.
Εταιρία
Η Altius Insurance ή οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική εταιρία που νόμιμα αναλαμβάνει πλήρως,
κατόπιν συμφωνίας ή/και εξουσιοδότησης από την Altius Insurance Ltd, όλες τις υποχρεώσεις που
πηγάζουν από τη Συμφωνία.
Συμφωνία/Συμβόλαιο
(i)

Η παρούσα Συμφωνία/Συμβόλαιο συμπεριλαμβάνει την Πρόταση Συμμετοχής, τον
Πίνακα Ωφελημάτων, οποιεσδήποτε επιπρόσθετες δηλώσεις που υποβάλλονται
από τον Συμβαλλόμενο ή/και το Συμμετέχον Μέλος καθώς και οποιαδήποτε
Πρόσθετη Πράξη την οποία εκδίδει η Εταιρία είτε κατόπιν αίτησης ή πρότασης του
Συμβαλλομένου ή/και Συμμετέχοντος Μέλους είτε αυτεπάγγελτα δυνάμει των
όρων της Συμφωνίας.
(ii)
Η Συμφωνία/Ασφαλιστήριο διέπεται από τους Νόμους της Κύπρου.
(iii)
Όλα τα ποσά που αναφέρονται στη Συμφωνία/Ασφαλιστήριο είναι στο
Νόμισμα της Κύπρου.
Ασφαλισμένη Ζωή/Συμβαλλόμενος/η
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής στη Συμφωνία για
λογαριασμό των Συμμετεχόντων Μελών και το οποίο έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην
Εταιρία τα Τέλη Συμμετοχής όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα Ωφελημάτων ή/και στον Πίνακα
οποιασδήποτε πρόσθετης πράξης.
Συμμετέχον Μέλος
Το φυσικό πρόσωπο το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και αναφέρεται στον Πίνακα
Ωφελημάτων ή σε οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη ως Συμμετέχον Μέλος. Το Συμμετέχον Μέλος
αναφέρεται στο/στη σύζυγο και/ή το/τα τέκνο/α του/της Ασφαλισμένης Ζωής/Συμβαλλόμενου/ης.
Πρόταση Συμμετοχής
Η Πρόταση Συμμετοχής η οποία υποβάλλεται από τον Συμβαλλόμενο ή/και το Συμμετέχον Μέλος
για την έκδοση της Συμφωνίας ή/και για την έκδοση οποιασδήποτε Πρόσθετης Πράξης.
Πληρωμή Ωφελήματος Θανάτου από Ατύχημα
Η πληρωμή του ωφελήματος Θανάτου από Ατύχημα βάσει της Συμφωνίας/Ασφαλιστηρίου γίνεται
αφού παρασχεθούν στην Εταιρία ικανοποιητικά στοιχεία για:
(i)
την ηλικία της Ασφαλισμένης Ζωής
(ii)
το γεγονός που είναι αντικείμενο της ασφάλισης
(iii)
την ιδιοκτησία του Ασφαλιστηρίου
Πίνακας Ωφελημάτων
Ο Πίνακας που επισυνάπτεται στη Συμφωνία και ο οποίος περιέχει, μεταξύ άλλων, τα ονόματα των
Συμμετεχόντων Μελών, τα πληρωτέα Τέλη Συμμετοχής, τον χρόνο και τρόπο πληρωμής τους, την
Ημερομηνία Έναρξης Κάλυψης, τα Ανώτατα Όρια Κάλυψης καθώς και άλλα στοιχεία και
πληροφορίες σε σχέση με αυτά ή/και σε σχέση με τη Συμφωνία ή τους όρους της Συμφωνίας και
περιλαμβάνει Πίνακα ο οποίος επισυνάπτεται στη Συμφωνία σαν αποτέλεσμα οποιασδήποτε
Πρόσθετης Πράξης ή/και ο οποίος επισυνάπτεται στη Συμφωνία εις αντικατάσταση του αρχικού
Πίνακα Ωφελημάτων ή/και εις αντικατάσταση οποιουδήποτε Πίνακα Ωφελημάτων ο οποίος
επισυνάφθηκε στη Συμφωνία σαν αποτέλεσμα οποιασδήποτε Πρόσθετης Πράξης.
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Πρόσθετη Πράξη
Οποιαδήποτε πράξη, τροποποίηση, πίνακας, ή έγγραφο το οποίο εκδίδεται και επισυνάπτεται
από την Εταιρία στη Συμφωνία μετά την έκδοση της Συμφωνίας και περιλαμβάνει Πρόσθετη
Πράξη με την οποία προστίθεται νέο Συμμετέχον Μέλος στη Συμφωνία.
Περίοδος Ισχύος της Συμφωνίας
Η Συμφωνία ισχύει για την χρονική περίοδο που αναφέρεται στον Πίνακα Ωφελημάτων.
Τέλη Συμμετοχής
Τα τέλη συμμετοχής είναι ετήσια και καθορίζονται στον Πίνακα Ωφελημάτων ή/και σε οποιαδήποτε
Πρόσθετη Πράξη.
Ημερομηνία Έναρξης Κάλυψης
Η ημερομηνία που αναφέρεται στον Πίνακα Ωφελημάτων ως η ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης.
Νοείται ότι σε περίπτωση ανανέωσης της Συμφωνίας, η Ημερομηνία Έναρξης Κάλυψης θα θεωρείται η
ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης που αναφέρεται στον αρχικό Πίνακα Ωφελημάτων που
εκδίδεται με την πρώτη έκδοση της Συμφωνίας και όχι η ημερομηνία ανανέωσης της Συμφωνίας.
Θάνατος από Ατύχημα
Ο Θάνατος της Ασφαλισμένης Ζωής/Συμβαλλόμενου ο οποίος θα προκληθεί πριν την ημερομηνία λήξης
της περιόδου ασφάλισης, αποκλειστικά και άμεσα σαν αποτέλεσμα σωματικού τραύματος, λόγω βίαιων,
εξωτερικών και ορατών μέσων μέσα σε 12 μήνες από το Ατύχημα, η Εταιρία θα καταβάλει το
Ασφαλισμένο Ποσό βάσει των Όρων και Προνοιών της Συμφωνίας/Συμβολαίου.
Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο/Συμβεβλημένος Ιατρός/Συμβεβλημένο Χημικό Εργαστήριο
Κάθε Ιατρός ή Νοσηλευτήριο ή Χημικός, ο οποίος ή/και το οποίο, κατά το χρόνο που παρέχει Θεραπευτική
Αγωγή σε Συμμετέχον Μέλος, έχει ή διατηρεί σε ισχύ συμφωνία με την Εταιρία να νοσηλεύει ή/και να
παρέχει θεραπευτική αγωγή σε Συμμετέχοντα Μέλη που συμμετέχουν στο Ωφέλημα αυτό ή/και
Συμφωνία «Altius Οικογενειακή Φροντίδα». Τα ονόματα και στοιχεία των Συμβεβλημένων Ιατρών και
Νοσηλευτηρίων εμφαίνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.altiusinsurance.eu καθώς και σε
ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας. Ο Συμβαλλόμενος ή/και το
Συμμετέχον Μέλος οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για τα εκάστοτε Συμβεβλημένα Νοσηλευτήρια και
Ιατρούς και ειδικότερα σε περίπτωση Ιατρικού Περιστατικού ή εξετάσεις ρουτίνας.
Ατύχημα
Είναι κάθε γεγονός το οποίο προκαλεί Σωματική Βλάβη σε Συμμετέχον Μέλος και το οποίο προκλήθηκε
από ξαφνικά, βίαια, τυχαία, ορατά και εξωτερικά μέσα και απολύτως ανεξάρτητα από τη θέληση του.
Ιατρικά Έξοδα λόγω Ατυχήματος
Η πληρωμή για τα ιατροφαρμακευτικά και διαγνωστικά έξοδα, που πραγματικά έγιναν σαν αποτέλεσμα
αναγκαίας περίθαλψης της Ασφαλισμένης Ζωής/Συμμετέχοντος Μέλους με μοναδικό λόγο τη σωματική
βλάβη από ατύχημα, δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που αναγράφεται στον Πίνακα Ωφελημάτων της
Συμφωνίας/Ασφαλιστηρίου. Διευκρινίζεται ότι η πληρωμή του ορίου αυτού του ωφελήματος γίνεται μέχρι
συμπλήρωσης του μέγιστου ορίου για κάθε έτος ασφάλισης.
Έξοδα Δωματίου λόγω Ατυχήματος
Έξοδα Δωματίου σε Νοσηλευτήριο θεωρούνται τα έξοδα δωματίου και διατροφής που αφορούν την
νοσηλεία της Ασφαλισμένης Ζωής/Συμμετέχοντος Μέλους, μέχρι του ανώτατου ποσού ημερησίως όπως
καθορίζεται στον Πίνακα Ωφελημάτων της Συμφωνίας/Ασφαλιστηρίου. Πληρωμές με βάση το Ωφέλημα
αυτό δεν θα γίνονται για περισσότερο από 30 μέρες νοσηλείας που ήταν αποτέλεσμα του ίδιου
Ατυχήματος. Περίοδοι νοσηλείας που χωρίζονται σε λιγότερο από 30 μέρες και που προκύπτουν από το
ίδιο Ατύχημα θα θεωρούνται για τους σκοπούς του Ωφελήματος αυτού, σαν μια συνεχής περίοδος
νοσηλείας.
Το Ωφέλημα Ιατρικών Εξόδων και Εξόδων Δωματίου λόγω Ατυχήματος αναφέρονται σε ένα και το ίδιο
περιστατικό.
Εξέταση ρουτίνας και επίσκεψη στις πρώτες βοήθειες (σε συμβεβλημένες κλινικές)
Το ωφέλημα καλύπτει το κόστος της ιατρικής εξέτασης μόνο και δεν καλύπτει οποιεσδήποτε άλλες
ιατρικές εξετάσεις χρειαστούν για το ιατρικό περιστατικό.
Θεραπεία Εσωτερικού Ασθενή (In-patient)
Θεραπευτική Αγωγή η οποία παρέχεται σε Συμμετέχον Μέλος σε σχέση με Ιατρικό Περιστατικό σαν
αποτέλεσμα του ορισμού «Ατύχημα» όπου το Συμμετέχον Μέλος πρέπει απαραιτήτως να εισαχθεί σε
Νοσηλευτήριο για νοσηλεία και επίσης απαραιτήτως να διανυκτερεύσει σε Νοσηλευτήριο για
τουλάχιστον ένα βράδυ και ο όρος "Εσωτερικός Ασθενής" σημαίνει ασθενή ο οποίος λαμβάνει Θεραπεία
Εσωτερικού Ασθενή όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο αυτή.
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Θεραπεία Εξωτερικού Ασθενή (Out-patient)
Θεραπευτική Αγωγή που παρέχεται σε Συμμετέχον Μέλος εντός ή εκτός Νοσηλευτηρίου σε σχέση με
Ιατρικό Περιστατικό η αντιμετώπιση του οποίου δεν χρειάζεται ή/και δεν απαιτεί διανυκτέρευση σε
Νοσηλευτήριο και περιλαμβάνει Θεραπευτική Αγωγή ή φροντίδα που παρέχεται στο Θάλαμο Πρώτων
Βοηθειών Νοσηλευτηρίου ή/και η οποία παρέχεται από Ιατρικό Προσωπικό σε ιατρείο ή/και χημείο και ο
όρος "Εξωτερικός Ασθενής" σημαίνει ασθενή ο οποίος λαμβάνει Θεραπεία Εξωτερικού Ασθενή όπως
αυτή ορίζεται στην παράγραφο αυτή.
Διαγνωστικές Εξετάσεις
Ιατρικές εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται ή/και διενεργούνται ή/και πραγματοποιούνται βάσει των
προνοιών αυτής της Συμφωνίας/Ασφαλιστηρίου και οι οποίες αναγράφονται στον Πίνακα Ωφελημάτων.
Ιατρικό Περιστατικό
Οποιαδήποτε Πάθηση ή Σωματική Βλάβη που υπέστη Συμμετέχον Μέλος η οποία καλύπτεται από τη
Συμφωνία και η οποία χρήζει Θεραπευτικής Αγωγής από Ιατρικό Προσωπικό ή/και Νοσηλευτήριο.
Τρομοκρατική Πράξη
Σημαίνει βίαιη πράξη ή πράξη που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή, υλική ή άυλη περιουσία ή
υποδομή με πρόθεση ή με αποτέλεσμα τον επηρεασμό οποιασδήποτε κυβέρνησης ή τον
εκφοβισμό του κοινού ή μέρους αυτού.
Ιατρικό Προσωπικό
Προσωπικό που διαθέτει τα απαραίτητα αναγνωρισμένα πτυχία κατόπιν φοίτησης σε αναγνωρισμένη
ιατρική σχολή και που διαθέτει άδεια για την εξάσκηση της ιατρικής επιστήμης από την αντίστοιχη
κρατική αρχή ή αρμόδιο όργανο της χώρας στην οποία παρέχεται η θεραπεία και είναι εγγεγραμμένο
μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (στην περίπτωση της Κύπρου) ή σε άλλο αναγνωρισμένο
Ιατρικό Οργανωμένο Σύνολο (στην περίπτωση άλλων χωρών). Ο όρος «αναγνωρισμένη ιατρική σχολή»,
σημαίνει ιατρική σχολή καταγραμμένη στον τρέχοντα παγκόσμιο κατάλογο ιατρικών σχολών (World
Directory of Medical Schools), που εκδίδεται από την «Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας».
Περίοδος Χάριτος
Είναι η περίοδος με την οποία παρατείνεται η προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης του
Συμβαλλομένου για καταβολή των Τελών Συμμετοχής, αρχομένης από την πρώτη ανανέωση/επέτειο της
Συμφωνίας, και η οποία καθορίζεται στον Πίνακα Ωφελημάτων.
Εκπτώσεις για Ιατρικές Εξετάσεις ή Ασφαλίσεις Γενικών Κλάδων
Παρέχεται έκπτωση για ιατρικές εξετάσεις και για ασφαλίσεις Γενικών Κλάδων όπως αυτές αναφέρονται
στον Πίνακα Ωφελημάτων.
Όροι Γενικών Κλάδων
1. Το ποσοστό έκπτωσης παραχωρείται σε νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια Μηχανοκίνητων
Οχημάτων, Περιουσίας, Προσωπικών Ατυχημάτων, Ευθύνης Εργοδότη, Γενικής Αστικής Ευθύνης.
2. Το κουπόνι δεν είναι μεταβιβάσιμο ή εξαγοράσιμο.
3. Το παρόν εκπτωτικό κουπόνι δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλο κουπόνι ή προσφορά της ALTIUS
INSURANCE LTD.
4. Το παρών εκπτωτικό κουπόνι ισχύει νοουμένου ότι ο κίνδυνος είναι αποδεκτός βάση των
συνήθων όρων και προϋποθέσεων της Εταιρίας,
Διεθνής Ιατρική Βοήθεια
Σε περίπτωση οποιουδήποτε επείγοντος Ιατρικού Περιστατικού, το οποίο συμβαίνει ενόσω το Συμμετέχον
Μέλος βρίσκεται για αναψυχή ή επαγγελματικούς λόγους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου για περίοδο
όχι μεγαλύτερη από αυτήν που αναφέρεται στον Πίνακα Ωφελημάτων, μέσω του παροχέα με τον οποίο η
Εταιρία είναι συμβεβλημένη και ο οποίος αναφέρεται στον Πίνακα Ωφελημάτων. Οι σχετικές παροχές
επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Ευρωπαϊκή Ένωση
Είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ζώνη Κάλυψης
Είναι το κράτος της Κύπρου (Εξαιρουμένης της Τουρκοκρατούμενης περιοχής) καθώς και οι υπόλοιπες
χώρες παγκοσμίως.
Δείκτης Ζημιάς
Ο Δείκτης Ζημιάς προκύπτει από την αναλογία των απαιτήσεων που έχουν επισυμβεί προς τα
κερδηθέντα ασφάλιστρα της Συμφωνίας «ALTIUS ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» κατά την περίοδο
μελέτης της εν λόγω Συμφωνίας.
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Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Αντικείμενο κάλυψης: Η ασφάλιση μονίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων
αλλοδαπών που έχουν την μόνιμη διαμονή τους (πάνω από 275 μέρες κατ' έτος) στις ελεύθερες περιοχές
της Κύπρου, κάτω από τους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις της Συμφωνίας.
1. Ψευδής ή απατηλή ή ανειλικρινής απαίτηση: Αν ο Συμβαλλόμενος ή/και το Συμμετέχον Μέλος
προβεί σε ανειλικρινή ή/και ψευδή ή/και απατηλή απαίτηση, η Εταιρία έχει το δικαίωμα:
(α) Άρνησης πληρωμής οποιασδήποτε απαίτησης ή/και Ωφελήματος ή/και
άρνησης ανανέωσης της Συμφωνίας, ή/και (β) Άμεσου τερματισμού της Συμφωνίας
ή/και
(γ) Ανάκτησης τυχόν Ωφελημάτων που έχουν καταβληθεί συνεπεία τέτοιας απαίτησης καθώς και
οποιωνδήποτε εξόδων ή/και δαπανών που προέκυψαν κατά την εξέταση ή/και διερεύνηση της
απαίτησης.
(δ) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου ταυτοποίησης των Συμμετεχόντων
Μελών της Συμφωνίας.
3.
Συνέπειες Παράβασης όρων Συμφωνίας εκ μέρους Συμβαλλόμενου ή Συμμετέχοντος Μέλους:
Χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων της Εταιρίας δυνάμει των όρων Β1-Β5 της Συμφωνίας, παράλειψη
συμμόρφωσης του Συμβαλλόμενου ή/και του Συμμετέχοντος Μέλους με οποιοδήποτε όρο της
Συμφωνίας, θα δίδει το δικαίωμα στην Εταιρία να τερματίσει τη Συμφωνία ή/και να διεκδικήσει νόμιμες
αποζημιώσεις από τον Συμβαλλόμενο ή/και το Συμμετέχον Μέλος.
4.
Αλλαγή στα στοιχεία Συμβαλλόμενου / Συμμετέχοντος Μέλους και άλλες πληροφορίες: Ο
Συμβαλλόμενος ή/και το Συμμετέχον Μέλος οφείλουν να πληροφορούν αμέσως την Εταιρία για
οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές, αναφορικά με τις πληροφορίες που έχουν δηλωθεί για το άτομο τους
(τόπος διαμονής, διεύθυνση κλπ).
5.
Αλλαγή κατοικίας (Domicile) ή απουσία στο εξωτερικό για διάστημα πέραν των 3 μηνών: Η
κάλυψη του Συμμετέχοντος Μέλους τερματίζεται ταυτόχρονα με τη μόνιμη εγκατάστασή του εκτός της
επικράτειας του Κυπριακού Κράτους. Η κάλυψη του Συμμετέχοντος Μέλους τερματίζεται επίσης σε
περίπτωση κατά την οποία το Συμμετέχον Μέλος απουσίασε στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο για
περίοδο τριών (3) ή περισσοτέρων συνεχόμενων μηνών.
6.
Η Συμφωνία ανανεώνεται για χρονική περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία λήξης της
περιόδου ισχύος που αναφέρεται στον Πίνακα Ωφελημάτων, νοουμένου ότι ο Συμβαλλόμενος έχει
καταβάλει το οφειλόμενο Τέλος Συμμετοχής, που καθορίζει εκάστοτε η Εταιρία, με τον τρόπο ή/και εντός
των χρονικών ορίων τα οποία αναφέρονται στον Όρο «Αυτόματη Αναπροσαρμογή Τελών Συμμετοχής
ή/και Ορίων ανά Περιστατικό ή/και εκπτώσεων».
7.
Νοείται ότι η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να
ανανεώσει τη Συμφωνία και σε τέτοια περίπτωση η Συμφωνία παύει αυτόματα να ισχύει κατά την λήξη
της περιόδου ισχύος που αναφέρεται στον Πίνακα Ωφελημάτων ή/και κατά τη λήξη οποιασδήποτε
περιόδου για την οποία ανανεώθηκε. Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση η Εταιρία θα δίδει στον
Συμβαλλόμενο γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκαπέντε (15) μέρες πριν την ημερομηνία λήξης της
Περιόδου Ισχύος ή της περιόδου ανανέωσης της Συμφωνίας, ανάλογα με την περίπτωση.
8.
Οι πρόνοιες του όρου αυτού εφαρμόζονται σε κάθε λήξη ή/και ανανέωση οποιασδήποτε
περιόδου ισχύος της Συμφωνίας.
9.
Διαδικασία Υποβολής Απαίτησης:
Το έντυπο απαίτησης για όλα τα ωφελήματα πλην του ωφελήματος Θανάτου από Ατύχημα θα
συμπληρώνεται από το Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο ή Συμβεβλημένο Ιατρό ή Συμβεβλημένο Χημικό
Εργαστήριο και θα αποστέλλεται στην Εταιρία το συντομότερο δυνατόν, και εν πάση περιπτώσει όχι μετά
την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία του Ιατρικού Περιστατικού.
(i)
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Η Εταιρία δεν θα καλύπτει ή πληρώνει οποιοδήποτε Ωφέλημα σε σχέση με τον
Συμβαλλόμενο που απεβίωσε εκτός εάν οι κληρονόμοι του Συμβαλλόμενου αποστείλουν
πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο έντυπο απαίτησης, για το Ωφέλημα Θανάτου
από Ατύχημα, το συντομότερο δυνατόν, και εν πάση περιπτώσει όχι μετά την πάροδο
ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία του θανάτου.

10. Η Εταιρία δεν θα προβαίνει σε πληρωμή οποιασδήποτε απαίτησης αν το Συμμετέχον
Μέλος είναι ηλικίας μεγαλύτερης των ενενήντα εννέα (99) ετών.
11. Ωφελήματα από άλλη πηγή: Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ή/και το Συμμετέχον Μέλος
εισπράξει ή δικαιούται να εισπράξει ή/και απαιτήσει σε σχέση με το Ωφέλημα Ιατρικών εξόδων λόγω
ατυχήματος και εξόδων δωματίου λόγω ατυχήματος για το οποίο υποβάλλει απαίτηση στην Εταιρία,
οποιοδήποτε ποσό από οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφάλιση ιδιωτική ή κοινωνική, ταμεία υγείας κλπ), τότε
η Εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που πράγματι
κόστισε και της αποζημίωσης ή ωφελήματος που εισέπραξε από τέτοια άλλη πηγή.
12.
Αγώγιμο δικαίωμα έναντι τρίτων: Ο Συμβαλλόμενος ή/και το Συμμετέχον Μέλος είναι
υποχρεωμένοι να κοινοποιούν γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρία οποιαδήποτε γεγονότα ή
συνθήκες τα οποία ή/και οι οποίες ενδεχομένως δημιουργούν οποιοδήποτε αγώγιμο δικαίωμα προς
όφελος του Συμβαλλομένου ή/και Συμμετέχοντος Μέλους εναντίον τρίτων προσώπων (νομικών ή
φυσικών) σε σχέση με Ιατρικό Περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται απαίτηση δυνάμει της Συμφωνίας.
13.
Υποκατάσταση (Subrogation): O Συμβαλλόμενος ή/και το Συμμετέχον Μέλος οφείλουν να
διεκδικήσουν όλα τα ποσά ή αποζημιώσεις σε σχέση με οποιοδήποτε Ιατρικό Περιστατικό, για το οποίο ο
Συμβαλλόμενος ή/και το Συμμετέχον Μέλος υποβάλλουν ή/και προτίθενται να υποβάλουν απαίτηση
δυνάμει της Συμφωνίας, από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο ευθύνεται ή ενδεχομένως να
ευθύνεται για την πρόκληση τέτοιου Ιατρικού Περιστατικού.
14.
Ο Συμβαλλόμενος ή/και το Συμμετέχον Μέλος οφείλουν να εγείρουν απαίτηση ή/και δικαστικά
μέτρα εναντίον τρίτου προσώπου το οποίο ευθύνεται ή ενδεχομένως να ευθύνεται για την πρόκληση
τέτοιου Ιατρικού Περιστατικού εντός των εκ του νόμου ή/και κανονισμών προβλεπόμενων προθεσμιών,
και οφείλουν να χειριστούν τέτοια απαίτηση ή/και διαδικασία ή/και αγωγή κατά τρόπο ώστε να
προστατεύονται τα δικαιώματα της Εταιρίας δυνάμει του παρόντος όρου ή/και του δόγματος
υποκατάστασης.
15.
Τροποποίηση Συμφωνίας: Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να τροποποιήσει,
προσθέσει, αφαιρέσει ή ακυρώσει οποιονδήποτε όρο της Συμφωνίας ή Ωφέλημα με σχετική γραπτή
ειδοποίηση προς τον Συμβαλλόμενο την οποία θα αποστέλλει στον Συμβαλλόμενο τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση.
Οποιεσδήποτε απαιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία της τροποποίησης θα
διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους όρους που ίσχυαν πριν την ημερομηνία της τροποποίησης.
16.
Παραίτηση: Οποιαδήποτε παράβλεψη εκ μέρους της Εταιρίας να εφαρμόσει ή να μην επιβάλει
οποιουσδήποτε από τους όρους της Συμφωνίας, δεν αποτελεί παραίτηση (waiver) από τα δικαιώματα της
δυνάμει τέτοιου όρου ή/και κανονισμού, δεν δημιουργεί προηγούμενο ούτε και εμποδίζει την Εταιρία να
εφαρμόσει τους όρους της Συμφωνίας οποτεδήποτε αποφασίσει.
17.
Εφαρμοστέο Δίκαιο/Δικαιοδοσία: Η Συμφωνία θα διέπεται από τους Νόμους και Κανονισμούς του
Κυπριακού Κράτους. Τα αρμόδια Δικαστήρια του Κυπριακού Κράτους έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία να
εκδικάζουν ή/και επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά η οποία αναφύεται σε σχέση με τη Συμφωνία ή/και σε σχέση
με οποιοσδήποτε όρους αυτής ή/και οποιαδήποτε απαίτηση η οποία εδράζεται στους όρους της Συμφωνίας
ή/και οποιαδήποτε διαφορά ή/και διαφωνία ως προς την ερμηνεία όρων ή/και ως το

πληρωτέο ποσό σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση.
18. Αυτόματη Αναπροσαρμογή Τελών Συμμετοχής ή/και Ορίων ανά περιστατικό ή/και
Ωφελημάτων ή/και Εκπτώσεων
Κατά ή πριν την ημερομηνία οποιασδήποτε επετείου ή/και ανανέωσης της Συμφωνίας, η Εταιρία
δικαιούται να αναπροσαρμόζει τα πληρωτέα Τέλη Συμμετοχής ή/και Ανώτατα Όρια Κάλυψης για
οποιοδήποτε λόγο και ειδικότερα εάν:
(i)
(ii)

Το κόστος νοσηλείας στην αγορά έχει μεταβληθεί αισθητά από την ημερομηνία
της πρώτης έκδοσης της Συμφωνίας ή/και
Ο Δείκτης Ζημιάς παρουσιάζει αλλαγή σύμφωνα με αναλογιστικές εκτιμήσεις της
Εταιρίας.

(iii) Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των Τελών Συμμετοχής ή/και Εκπτώσεων θα ισχύει από την
ημερομηνία ισχύος της αλλαγής η οποία θα αναφέρεται σε σχετική γραπτή ειδοποίηση της
Εταιρίας προς τον Συμβαλλόμενο, νοουμένου ότι η Εταιρία ειδοποιεί γραπτώς τον
Συμβαλλόμενο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία ισχύος της
αναπροσαρμογής.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ωφέλημα Θανάτου από Ατύχημα
1.
Το ωφέλημα αυτό δεν καλύπτει το θάνατο της Ασφαλισμένης Ζωής αν αυτός είναι το αποτέλεσμα
εναέριας πτήσης ή δραστηριότητας ή ταξιδίου εκτός αν η Ασφαλισμένη Ζωή ταξιδεύει ως επιβάτης με
αναγνωρισμένη και αδειούχο αεροπορική Εταιρία, και αγώνων ταχύτητας, ορειβασίας που απαιτεί τη
χρήση σχοινιών ή οδηγών.
2.
Το ωφέλημα αυτό δεν καλύπτει το θάνατο της Ασφαλισμένης Ζωής αν αυτός προκληθεί άμεσα ή
έμμεσα ολικώς ή μερικώς λόγω πολέμου, εμφυλίου πολέμου, επανάστασης πολεμικών επιχειρήσεων ή
συγκρούσεων, ή οποιασδήποτε πράξης έχει σχέση με την εφαρμογή και την τήρηση της δημόσιας τάξης,
υπηρεσίας στο στρατό, ναυτικό, ή αεροπορία οποιασδήποτε χώρας ή συμμαχίας, ή Διεθνών Οργανώσεων
ή συμμετοχής σε οποιαδήποτε πράξη ενάντια στο νόμο.
Ωφέλημα Ιατρικών Εξόδων και Εξόδων Δωματίου από Ατύχημα
Το ωφέλημα Ιατρικών Εξόδων και Εξόδων Δωματίου από Ατύχημα δεν είναι πληρωτέο αναφορικά
με:
1. Σωματική βλάβη λόγω ατυχήματος η οποία πηγάζει ή προέρχεται από:
(α) Εκούσιο αυτοτραυματισμό ή αυτοκτονία ή εγκληματική πράξη έχοντας σώας ή μη τας
φρένας.
(β) Εγκυμοσύνη ή γέννα.
2. (α) Αφροδίσια νοσήματα και το Σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (HIV).
(β) Οποιαδήποτε μορφή Κήλης, δισκοπάθεια, ισχιαλγία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πόνου της
πλάτης ανεξάρτητα αν οφείλονται σε Ατύχημα ή όχι.
3.
(α) Εναέριας πτήσης ή ταξιδιού εκτός αν η Ασφαλισμένη Ζωή ταξιδεύει ως επιβάτης με
αναγνωρισμένη και αδειούχα Αεροπορική Εταιρία.
(β) Χρήση μοτοσικλέτας πάνω από 50 κ.ε.
4. Πόλεμο, εισβολή, εχθροπραξίες (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο,
εξέγερση, επανάσταση, οχλαγωγία, στρατιωτικό κίνημα ή σφετερισμό εξουσίας.
5. Το προσάρτημα αυτό δεν καλύπτει απώλεια, ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης
η οποία άμεσα ή έμμεσα προκαλείται ή απορρέει από ή επισυμβαίνει ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με
οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία η οποία συμβάλλει είτε
ταυτόχρονα είτε, με οποιαδήποτε άλλη σειρά στην απώλεια, ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση.
Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, «τρομοκρατική πράξη» σημαίνει βίαιη πράξη ή πράξη που θέτει
σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή, υλική ή άυλη περιουσία ή υποδομή με πρόθεση ή με αποτέλεσμα τον
επηρεασμό οποιασδήποτε Κυβέρνησης ή τον εκφοβισμό του κοινού ή μέρους αυτού.
Σε οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη νομική διαδικασία κατά την οποία ο ασφαλιστής ισχυρίζεται ότι ως
συνέπεια του ορισμού αυτού απώλεια ή ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση δεν καλύπτεται από το παρόν
ασφαλιστήριο, η υποχρέωση προς απόδειξη ότι η απώλεια, ζημιά ή επιβάρυνση καλύπτεται, θα
βαρύνει την Ασφαλισμένη Ζωή.
6.Τραύματα από επικίνδυνα αθλήματα όπως ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται:
Ορειβασία που απαιτεί τη χρήση σχοινιών ή οδηγών, αγώνες ταχύτητας (εκτός αν η Ασφαλισμένη Ζωή
είναι πεζή, ή συμμετέχει σε αγώνα κολύμβησης ή θαλασσίων σκαφών εντός των χωρικών υδάτων της
Κύπρου, αναρρίχηση βράχων, εξερεύνηση φρεάτων, υποβρύχιες καταδύσεις, πτήσεις με ανεμόπτερό ή
αερόστατο, διεθνείς αγώνες/διαγωνισμούς ταχύτητας, αγώνες ταχύτητας εκτός αγώνων δρόμου,
κολυμβητικών αγώνων ή ιστιοδρομιών, εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
συμμετοχή σε ποδόσφαιρο, πυγμαχία ή θαλάσσιο σκι, παγοδρομίες, πόλο, ιππασία και δεξιοτεχνία με
εμπόδια, ανύψωση ή πτώση με αλεξίπτωτο, χειμερινά αθλήματα κ.τ.λ.
7. Προγενέστερη της ασφαλίσεως αναπηρία ή σωματική βλάβη και τα επακόλουθα ή επιπλοκές αυτών.
8. Οποιεσδήποτε συνέπειες εγχειρήσεων που δεν είχαν αφορμή καλυπτόμενο Ατύχημα.
9. Όλες οι παθήσεις, επαγγελματικές ή μη, μολυσμένοι εμβολιασμοί που οφείλονται σε ανατομικές ή
σηπτικές αμυχές που είναι αποτέλεσμα δαγκωμάτων ζώων ή κεντρισμάτων εντόμων έστω και αν
ακόμη χαρακτηριστούν από δικαστήριο ως Ατυχήματα.
10.Ατυχήματα που οφείλονται στη συμμετοχή της Ασφαλισμένης Ζωής σε διαπληκτισμούς
συμπλοκές εκτός αν βρίσκεται σε μόνιμη άμυνα.
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11.Επαγγελματικό αθλητισμό εκτός αν προηγουμένως η Ασφαλισμένη Ζωή ειδοποιήσει γραπτώς την
Εταιρία, και η Εταιρία, αν αποδεχθεί την ανάληψη του κινδύνου θα επιβάλει πρόσθετο ασφάλιστρο.

12.Στρατιωτική, ναυτική ή αεροπορική οργάνωση εν ώρα υπηρεσίας.
13. Το Ατύχημα έχει συμβεί κάτω από την επίδραση αυξημένου ποσοστού αλκοόλης στο αίμα, όπως
αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή ναρκωτικών ή οποιουδήποτε άλλου φαρμάκου
που δεν έχει συνταγογραφηθεί από επίσημα αναγνωρισμένο ιατρό.
14.Η παραμονή σε Νοσοκομείο οφείλεται σε οδοντιατρική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση, εκτός αν
αυτή επιβάλλεται να γίνει σε υγιή φυσικά δόντια λόγω Ατυχήματος και η βλάβη αποδεικνύεται με
ακτινογραφίες που έγιναν την ημέρα του Ατυχήματος.
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