
 

 

 

 

 

 

Η ασφάλιση διέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΜΟΝΟ. Το παρόν δεν είναι ούτε αποτελεί μέρος του 

ασφαλιστήριου. Η περίληψη περιγράφει ενδεικτικώς τις υποχρεωτικές και τις προαιρετικές καλύψεις του προϊόντος. 

Δεν παρέχει λεπτομέρειες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στους γενικούς και ειδικούς όρους, στις τυχόν πρόσθετες πράξεις και σε οποιοδήποτε εν 

γένει ασφαλιστικό έγγραφο. 

Τι είναι το αυτό το είδος ασφάλισης; Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας παρέχει κάλυψη επιδόματος εξόδων 

χειρουργικής επέμβασης λόγω ασθένειας ή ατυχήματος. 

 

 

Ασφάλιση Υγείας 
Έγγραφο Πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 
Εταιρία: Groupama Ασφαλιστική Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία  Προϊόν:  Sante Opus (Φ98, Π63)  
Έδρα: Ελλάδα  - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 227401000   

Τι δεν ασφαλίζεται;  

 Σωματικές βλάβες ή ασθένειες και οι επιπλοκές αυτών, που 

υπήρχαν πριν από την έναρξη της ασφάλισης. 

 Συγγενείς- εκ γενετής παθήσεις 

 Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών 

 Απόπειρα αυτοκτονίας 

 AIDS και κάθε ασθένεια ή κατάσταση που συνδέεται με το 

AIDS 

 Συμμετοχή και εκπαίδευση σε επικίνδυνα σπορ ή χόμπι 

 Επιδράσεις ατομικής πυρηνικής ενέργειας, δηλητηριωδών 

αερίων, χημικής μόλυνσης ή ραδιενεργούς ακτινοβολίας 

 Επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, πολιτική ή 

στρατιωτική στάση, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, εισβολή ή 

επιδρομή εχθρού. Επίσης, δεν καλύπτονται, όσοι υπηρετούν 

στις Ένοπλες Δυνάμεις σαν Κληρωτοί 

Τι ασφαλίζεται;  

 

Το πρόγραμμα υγείας παρέχει κάλυψη επιδόματος εξόδων 

χειρουργικής επέμβασης λόγω ασθένειας ή ατυχήματος 

βάσει πίνακα καλύψεων. 

Μπορούν επίσης, να συμπεριληφθούν και επιπλέον 

καλύψεις, όπως κάλυψη θανάτου από ατύχημα.  

 

 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

Για δύο ή περισσότερες επεμβάσεις, που οφείλονται στην ίδια 
ασθένεια ή ατύχημα, καθώς και στις επιπλοκές τους, εφόσον δεν 
απέχουν μεταξύ τους πάνω από ενενήντα (90) ημέρες, το 
χειρουργικό επίδομα θα καταβάλλεται μία και μόνη φορά.  
Η κάλυψη ισχύει αποκλειστικά για μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.  

Η κάλυψη αρχίζει τριάντα (30) ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της, 

για επέμβαση λόγω ασθενείας. 

Το πρόγραμμα παρέχεται σε άτομα ηλικίας από 2 έως και 60 ετών. 

 



 

  

Πού είμαι καλυμμένος; Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. 

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας; Να ενημερώσετε την Εταιρία, εάν έχετε ήδη συνάψει ασφάλιση ή εκκρεμεί αίτηση ασφάλισης σε 
άλλη εταιρία και εάν καλύπτεστε από Κοινωνικό Φορέα Ασφάλισης. 
Να ενημερώσετε για την κατάσταση υγείας του Ασφαλισμένου και των τυχόν καλυπτόμενων εξαρτώμενων μελών, τις συνθήκες του 
επαγγέλματος τους και όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην αίτηση ασφάλισης. 
Τέλος, να ενημερώσετε για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της ασφάλισης σας, όπως, ενδεικτικά, μεταβολή στην κοινωνική 
ασφάλιση ή στο επάγγελμα, ενασχόληση με επικίνδυνα σπορ, οποιαδήποτε μεταβολή της κατοικίας ή διαμονής και οποιοδήποτε άλλο 
περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου. 
 

Πώς και πότε πληρώνω; Η εξόφληση των ασφαλιστήριων συμβολαίων πρέπει να γίνεται πάντοτε πριν την έναρξη της ασφάλισης. 

Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής είναι οι εξής: 

 Μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρίας (www.groupama.gr) με χρήση Πιστωτικής, Χρεωστικής / Προπληρωμένης Κάρτας  

 Στην τράπεζα που διατηρείτε το λογαριασμό σας. 

 Μέσω της υπηρεσίας easy pay.  

 Μέσω πάγιας εντολής.  

 Με πιστωτική κάρτα 

 Στα γραφεία μας 

Πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει η κάλυψη; Η διάρκεια ασφάλισης αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την προϋπόθεση 

προκαταβολής του ασφαλίστρου. 

 

Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; Ακύρωση της σύμβασης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με έγγραφη επιστολή σας και 

επιστροφή των ασφαλιστικών εγγράφων. 

http://www.groupama.gr/

