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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 ασφάλισης σοβαρών
ασθενειών.
Τι ασφαλίζεται;
Το πρόγραμμα υγείας παρέχει κάλυψη σε περίπτωση που
διαγνωσθεί κάποια από τις παρακάτω περιοριστικά καλυπτόμενες
σοβαρές ασθένειες, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από
οποιαδήποτε αιτία.
1η ομάδα
α) Έμφραγμα του μυοκαρδίου
β) Εγκεφαλικό επεισόδιο
γ) Νεφρική ανεπάρκεια
δ) Ηπατική ανεπάρκεια
2η ομάδα
α) Καρκίνος
β) Μεταμόσχευση μεγάλων οργάνων
3η ομάδα
α) Πολλαπλή σκλήρυνση (Σκλήρυνση κατά πλάκας)
β) Πάρκινσον
γ) Alzheimer και οργανική άνοια
δ) Παράλυση
Μπορούν επίσης, να συμπεριληφθούν και επιπλέον καλύψεις, όπως
θάνατος από ατύχημα κλπ

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Σοβαρές καλυπτόμενες ασθένειες που θα
εκδηλωθούν εντός τριμήνου από την ημερομηνία
που η κάλυψη τεθεί σε ισχύ.
 Κάθε προϋπάρχουσα της ασφάλισης ασθένεια.
 Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών
 Αδικαιολόγητη μη εφαρμογή γραπτών ιατρικών
οδηγιών για θεραπεία.
 Σοβαρή καλυπτόμενη ασθένεια οφειλόμενη σε
λοίμωξη από τον ιό HΙV, ή συνθήκες που
οφείλονται σε AIDS.
 Σοβαρή καλυπτόμενη ασθένεια οφειλόμενη σε
ραδιενεργό ακτινοβολία, πυρηνική αντίδραση ή
πυρηνική μόλυνση.
Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; Προϋπόθεση
παροχής της κάλυψης να παραμείνει ο ασφαλισμένος εν
ζωή μετά την εκδήλωση της ασθένειας επί 30 ημέρες
τουλάχιστον.
Μετά την καταβολή ασφαλίσματος για πρώτη φορά η
κάλυψη αυτή παραμένει σε ισχύ με καταβολή
ασφαλίστρου επί του αρχικού κεφαλαίου, εξαιρούμενης
της ομάδας ασθενειών στην οποία ανήκει η ήδη
αποζημιωθείσα ασθένεια.
Αν διαγνωστεί δεύτερη καλυπτόμενη ασθένεια, τότε
καταβάλλεται ασφάλισμα ίσο με το 80%
του ασφαλισμένου κεφαλαίου υπό προϋποθέσεις.
Η κάλυψη ισχύει αποκλειστικά για μόνιμους κατοίκους
της Ελλάδας.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; Προϋπόθεση παροχής της κάλυψης να παραμείνει ο ασφαλισμένος εν ζωή μετά την εκδήλωση
της ασθένειας επί 30 ημέρες τουλάχιστον.
Μετά την καταβολή ασφαλίσματος για πρώτη φορά η κάλυψη αυτή παραμένει σε ισχύ με καταβολή ασφαλίστρου επί του αρχικού
κεφαλαίου, εξαιρούμενης της ομάδας ασθενειών στην οποία ανήκει η ήδη αποζημιωθείσα ασθένεια.
Αν διαγνωστεί δεύτερη καλυπτόμενη ασθένεια, τότε καταβάλλεται ασφάλισμα ίσο με το 80%
του ασφαλισμένου κεφαλαίου υπό προϋποθέσεις.
Η κάλυψη ισχύει αποκλειστικά για μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

Πού είμαι καλυμμένος; Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα αλλά και το 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. Η κάλυψη παύει να ισχύει στο 70ο έτος της ηλικίας σας και στην περίπτωση καταβολής ασφαλίσματος
για 2η ασθένεια.

Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; Ακύρωση της σύμβασης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με έγγραφη επιστολή σας και
επιστροφή των ασφαλιστικών εγγράφων.

