ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Τα παρακάτω προγράμματα αφορούν ομαδική ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων για τα μέλη ερασιτεχνικών αθλητικών
συλλόγων.

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ /ΠΑΡΟΧΕΣ

I.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΑΝΑ ΖΗΜΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΧΡΙ 90 ΗΜΕΡΕΣ,
Η
ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΜΕΡΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΙΣ
ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΧΡΙ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΙΣ

II.

€500

€1.000

€70
€20

€100
€30

€300
€300
€5.000
€5.000
€5.000

€500
€500
€10.000
€10.000
€10.000

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ /ΠΑΡΟΧΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΤΗΣΙΩΣ, ΜΕΧΡΙ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 80%
ΑΝΩΤ.ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟ & ΤΡΟΦΗ

I.
€1.000

II.
€1.500

€50

€70

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
Κατηγορία 1: Κολύμβηση, στίβος, tennis, ενόργανη-ρυθμική-αεροβική γυμναστική, μέλη γυμναστηρίου, σχολές
χορού
Κατηγορία 2: Ποδόσφαιρο, basketball, volleyball, handball, τοξοβολία, σκοποβολή, ξιφασκία, πολεμικές τέχνες,
χόκεϋ επί χόρτου, baseball, ιππασία, ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, ποδηλασία, water polo, χιονοδρομίες
Κατηγορία 3: Όλα τα παραπάνω αθλήματα για παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών (Ακαδημίες)

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κατηγορία 1
Κατηγορία 2
Κατηγορία 3

I.
€28
€33
€18

II.
€50
€58
€28

ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κατηγορία 1
Κατηγορία 2
Κατηγορία 3

I.
€50
€60
€25

II.
€85
€100
€40

Χορηγείται έκπτωση στις παρακάτω περιπτώσεις
Για τις κατηγορίες 1 & 2 : 100 άτομα και άνω
Για τις κατηγορίες 1 & 2 : 200 άτομα και άνω
Για την κατηγορία 3 : 300 άτομα και άνω
Για μέλη γυμναστηρίων & σχολών χορού : 50 άτομα και άνω

10%
20%
Σε συνεννόηση με την Εταρία
25%

Σημειώσεις
 Τα προγράμματα ισχύουν μόνον για ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους/ομάδες που
συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά/τοπικά πρωταθλήματα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
ασφαλιστούν όσοι σύλλογοι/ομάδες ανήκουν στις εθνικές κατηγορίες πρωταθλημάτων Α, Β, Γ ή Δ
οποιουδήποτε από τα παραπάνω αθλήματα.
 Τα προγράμματα ισχύουν κατά τη διάρκεια των οργανωμένων αγώνων και προπονήσεων και κατά
την οργανωμένη μετακίνηση για διεξαγωγή αγώνων, εντός Ελλάδος.
 Η διάρκεια ασφάλισης είναι ετήσια. Δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί κάλυψη μόνο για το υπόλοιπο
της αγωνιστικής περιόδου.
 Οι καλύψεις ισχύουν για άτομα ηλικίας μέχρι 55 ετών.
 Κατά την έναρξη της ασφάλισης, θα πρέπει να προσκομιστεί στην Ασφαλιστική Εταιρία ονομαστική
κατάσταση των αθλητών/μελών και στη συνέχεια να γνωστοποιείται οποιαδήποτε αλλαγή.
 Οι φυσικοθεραπείες θα καλύπτονται μόνο μετά από εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο ή μετά
από κάταγμα.
 Εξαιρέσεις: Οι περιπτώσεις για τις οποίες η ασφάλιση δεν ισχύει περιγράφονται αναλυτικά στο
σχετικό άρθρο των Γενικών όρων του Ασφαλιστηρίου.
 Ελάχιστα ετήσια ασφάλιστρα για τη σύναψη του συμβολαίου: €500 για τις κατηγορίες 1 & 2, €300
για την κατηγορία 3.
 Ανώτατο όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρίας σε περίπτωση Ομαδικού ατυχήματος ανά
ζημιογόνο γεγονός και για όλη την ασφαλιστική περίοδο: το Πενταπλάσιο του ορίου Απώλειας
Ζωής.
Διαδικασία ασφάλισης
 Συμπλήρωση πρότασης ασφάλισης και αποστολή στην Ασφαλιστική Εταιρία
 Αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 Τα ασφάλιστρα θα εξοφλούνται σε ετήσιες, εξαμηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από €100.
Πληροφορίες – διευκρινίσεις
 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των παραπάνω καλύψεων και ασφαλίστρων.
 Κλάδος Προσωπικών Ατυχημάτων τηλ. 2155005588, e-mail: ekdosi@mediterrania.gr

