Ασφάλιση Προσωπικών
Ατυχημάτων & Ασθενειών
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
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Προϊόν : Med Plus

Αυτό το έγγραφο πληροφοριών είναι μια σύντομη περιγραφή για τις υποχρεωτικές και προαιρετικές καλύψεις του προϊόντος και δεν είναι ούτε αποτελεί
μέρος του ασφαλιστηρίου. Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση ούτε την
ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε
άλλα έγγραφα Η ασφάλιση διέπεται από το ασφαλιστήριο και ΜΟΝΟ.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν Προσωπικού Ατυχήματος το οποίο σας καλύπτει για προληπτικές εξετάσεις με προνομιακές τιμές σε Πανελλαδικό δίκτυο
Ιατρών Πανελλαδικά.

Τι ασφαλίζεται;



Το πρόγραμμα Med Υγεία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την παροχή εξετάσεων και επισκέψεων σε συνεργαζόμενους
ιατρούς Πανελλαδικά. Μερικές από τις καλύψεις είναι :





Θάνατος από Ατύχημα.




Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς μέλη του Δικτύου Πανελλαδικά από 10 έως 20 €.












Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές ΦΕΚ και ΦΕΚ -10%.



Νοσοκομειακή περίθαλψη με έκπτωση έως 20% στα έξοδα νοσηλείας στα παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά
στις συνεργαζόμενες κλινικές και νοσοκομεία.



Ηλεκτρονική εφαρμογή για SMART PHONES με σκοπό την άμεση ιατρική υποστήριξη με το πάτημα ενός πλήκτρου, από
οποιοδήποτε σημείο του κόσμου (ALERT).




Παρέχεται είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με το Med Υγεία

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα.
Ιατρικό Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με
υποστήριξη Ιατρών, Νοσοκόμων και Μαίας.
Απεριόριστες ιατρικές πράξεις σε ιατρούς του δικτύου που κοστολογούνται με τιμές ΦΕΚ, είτε χωρίς ΦΕΚ με έκπτωση
από 30% έως 50% επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιμοκαταλόγου των ιατρών μελών του Δικτύου.
Διαγνωστικές εξετάσεις που δεν κοστολογούνται στο ΦΕΚ με έκπτωση έως 30% επί του ιδιωτικού τους τιμοκαταλόγου.
απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε Πανελλαδικό Δίκτυο Φυσιοθεραπευτών (με 15€).
Σε περίπτωση ανάγκης νοσηλείας στο σπίτι παρέχονται υπηρεσίες κατ' οίκον όπως :
Υπηρεσία νοσηλευτή για απλές πράξεις (κατ' οίκον αιμοληψία, αλλαγή ορού, κλπ) (με 15€)
Επίσκεψη ιατρού (με 50€)
Παροχή ιατρικού εξοπλισμού με έκπτωση έως και 50%.
Διακομιδή με ασθενοφόρο δωρεάν από και προς τις συνεργαζόμενες κλινικές προς νοσηλεία.
Ψυχολογική υποστήριξη μέσω τηλεφωνικού κέντρου.
Οδοντιατρικές πράξεις, παιδοοδοντία και ορθοδοντική με ειδικό ποσοστό έκπτωσης επί του εκάστοτε ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου έως 50%.

Μπορεί να εκδοθεί είτε ατομικό είτε οικογενειακό έως 5 μέλη.

Πόσο είναι το ασφαλιστικό ποσό;

Το ύψος του ασφαλιστικού ποσού, δηλαδή το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας ανά κάλυψη , κυμαίνεται ανάλογα
με το είδος ασφάλισης που έχετε επιλέξει και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τι Δεν ασφαλίζεται;







Πρόσωπα με διαμονή εκτός Ελλάδος
Νοσηλείες και ιατροφαρμακευτικά έξοδα.
Το ποσό της απαλλαγής ή/και το ποσοστό συμμετοχής σε όσες καλύψεις προβλέπεται η εφαρμογή αυτού.
Το ποσό πέραν του ανώτατου ορίου σε όσες καλύψεις εφαρμόζεται
Οι περιπτώσεις που δεν αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
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Μερικοί από τους περιορισμούς που ισχύουν είναι οι εξής :
Ατυχήματα κατά την συμμετοχή σε τρομοκρατικές ή παράνομες ενέργειες ή από την χρήση εκρηκτικών
Ατυχήματα κατά την διάρκεια πολέμου, απεργιών, τρομοκρατικών ενεργειών, πολιτικών ταραχών, στρατιωτικό νόμο,
υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις
Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός αν ο Ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αναγνωρισμένης αεροπορικής
εταιρίας που εκτελεί κανονικά δρομολόγια (τακτικά ή έκτακτα).
Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) ή μόλυνση από τον ιό ΗIV.
Λήψη ναρκωτικών, μέθη, αλκοολισμό, διανοητικές ή νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήματα καθώς και σε εκ γενετής
παθήσεις ή συγγενείς ανωμαλίες (ανεξάρτητα αν το γνώριζε ο ασφαλισμένος), αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας,
αυτοτραυματισμό, άσχετα με τη διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Ασφαλιζόμενου.
Συμμετοχή σε επαγγελματικό ή οργανωμένο αθλητισμό καθώς και από την άσκηση έστω και ερασιτεχνικά αθλημάτων
πυγμαχίας, πάλης, ανεμοπορίας, πτώσης με αλεξίπτωτο, επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές καταδύσεις, κυνήγι, αγώνες
ταχύτητας (με οποιαδήποτε μέσα εκτός τα πόδια), ακροβασίας και γενικά πολεμικές τέχνες, χρήση ανεμόπτερων και
αερόστατων.
Ιονίζουσα ακτινοβολία, ατομική – πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργό ή βιολογική μόλυνση, κ.λπ.
Αναλυτικά οι περιορισμοί αναφέρονται στους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων

Που είμαι καλυμμένος;
Είστε καλυμμένος εντός Ελληνικής Επικράτειας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Υπάρχουν για παράδειγμα οι παρακάτω υποχρεώσεις από εσάς:




Πρέπει να δηλώσετε με ειλικρίνεια τα πλήρη στοιχεία σας για τη συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης.



Προκειμένου να επισκεφτείτε κάποιον ιατρό ή να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις παροχές θα πρέπει οπωσδήποτε να
καλέσετε στο συντονιστικό κέντρο υγείας προκειμένου να σας κατευθύνουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν τα προσωπικά σας στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης ή στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο έχουν αλλάξει.

Πότε και πως πληρώνω;
Πρέπει να καταβάλετε το ποσό των ασφαλίστρων εφάπαξ πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης. Μπορείτε να
καταβάλετε/εμβάσετε τα ασφάλιστρα σε εμάς, είτε να πληρώσετε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει
πάρει από εμάς την εξουσιοδότηση να εισπράττει ασφάλιστρα.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την καταβολή εφάπαξ ασφαλίστρου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος
αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Η ασφάλιση μπορεί να συνάπτεται μόνο για ετήσια περίοδο.
Το ασφαλιστήριο λύεται κατά της συμπλήρωση της διάρκειάς του ενώ μπορεί να ανανεωθεί μόνο με νεότερη εγγραφή,
εφόσον καταβληθούν τα ασφάλιστρα.

Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μετά την εφάπαξ πληρωμή των ασφαλίστρων δεν μπορείτε να ακυρώσετε την σύμβαση.
Ισχύουν οι προϋποθέσεις για την εναντίωση και την υπαναχώρηση.

