Ασφάλιση Προσωπικών ατυχημάτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρεία: MetLife ΑΕΑΖ

Προϊόν: MEDIPLAN

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο είναι μια περίληψη των σημαντικότερων καλύψεων και εξαιρέσεων του
προγράμματος και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέρος του ασφαλιστηρίου. Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες
για το προϊόν περιέχονται στους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Ασφαλιστηρίου και στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Κάλυψη Νοσηλείας

Τι ασφαλίζεται;
Πλήρης ανάλυση των καλυπτόμενων κινδύνων αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο

Τι ασφαλίζεται; (συνέχεια)
Πλήρης ανάλυση των καλυπτόμενων κινδύνων αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο

Ημερήσιο Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης



Καταβάλλεται έως 180 ημέρες νοσηλείας συνολικά
ετησίως
Ο ασφαλισμένος επιλέγει το ύψος της παροχής
κατά τη σύναψη της σύμβασης
Ημερήσιο Επίδομα σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας



Καταβάλλεται έως 30 μέρες συνολικά ετησίως
Ημερήσιο Επίδομα για ανάρρωση στο σπίτι



Η διάρκεια καταβολής δεν μπορεί να ξεπεράσει το
διπλάσιο του ημερών νοσηλείας και μέχρι τις 30
ημέρες συνολικά ετησίως
Επίδομα Χειρουργικής Επέμβασης



Καταβάλλεται σύμφωνα με το ύψος της παροχής
που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά τη σύναψη
της σύμβασης και ανάλογα της βαρύτητας της
χειρουργικής επέμβασης

Πρόσθετες Επιδοματικές Παροχές






Επίδομα Αναισθησιολόγου, 25% επί του ποσού
που καταβάλλεται για το χειρουργικό επίδομα
Επίδομα αποκλειστικής νοσοκόμας στην Ελλάδα ή
το εξωτερικό
Επίδομα μεταφοράς με Ασθενοφόρο σε
νοσοκομείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
Επίδομα Ιατρικών Επισκέψεων μετά τη νοσηλεία,
σχετιζόμενες με την αιτία της νοσηλείας
Επίδομα Διαγνωστικών Εξετάσεων μετά τη
νοσηλεία για διαγνωστικές εξετάσεις, σχετιζόμενες
με την αιτία της νοσηλείας

Τι δεν ασφαλίζεται;
Έξοδα νοσηλείας
 λόγω εκούσιας σωματικής βλάβης ή απόπειρα
αυτοκτονίας
 λόγω συγγενούς πάθησης
 για αισθητική ή πλαστική χειρουργική επέμβαση εκτός
αν αυτή απαιτείται για τη διόρθωση σωματικής βλάβης
από ατύχημα
 για κύηση, τοκετό, αποβολή, επιπλοκές αλλά και για
έκτρωση, αντισύλληψη, γονιμοποίηση.
 για διανοητικές, ψυχικές διαταραχές και νοσήματα
 για οδοντιατρική θεραπεία εκτός αν απαιτείται λόγω
ατυχήματος που καλύπτεται
 λόγω ασθενειών, σωματικών βλαβών γνωστών στον
ασφαλισμένο που δεν δηλώθηκε στην αίτηση
ασφάλισης
 για ατύχημα που θα συμβεί κατά το χρόνο υπηρεσίας
του ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις σε καιρό
ειρήνης ή πολέμου
 για ατυχήματα κατά την πτήση του Ασφαλισμένου ως
πιλότου ή μέλους του πληρώματος οποιουδήποτε
αεροσκάφους ή ως επιβάτη ιδιωτικής χρήσης ή
στρατιωτικού αεροσκάφους που εκτελεί δρομολόγια
χωρίς άδεια μεταφοράς προσώπων
 κατά τη διάρκεια πολέμου, εισβολής, εξέγερσης,
εχθροπραξίας, πολιορκίας, σύλληψης ή καραντίνας
 λόγω επίδρασης ατομικής ή πυρηνικής ενέργειας εκτός
αν αποτελούν αποτέλεσμα βλάβης κατά τη διάρκεια
θεραπείας καλυπτόμενης πάθησης

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
!

!

!

!

Τα προβλεπόμενα επιδόματα καταβάλλονται με την
προϋπόθεση νοσηλείας του ασφαλισμένου
τουλάχιστον μίας (1) ημέρας και σύμφωνα με τα
αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στο συμβόλαιο
του ασφαλισμένου και εξαρτώνται από το επίπεδο
κάλυψης του προγράμματος MEDIPLAN που θα
επιλέξει ο ίδιος κατά τη σύναψη της σύμβασης.
Το ποσοστό κάλυψης της εκάστοτε χειρουργικής
επέμβασης αναγράφεται στον σχετικό πίνακα
Ποσοστών Χειρουργικού Επιδόματος του
συμβολαίου
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν
περισσότερες από μία εγχειρήσεις στη διάρκεια της
ίδιας επέμβασης, καλύπτονται τα έξοδα εκείνης για
την οποία αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ποσό κάλυψης
Παρέχεται σε άτομα ηλικίας 3μηνών έως 65 ετών.

Πού είμαι καλυμμένος;



Η Κάλυψη παρέχεται για ατύχημα που ενδέχεται να συμβεί σε όλο τον κόσμο, με την προϋπόθεση ότι η μόνιμη διαμονή του
αντισυμβαλλομένου είναι η Ελλάδα.
Τίθενται επιβαρύνσεις ή εξαιρέσεις για επαγγελματικά ταξίδια σε ορισμένες χώρες, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και σε
συνδυασμό με τον χρόνο και τις συνθήκες παραμονής.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;








Η εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου
Η ακριβής συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που απαιτούνται για την εκτίμηση κινδύνου
Η έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την μεταβολή των επαγγελματικών καθηκόντων
Η έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις χώρες στις οποίες ταξιδεύει ή σκοπεύει να ταξιδέψει και να παραμείνει εκεί για
επαγγελματικούς λόγους
Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του αντισυμβαλλόμενου
Η έγκαιρη ειδοποίηση της Εταιρίας και η αποστολή αποδεικτικών για κάθε γεγονός για το οποίο ο ασφαλισμένος αξιώνει
αποζημίωση.
Η έγγραφη συγκατάθεση για τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των Προσωπικών Δεδομένων

Πότε και πως πληρώνω;
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται. Στην περίπτωση που συμφωνήθηκε τμηματική καταβολή του ασφαλίστρου, το
ασφάλιστρο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία οφειλής του.
Η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί με πραγματοποιηθεί με κάποιον από τους παρακάτω αναφερόμενους τρόπους :


Πάγια εντολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού συστήματος SEPA.



Πάγια εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας (εκτός από American Express).



Μέσω internet ή phone banking.



Με κατάθεση στα ταμεία των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Η συχνότητα καταβολής μπορεί να είναι μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια. Η μηνιαία καταβολή ασφαλίστρου απαιτεί Πάγια Εντολή
τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης ορίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε Πρόσθετη
Πράξη του Ασφαλιστηρίου, με την προυπόθεση ότι έχει καταβληθεί το Μικτό Πληρωτέο Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση
ασφαλίστρου, εφόσον έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή αυτού, που επίσης αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων
Ειδικότερα για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης ή εγχείρισης για κάθε ασθένεια, αυτή παρέχεται τριάντα (30) ημέρες μετά
την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου.
Η κάλυψη λήγει στο εβδομηκοστό έτος των γενεθλίων του ασφαλισμένου ή με το θάνατο του ασφαλισμένου ή σε περίπτωση
ακύρωσης του ασφαλιστηρίου. Εφόσον το συμβόλαιο έχει παραμείνει σε ισχύ συνεχώς για τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν την
εβδομηκοστή επέτειο των γενεθλίων του ασφαλισμένου, η κάλυψη παρέχεται ισοβίως, για το υπόλοιπο της ζωής του.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Η σύμβαση ακυρώνεται με γραπτή αίτηση του αντισυμβαλλόμενου προς την εταιρεία πριν την ημερομηνία οφειλής του επόμενου
ασφαλίστρου ή αυτόματα σε περίπτωση μη καταβολής κάποιας δόσης ασφαλίστρου, μετά από το χρονικό διάστημα των 30 ημερών,
από την ημερομηνία οφειλής

