Ασφάλιση Προσωπικών ατυχημάτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρεία: MetLife AEAZ Προϊόν: Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος από Ασθένεια ή Ατύχημα
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 Απώλειας Εισοδήματος από Ασθένεια ή Ατύχημα

Τι δεν ασφαλίζεται;

Τι ασφαλίζεται;
Πλήρης ανάλυση των καλυπτόμενων κινδύνων αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο

Απώλεια Εισοδήματος λόγω:
Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από
ασθένεια ή /και
Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από
ατύχημα




Ο όρος "Ολικά Ανίκανος", σημαίνει ότι ο Ασφαλισμένος
είναι νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο ή στη μόνιμη ή
δηλωμένη κατοικία του, βρίσκεται σε συνεχή
θεραπευτική αγωγή και δεν μπορεί να ασκεί
οποιοδήποτε επάγγελμα, με αμοιβή ή για κέρδος, για το
οποίο έχει τα απαιτούμενα προσόντα με βάση την
ειδίκευση, μόρφωση ή πείρα του.

.

Πλήρης ανάλυση των καλυπτόμενων κινδύνων αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο

Ανικανότητα
 από εκούσια σωματική βλάβη ή απόπειρα αυτοκτονίας
 λόγω συγγενούς πάθησης
 λόγω ασθένειας, βλάβης γνωστής στον ασφαλισμένο
που δεν γνωστοποιήθηκε/δηλώθηκε στην αίτηση
 λόγω κύησης, τοκετού, αποβολής και επιπλοκές αλλά
και για έκτρωση, αντισύλληψη, γονιμοποίηση
 για διανοητικές, ψυχικές διαταραχές και νοσήματα
 που οφείλεται σε πόλεμο, εισβολή, εχθροπραξίες,
επαναστάσεις, εξεγέρσεις
 λόγω επίδρασης ατομικής ή πυρηνικής ενέργειας
καλύπτονται μόνο αν αποτελούν αποτέλεσμα βλάβης
κατά τη διάρκεια θεραπείας καλυπτόμενης πάθησης
 που προκλήθηκε από ατύχημα κατά τον χρόνο της
υπηρεσίας του ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις,
σε καιρό ειρήνης, στάση, εξέγερση, επιβολή
στρατιωτικού νόμου
 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

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
!

!
!
!

Καταβάλεται το 100% της παροχής σε περίπτωση
που ασφαλισμένος υποστεί το ατύχημα οδηγώντας
δίκυκλο και εφόσον έχει συμπληρώσει το 27ο έτος
της ηλικίας του. Σε αντίθετη περίπτωση,
καταβάλλεται το 70% της παροχής.
Ανικανότητα για ορισμένες ημέρες του μήνα,
καταβάλλεται το ένα τριακοστό (1/30) της μηνιαίας
παροχής για κάθε ημέρα.
Το ύψος της παροχής εξαρτάται από το δηλωθέν
ετήσιο εισόδημα του πελάτη στην αίτηση ασφάλισης
Παρέχεται σε άτομα ηλικίας 18 έως 69 ετών.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
!

!

Η μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται για την περίοδο
ανικανότητας του ασφαλισμένου, με μέγιστο χρονικό
διάστημα 24 μηνών, ή μέχρι το 65ο έτος του
ασφαλισμένου.
Δεύτερη ανικανότητα, ίδιας αιτίας με την πρώτη, που
σημειώνεται μετά από 12 μήνες από την επιστροφή του
ασφαλισμένου στα εργασιακά του καθήκοντα,
θεωρείται νέα περίοδος ανικανότητας. Διαφορετικά,
εάν σημειωθεί σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, η
μεταγενέστερη αυτή ανικανότητα θεωρείται συνέχεια
της ίδιας και υπόκειται στον παραπάνω περιορισμό.

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 και αληθής συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που απαιτούνται για την εκτίμηση κινδύνου
Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του αντισυμβαλλόμενου
Η έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με κάθε αλλαγή των επαγγελματικών καθηκόντων του ασφαλισμένου
Η έγκαιρη ειδοποίηση της Εταιρίας και η αποστολή αποδεικτικών για κάθε γεγονός για το οποίο ο ασφαλισμένος θα αξιώσει
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.
Η κάλυψη παρέχεται μετά από επτά (7), δεκατέσσερις ( 14), τριάντα (3) ή εξήντα (60) μέρες από την Έναρξη Ισχύος του
ασφαλιστηρίου, ανάλογα με την επιλογή του ασφαλισμένου κατά τη σύναψη της σύμβασης.
Η κάλυψη λήγει στο εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος γενεθλίων του ή με το τέλος των εργασιακών καθηκόντων ή με το θάνατο του
ασφαλισμένου ή σε περίπτωση ακύρωσης του ασφαλιστηρίου.

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

