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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στην παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, έχουν αποκλειστικά 

και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. 

 
Άμεση Οικογένεια : Oι συγγενείς του Ασφαλισμένου έως και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 
Ασθένεια : για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης σαν "ΑΣΘΕΝΕΙΑ" ορίζεται κάθε ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

από παθολογικά αίτια, που διαπιστώνεται από αρμόδια ιατρική αρχή και είναι αντικειμενικά διαγνώσιµη. 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο : το έγγραφο µε το οποίο αποδεικνύεται η Ασφαλιστική Σύµβαση, φέρει δε την 
υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της Εταιρίας. 
Ασφαλιστική Σύμβαση : Η Ασφαλιστική Σύμβαση είναι µία επώνυμη, ενοχική, διαρκής σύμβαση µε την 

οποία η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον δικαιούχο, έναντι ασφαλίστρου, το 

ασφάλισμα, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή της. 
Ατύχημα : Για τους σκοπούς αυτής της Ασφάλισης σαν "ΑΤΥΧΗΜΑ" ορίζεται κάθε γεγονός που προξενεί 
Σωματικές Βλάβες ή απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου και είναι ΤΥΧΑΙΟ, ΒΙΑΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ του Συμβαλλόμενου, των Ασφαλισμένων και των Δικαιούχων και που 

συμβαίνει αποκλειστικά και µόνο σε περίπτωση Αυτοκινητιστικού Ατυχήματος. 
Αυτοκινητιστικό Ατύχημα : θεωρείται το ατύχημα που προέρχεται από σύγκρουση, πρόσκρουση, 
εκτροπή, ανατροπή ή από την πτώση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. 
Διάρκεια Ασφάλισης : είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφάλιση και το οποίο αναγράφεται 
στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου για το οποίο ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει πληρώσει (ή 
έχει συμφωνήσει να πληρώσει) και η Εταιρία έχει αποδεχθεί (ή έχει συμφωνήσει να αποδεχθεί) τα 
ασφάλιστρα. 
Δικαιούμενα Έξοδα : είναι τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν από τον Ασφαλισμένο κατόπιν σύστασης 
Ιατρού. Ωστόσο, έξοδα που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την περίθαλψη του Ασφαλισμένου, καθώς 
και έξοδα για οποιοδήποτε υπηρεσία ή παροχή που υπερβαίνουν αδικαιολόγητα τις συνηθισμένες 
αντίστοιχες ιατρικές ή νοσηλευτικές δαπάνες, δεν θεωρούνται Δικαιούμενα Έξοδα. Τα Δικαιούμενα Έξοδα 
θα αποζημιώνονται με βάση τα όρια της κάλυψης που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η δαπάνη και εφόσον προσκομισθούν από τον Ασφαλισμένο στην Εταιρία οι 
πρωτότυπες αποδείξεις. 
Εταιρία : είναι η Euro Insurances DAC με το διακριτικό τίτλο LeasePlan Insurance. 

Ηλικία: είναι η ηλικία που έχει ο Ασφαλισμένος στα τελευταία γενέθλια. 

Ιατρός : πρόσωπο το οποίο ασκεί νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα ή είναι χειρουργός, εκτός εάν πρόκειται για 
τον Ασφαλισμένο ή τα μέλη της Άμεσης Οικογένειάς του. 

Λήπτης της Ασφάλισης (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) : είναι ο συμβαλλόμενος µε την Εταιρία για την κατάρτιση 
της Ασφαλιστικής Σύμβασης. 
Μέθη : Θεωρείται όταν ο οδηγός βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος σε ποσοστό μηδέν κόμμα 

πενήντα γραμμάρια ανά λίτρο αίματος και άνω (0,50 gr/l.) 
Νοσοκομείο/Κλινική : το ίδρυμα που πληροί τους ακόλουθους όρους: 

• έχει άδεια θεραπευτηρίου ή νοσηλευτικού ιδρύματος, νοσοκομείου ή κλινικής· 

• λειτουργεί κυρίως για την υποδοχή, περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματισμένων 
προσώπων, ως εσωτερικά νοσηλευόμενων· 

• παρέχει υπηρεσίες σε 24ωρη βάση από διπλωματούχους νοσηλευτές και έναν ή περισσότερους 
ιατρούς· 

• διαθέτει οργανωμένες εγκαταστάσεις για διαγνώσεις και χειρουργικές επεμβάσεις. 
Οδηγός : το πρόσωπο που οδηγεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο κατά τον χρόνο του Ατυχήματος εφόσον 
έχει νόμιμη άδεια οδήγησης. 
Όρια Κάλυψης  : τα ασφαλιζόμενα ποσά που αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης. 

Πόλεμος: Σημαίνει τον πόλεμο, είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι, ή επιχειρήσεις που μοιάζουν µε πόλεμο, 
περιλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής δύναμης από κυρίαρχο κράτος για την επίτευξη οικονομικών, 
γεωγραφικών, εθνικιστικών, πολιτικών, φυλετικών, θρησκευτικών ή άλλων σκοπών. 
Πίνακας Ασφάλισης : Είναι ο πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι καλύψεις που ισχύουν και τα 

αντίστοιχα ποσά -όρια των αποζημιώσεων. 
Πρόταση Ασφάλισης : θεωρείται η πρόταση που γίνεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης με την οποία 
αιτείται τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύμβασης. 
Σύζυγος : είναι ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου, ηλικίας από 18 μέχρι 75 ετών, που περιλαμβάνεται στην 
ασφάλιση και κατονομάζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 
Σωματική Βλάβη : Είναι βλάβη των οργάνων του σώματος του Ασφαλισμένου, από Ατύχημα που συνέβη 

στο χρονικό διάστημα που ισχύει η κάλυψη από το Ασφαλιστήριο αυτό, είναι αντικειμενικά διαγνώσιµη και 
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επιφέρει, άμεσα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία, απώλεια που καλύπτεται από τους όρους 

και τις παροχές του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 
Τρομοκρατικές Ενέργειες : ενέργειες ατόμων ή ομάδων, με ή χωρίς χρήση βίας, με ή χωρίς απειλή χρήσης 
βίας (συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής ή χημικής μόλυνσης ή ρύπανσης ή χρήσης βλημάτων) ή 
εξαναγκασμού για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που 
περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή εν 
τοις πράγμασι αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια 
πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

 
2. ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 

1. ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20,000€ 

 
Αν ο Ασφαλισμένος χάσει τη ζωή του από ατύχημα μέσα σε 365 ημέρες από την ημερομηνία του 

Ατυχήματος, η Εταιρία καταβάλλει στους νόμιμους κληρονόμους το ποσό που έχει ορισθεί για την 

περίπτωση Απώλειας Ζωής στον Πίνακα Ασφάλισης . 
 

2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20,000€ 

 
Αν ο Ασφαλισμένος υποστεί µέσα σε 365 ημέρες από την ημερομηνία του Ατυχήματος τις παρακάτω 

απώλειες εξαιτίας των οποίων βρίσκεται σε πλήρη και διαρκή αδυναµία και/ή ανικανότητα και εφόσον η 

πλήρης και διαρκής αυτή αδυναµία/ανικανότητα διαρκεί για τουλάχιστον 12 συνεχείς µήνες από την 

ηµεροµηνία του Ατυχήματος, η Εταιρία του καταβάλλει ολόκληρο το ποσό που έχει ορισθεί για την 

περίπτωση της Μόνιµης Ανικανότητας στον Πίνακα Ασφάλισης, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Ποσοστό στο κεφάλαιο της κάλυψης 
 

 Απώλεια δύο άνω ή κάτω άκρων 100% 

 Απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού 100% 

 Ολική απώλεια όρασης και από τα δύο µάτια 100% 

 Ολική απώλεια όρασης από το ένα µάτι και απώλεια ενός 
χεριού ή ενός ποδιού 

 

100% 

 Ολική ανίατη παράλυση 100% 

  

Το μισό ποσό της κάλυψης στις παρακάτω περιπτώσεις :  

 Απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού 50% 

 Ολική απώλεια όρασης από το ένα µάτι 50% 

 Απώλεια λόγου 50% 

 Απώλεια ακοής και από τα δύο αυτιά 50% 

 
3. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 800€  

Εάν, ως συνέπεια Σωματικών Βλαβών που προκλήθηκαν από καλυπτόμενο Ατύχημα και εντός 365 
ημερών από την ημερομηνία του Ατυχήματος, είναι απαραίτητο για τον Ασφαλισμένο να χρησιμοποιήσει 
τις υπηρεσίες ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, νοσηλευτή ή/και φυσιοθεραπευτή, επίσημα 
αναγνωρισμένου, ή να εισαχθεί σε Νοσοκομείο/Κλινική ως εσωτερικός ασθενής ή να χρησιμοποιήσει 
ασθενοφόρο ή να υποβληθεί σε ακτινολογικές, μικροβιολογικές ή άλλες εργαστηριακές και διαγνωστικές 
εξετάσεις, ή να προμηθευτεί φάρμακα. Προσθετικά ή ορθοπεδικά βοηθήματα, που έχουν σαφή σχέση με 
τις Σωματικές Βλάβες που προκλήθηκαν, η Εταιρία θα πληρώνει τα Δικαιούμενα Έξοδα που 
πιστοποιούνται από τις πρωτότυπες, επίσημες, σχετικές νόμιμες αποδείξεις που υποβάλλονται στην 
Εταιρία, μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε τυχόν ποσού που καταβάλλεται ή πρόκειται να καταβληθεί από  
οιοδήποτε Ασφαλιστικό φορέα ή ασφαλιστική εταιρία, με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου αποζημίωσης 
για κάθε Ατύχημα, σύμφωνα με τον Πίνακα Ασφάλισης. 

Ο όρος “απώλεια”, όποτε αναφέρεται στο χέρι ή το πόδι, σημαίνει την πλήρη αποκοπή από την άρθρωση 

του καρπού ή του αστραγάλου ή από πιο πάνω, και όποτε αναφέρεται στη γλώσσα, τα αυτιά και τα µάτια, 
σημαίνει την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια του λόγου, της ακοής και της όρασης. 
Στην περίπτωση προϋπάρχουσας ανατομικής βλάβης ή μειωμένης λειτουργίας ενός οργάνου ή µέλους 

του σώματος του Ασφαλισμένου τα ποσοστά αποζημίωσης, σε περίπτωση ατυχήματος, μειώνονται 
ανάλογα µε την προϋπάρχουσα αναπηρία. 
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3.ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 
α) Από την ασφάλιση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις ατυχημάτων που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα ή 

που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις : 
 
• σε κάθε είδους γεγονότα πολέμου, άσχετα αν έχει κηρυχθεί επίσημα ή όχι, εχθροπραξιών, εισβολής, 

κινημάτων, ανταρσίας, επανάστασης, λαϊκών εξεγέρσεων ή βιαιοπραγιών σαν  αποτέλεσμα 

επιδρομής, πολιτικής ή όχι, 
• σε κήλη, λήψη ναρκωτικών, µέθη, φρενοβλάβεια, διανοητικές ή νευρικές διαταραχές, ψυχικά 

νοσήματα καθώς και σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμό, άσχετα µε τη 

διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Ασφαλισμένου, 
• σε οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια, 
• σε ανωμαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προέρχονται από αυτές, 
• σε προϋπάρχουσες της ημερομηνίας ασφάλισης καταστάσεις και ανικανότητες, 
• σε συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας, επίσημους ή µη, δοκιμαστικές διαδροµές (προπονήσεις) καθώς 

και σε επιδείξεις. 

• σε κάθε φύσης και είδους ασθένειες ή παθήσεις, επαγγελµατικές ή µη, εκτός εάν χαρακτηριστούν από 

τα δικαστήρια σαν ατύχημα. 
• σε ατυχήματα που οφείλονται σε φορτίο που µμεταφέρεται από το ασφαλισµένο αυτοκίνητο. 
• σε χρήση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στην άδεια 

κυκλοφορίας. 
• σε οδήγηση χωρίς την απαραίτητη άδεια οδήγησης, που προβλέπει ο νόµος. 
• σε ενεργό συµµετοχή σε ταραχές, διαδηλώσεις, µονοµαχίες, τροµοκρατικές ενέργειες, συµπλοκές, 

εγκληµατικές πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις νόµιµης αυτοάµυνας, ή εκτέλεσης καθηκόντων 

ανθρώπινης αλληλεγγύης, 
• σε θερµικά, µηχανικά, ραδιενεργά ή άλλα αποτελέσµατα οποιασδήποτε άµεσης ή έµµεσης αλλοίωσης 

του πυρήνα του ατόµου, τεχνητής επιτάχυνσης των ατοµικών µορίων και ακτινοβολιών που 

προέρχονται από ραδιοϊσότοπα, 
• κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του Ασφαλισµένου στις ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή 

διεθνούς αρχής, σε καιρό πολέµου ή σε καιρό ειρήνης. 

 
4.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Αυτή η ασφάλιση ισχύει µόνο για Αυτοκινητιστικά Ατυχήματα, σε ολόκληρο τον κόσµο και καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 24ώρου. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 
Αυτή η ασφάλιση ισχύει για τον οδηγό ηλικίας από 18 µέχρι 75 ετών και που είναι είτε εργαζόµενος στην 

εταιρία-πελάτη του λήπτη της ασφάλισης είτε ο / η σύζυγος του. 

 
ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Μ' αυτήν την ασφάλιση δεν ασφαλίζονται πρόσωπα τοξικοµανή ή αλκοολικά, τυφλά, κωφά, βωβά, άτοµα 

που πάσχουν από διαβήτη, παράλυση, επιληψία, νευρασθένεια, τροµώδες παραλήρηµα, πνευµατική 

αναπηρία, ψυχικές παθήσεις ή άλλη σοβαρή και διαρκή αναπηρία. 

 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
α) Αν µετά την καταβολή αποζηµίωσης για µόνιµη ολική/µερική ανικανότητα και πάντως µέσα σε 365 
ηµέρες από την ημερομηνία του Ατυχήµατος ο Ασφαλισμένος αποβιώσει, η Εταιρία θα καταβάλλει στους 

νόµιµους κληρονόµους του Ασφαλισµένου, τη διαφορά µεταξύ της αποζηµίωσης µόνιµης ολικής/µερικής 

ανικανότητας που κατέβαλε η Εταιρία και του ποσού κάλυψης για απώλεια ζωής, εφόσον αυτό θα είναι 
ανώτερο. 
β) Αν ο Ασφαλισμένος αποβιώσει από αιτία ανεξάρτητη από το Ατύχηµα, αφού η Εταιρία έχει συµφωνήσει 
για την πληρωµή κάποιου ποσού αποζηµίωσης, η απαίτηση του από την Εταιρία µε βάση το Συµβόλαιο 

αυτό µεταβιβάζεται στους νόµιµους κληρονόµους του Ασφαλισµένου. 
γ) ∆ιαδοχικές περίοδοι περίθαλψης σε Νοσοκοµείο/Κλινική από τις ίδιες ή σχετικές αιτίες, θεωρούνται ένα 

Ατύχηµα, εκτός αν χωρίζονται µε συνεχή περίοδο τριών (3) τουλάχιστον µηνών, κατά τους οποίους ο 

Ασφαλισμένος δεν µπήκε στο Νοσοκοµείο/Κλινική λόγω Ατυχήματος. 
δ) Ολες οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται σ’ αυτή τη σύμβαση καταβάλλονται άτοκα µέσα σ’ ένα µήνα 

από τον καθορισµό του ύψους τους. 
ε) Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση, δικαιούται µάλιστα να απαιτήσει την 

επιστροφή των αποζηµιώσεων και των εξόδων που τυχόν καταβλήθηκαν, στην περίπτωση που ο 
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Ασφαλισμένος ή o δικαιούχος έχει προβεί, είτε µε την Πρόταση Ασφάλισης είτε µε την ευκαιρία 

τροποποίησης της στη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης, σε αναληθείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή 

αποσιώπησε γεγονότα που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου. 
στ) Οι αποζημιώσεις που προσφέρονται µε βάση αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο καταβάλλονται στον 

Ασφαλισμένο (ή στους δικαιούχους κλπ.) άσχετα µε τα τυχόν καταβαλλόµενα ποσά λόγω συµµετοχής του 

σε οποιονδήποτε δηµόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισµό. Εξαίρεση αποτελούν οι καλύψεις 
ιατροφαρμακευτικών δαπανών, όταν οι δαπάνες έχουν ήδη καταβληθεί από άλλη πηγή ή έχουν προσφερθεί 
δωρεάν. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος έχει αποζημιωθεί μερικώς από άλλη πηγή, η Εταιρία θα 
καταβάλλει τη διαφορά έως το ανώτατο ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης. 

 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Σε περίπτωση που η Εταιρία υποχρεωθεί να πληρώσει αποζημίωση για απώλεια από ατύχημα που 

συνέβη σε ομάδα ασφαλισµένων, το ανώτατο όριο συνολικής ευθύνης που αναλαμβάνει η Εταιρία µε το 

παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, σε καμία περίπτωση δεν µπορεί να ξεπεράσει ετησίως το ποσό που 
αναγράφεται ρητά στον Πίνακα Ασφάλισης. 
 
 
 
 
Για την Ασφαλιστική Εταιρία 
Euro Insurance DAC με το διακριτικό τίτλο LeasePlan Insurance 

 

 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 

α) Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος υποχρεούται να ανακοινώνει στην Εταιρία εγγράφως κάθε 

Ατύχηµα µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνiα που συνέβηκε. 

 
β) 0 Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος υποχρεούται να συµπληρώνει µε ακρίβεια και πληρότητα την 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ. 
 
γ)  Ο  Λήπτης  της  Ασφάλισης/Ασφαλισμένος  υποχρεούται  να  προσκοµίζει  στην  Εταιρία  όλα  τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη στήριξη της απαίτησής του το ταχύτερο δυνατόν. 
 
δ) Σε περίπτωση ατυχήµατος εκτός Ελλάδας, τα επίσηµα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα από 

Ελληνική Προξενική Αρχή. 
 

ε) Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος υποχρεούται να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, κατά την 

κρiση της Εταιρίας, από τη στιγµή που δηµιουργείται κάποια αξίωση αποζηµίωσης. 
 

στ) Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος υποχρεούται να µεριµνήσει για τη µέσα σε 24 ώρες από το 

Ατύχηµα παροχή σ' αυτόν της ιατρικής περίθαλψης που επιβάλλεται. 
 
 

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
 

Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από Ατύχημα 

 

α.1. Έντυπο από τον γιατρό που πιστοποίησε τον θάνατο. 
α.2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. 
α.3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
α.4. Ληξιαρχική Πράξη Γάµου. 
α.5. Κληρονομητήριο 

 

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Εταιρία θα εκδώσει Βεβαίωση για το ποσό της 

αποζηµίωσης προκειµένου να υποβληθεί στην Εφορία Κληρονοµιών για την ενδεχόµενη καταβολή φόρου. 
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Σε περίπτωση µόνιµης ολικής ή µερικής ανικανότητας από Ατύχημα 
 

 

α.1. Βεβαίωση από κρατικό ασφαλιστικό φορέα για το ποσοστό της ανικανότητας που έχει καθορισθεί. 
 
Σε περίπτωση ιατροφαρμακευτικών εξόδων από Ατύχημα 
 
α.1. Προσκόμιση των πρωτότυπων αποδείξεων των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο Ασφαλισμένος. Σε 
περίπτωση που γίνει χρήση των υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμας και οι αποδείξεις δεν είναι 
θεωρημένες από την Εφορία, τότε οι αποδείξεις θα πρέπει να θεωρηθούν από το Νοσοκομείο στο οποίο 
νοσηλεύτηκε ο Ασφαλισμένος. 
 
α.2. Ιατρικές γνωματεύσεις από τον Ιατρό. 


