ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Αυτό το Ασφαλιστήριο το οποίο εκδόθηκε από την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ. (καλούµενη «η Εταιρεία» απ’ εδώ και στο εξής)
µαρτυρεί ότι σε αντιπαροχή της πληρωµής, από τον Συµβαλλόµενο, του συµφωνηµένου ασφαλίστρου, η Εταιρεία µε την επιφύλαξη των
όρων, εξαιρέσεων, ορισµών και προϋποθέσεων που περιέχονται στο έγγραφο αυτό ή σε τυχόν Πρόσθετη Πράξη θα παρέχει, κατά την Περίοδο Ασφάλισης, κάλυψη Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης από ασθένεια ή από ατύχηµα καθώς και ωφέληµα τοκετού στα Ασφαλισµένα Πρόσωπα όπως αυτή καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.
Είναι αποδεκτό ότι η Πρόταση την οποία υπόγραψε ο Συµβαλλόµενος και οι οποιεσδήποτε ∆ηλώσεις υπογράφτηκαν από τα Ασφαλισµένα
Πρόσωπα, αποτελούν τη βάση του Ασφαλιστηρίου και αναπόσπαστο µέρος αυτού.

ΟΡΙΣΜΟΙ
‘’Συµβαλλόµενος’’ σηµαίνει το πρόσωπο (Εργοδότης) το οποίο συνάπτει µε την Εταιρεία το παρόν Ασφαλιστήριο.
‘’Ασφαλισµένα Πρόσωπα’’ σηµαίνει τους εργοδοτούµενους υπέρ των οποίων γίνεται η ασφάλιση.
‘’Εργοδοτούµενος’’, για τους σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου, σηµαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο νόµιµα παρέχει µε πλήρη απασχόληση τις υπηρεσίες του έναντι αµοιβής στον Συµβαλλόµενο µε βάση σύµβαση εργασίας η οποία υφίσταται απ’ ευθείας µαζί του.
‘’Ιατρικά Έξοδα’’ σηµαίνει εύλογα και συνηθισµένα έξοδα σε σχέση µε περίθαλψη που προσφέρθηκε ή που έχει συστήσει νοµικά προσοντούχος και αδειούχος γιατρός καθώς επίσης φάρµακα, χρεώσεις Νοσοκοµείου, χειρουργικά και Ιατρικά χρειώδη, σε σχέση µε την περίθαλψη
αυτή.
Όλα τα έξοδα πρέπει να προκύπτουν από Σωµατική Βλάβη από Ατύχηµα που συνέβηκε ή Ασθένεια που εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια της
Περιόδου Ασφάλισης και να τα έχει πραγµατικά υποστεί ο Συµβαλλόµενος και/ή το Ασφαλισµένο Πρόσωπο το αργότερο µέσα σε 60 µέρες
µετά την εκπνοή της Περιόδου Ασφάλισης ή 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος ή εκδηλώσεως της ασθένειας αν το Ασφαλιστήριο
έχει ανανεωθεί, και νοουµένου ότι το Ασφαλιστήριο εξακολουθεί να παρέχει κάλυψη στο Ασφαλισµένο Πρόσωπο.
‘’Φάρµακα’’ σηµαίνει µόνον εκείνα που παρέχονται µε συνταγή Γιατρού και είναι απαραίτητα για την αποθεραπεία της συγκεκριµένης ασθένειας ή ατυχήµατος. Όλα τα φυτικά, οµοιοπαθητικά και παρόµοια φάρµακα δεν καλύπτονται.
‘’Νοσοκοµείο’’ θεωρείται κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυµα (συµπεριλαµβανοµένων και κλινικών) που λειτουργεί νόµιµα και διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό εξοπλισµό και µόνιµο επιτελείο ιατρών και νοσοκόµων. Αναρρωτήρια για ναρκοµανείς ή αλκοολικούς, οίκοι ευγηρίας
και γενικά αναρρωτήρια και φυσιοθεραπευτήρια δεν θεωρούνται νοσοκοµεία.
‘’Ατύχηµα’’ σηµαίνει – κάθε περιστατικό (συµβάν) που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, αιφνίδια, ορατή, βίαιη, τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από
τη θέληση του Ασφαλισµένου Προσώπου και που προκαλεί στο Ασφαλισµένο Πρόσωπο, ως αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητη από κάθε
άλλη, Σωµατική βλάβη.
‘’Σωµατική Βλάβη από Ατύχηµα σηµαίνει – σωµατική βλάβη που προκλήθηκε από Ατύχηµα το οποίο:
(α) υφίσταται το Ασφαλισµένο Πρόσωπο κατά την Περίοδο Ασφάλισης και
(β) δηµιουργεί την ανάγκη για το Ασφαλισµένο Πρόσωπο να τύχει περίθαλψης και παρακολούθησης από γιατρό.
‘’Ασθένεια’’ σηµαίνει κάθε βλάβη της υγείας ή πάθηση που έχει διαγνωσθεί ιατρικά, που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και που προέρχεται
από αιτίες οι οποίες δεν υπήρχαν πριν ή κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε ισχύ.
‘’Λογικά και Συνήθη Έξοδα’’ θεωρούνται χρεώσεις για ιατρική φροντίδα που δεν υπερβαίνουν το γενικό όριο χρεώσεων που θα έκαναν άλλοι
γιατροί και/ή νοσοκοµεία παροµοίου ειδικότητας για παρόµοιες περιπτώσεις µε αυτές που αφορά η απαίτηση.
‘’Προϋπάρχουσα Ασθένεια ή Πάθηση’’ σηµαίνει οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας του ασφαλισµένου ατόµου η οποία προϋπήρχε της σύναψης της ασφάλισης ή οποιασδήποτε επαναφοράς της σε ισχύ και η οποία:
- είτε είχε παρουσιάσει συµπτώµατα,
- είτε είχε διαγνωσθεί,
- είτε είχε αντιµετωπισθεί µε ιατρική/φαρµακευτική αγωγή,
- είτε ήταν επακόλουθο γενετικής ανωµαλίας ή τραυµατισµού ή ασθένειας, καθώς και των επιπλοκών τους

ΟΡΟΙ
1. Το Ασφαλιστήριο, η Πρόταση, ο Πίνακας και οποιεσδήποτε τυχόν Πρόσθετες Πράξεις θα διαβάζονται ως ένα ενιαίο έγγραφο. Οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία δόθηκε συγκεκριµένη ερµηνεία θα έχει την ίδια ερµηνεία οπουδήποτε κι αν παρουσιάζεται σε αυτό το
έγγραφο. Λέξεις στο αρσενικό γένος θα θεωρούνται ότι περιλαµβάνουν και το θηλυκό.
2. Η Εταιρεία θα χορηγήσει στον Συµβαλλόµενο, για να παραδώσει µε την σειρά του σε κάθε Ασφαλισµένο Πρόσωπο, ατοµικά πιστοποιητικά
τα οποία να βεβαιώνουν την προβλεπόµενη ασφαλιστική κάλυψη για το κάθε Ασφαλισµένο Πρόσωπο.
3. Η πιστή τήρηση και εκπλήρωση των όρων και διατάξεων, που περιέχονται στο παρόν ή οπισθογραφούνται ή άλλως εκφράζονται σε αυτό,
από τον Συµβαλλόµενο και τα Ασφαλισµένα Πρόσωπα αναφορικά µε οτιδήποτε αυτοί πρέπει να κάνουν ή µε το οποίο πρέπει να συµµορφωθούν απόλυτα, καθώς και η αλήθεια των δηλώσεων που έγιναν από την Συµβαλλόµενο ή τα Ασφαλισµένα Πρόσωπα κατά τη σύναψη
του Ασφαλιστηρίου, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις (conditions precedent) για την υποχρέωση της Εταιρείας να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωµή µε βάση το Ασφαλιστήριο αυτό.
4. Το Ασφαλιστήριο αυτό θα ερµηνεύεται και θα έχει ισχύ σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
5. Σε περίπτωση που συµβεί γεγονός που δυνατόν να προκαλέσει απαίτηση µε βάση το ασφαλιστήριο, θα πρέπει να ειδοποιείται αµέσως η
Εταιρεία από τον συµβαλλόµενο, το ασφαλισµένο πρόσωπο και/ή οποιοδήποτε αντιπρόσωπο τους, το αργότερο δε µέσα σε 14 ηµέρες
από την αποθεραπεία, θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτή αίτηση προς την Εταιρεία, η οποία να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά
που αφορούν το περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται τέτοια απαίτηση. Οποιαδήποτε πληροφορία και µαρτυρία ζητηθεί από την Εταιρεία πρέπει να παρέχεται χωρίς δαπάνη της Εταιρείας και σε τέτοια µορφή που θα ζητούσε η Εταιρεία. Οσοδήποτε συχνά κι αν του ζητηθεί,
ένα Ασφαλισµένο Πρόσωπο θα υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση για λογαριασµό και µε έξοδα της Εταιρείας αναφορικά µε οποιαδήποτε
Σωµατική Βλάβη από Ατύχηµα ή µε οποιαδήποτε Ασθένεια.

6.

Εάν οποιαδήποτε απαίτηση, υποβαλλόµενη από τον Συµβαλλόµενο ή τα Ασφαλισµένα Πρόσωπα ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που
ενεργεί εκ µέρους του Συµβαλλοµένου ή του Ασφαλισµένου Προσώπου, είναι από οποιαδήποτε άποψη ψευδής ή δόλια, η Εταιρεία δεν
θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να προβεί σε πληρωµή αναφορικά µε τέτοια απαίτηση.

7.

Η Εταιρεία δεν θα επηρεάζεται από ειδοποίηση για οποιαδήποτε επιβάρυνση, δέσµευση, εκχώρηση ή άλλη συναλλαγή που αφορά αυτό
το Ασφαλιστήριο.

8.

Όλες οι πληρωµές µε βάση το Ασφαλιστήριο αυτό θα γίνονται προς το Συµβαλλόµενο ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο υποδείξει αυτός.
Η απόδειξη είσπραξης από το Συµβαλλόµενο ή το οποιοδήποτε αυτό πρόσωπο θα αποτελεί σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεσµατική
απαλλαγή για την Εταιρεία.

9.

Κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει από το Ασφαλιστήριο υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
και κρίνεται µε βάση το Κυπριακό ∆ίκαιο.

10. Η ευθύνη της εταιρείας αρχίζει όταν η Πρόταση γίνει αποδεκτή και πληρωθεί το πρώτο ασφάλιστρο ή οποιοδήποτε ασφάλιστρο ανανέωσης που η Εταιρεία ήθελε συµφωνήσει να δεχθεί ανάλογα µε την περίπτωση.
11. Το ασφάλιστρο είναι προπληρωτέο και καθορίζεται σύµφωνα µε την ηλικία και το επάγγελµα του κάθε Ασφαλισµένου Προσώπου κατά
την εκάστοτε ανανέωση του Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής της κάλυψης και του ασφαλίστρου, σε
κάθε ανανέωση του Ασφαλιστηρίου.
12. Σε περίπτωση διακοπής του Ασφαλιστηρίου από τον Συµβαλλόµενο σε ηµεροµηνία διαφορετική από την ηµεροµηνία ανανέωσης το
ασφάλιστρο που θα χρεώνεται θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία (pro rata) και µε επιπρόσθετη επιβάρυνση για περίοδο 30 ηµερών.
13. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί η αναλογία του ασφαλίστρου βάση της συχνότητας πληρωµής µέσα σε περίοδο 30 ηµερών από την
ηµεροµηνία έκδοσης χρεωστικής σηµείωσης, η Εταιρεία µπορεί να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο µε δεκαπενθήµερη προειδοποίηση αποστελλόµενη στον Συµβαλλόµενο µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση της προειδοποίησης και/ή της ακύρωσης προς το Υπουργείο Εργασίας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόχρεη σύµφωνα µε το παρόν Ασφαλιστήριο να κάµει οποιαδήποτε πληρωµή σε σχέση µε:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Εκ γενετής παθήσεις και ελαττώµατα.
Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS).
Θεραπευτική ανάπαυση, φροντίδα σε σανατοριακή κηδεµονευτική φροντίδα, ή περιόδους λοιµοκάθαρσης ή αποµόνωσης.
Αισθητική ή πλαστική χειρουργική επέµβαση, εκτός εάν αυτή καθίσταται αναγκαία λόγω Σωµατικής Βλάβης από Ατύχηµα που συνέβη
κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης.
Οδοντιατρική εξέταση, ακτινογραφίες δοντιών, εξαγωγές δοντιών, απονευρώσεις, σφραγίσµατα εκτός εάν αυτά είναι αποτέλεσµα βλάβης
από Ατύχηµα σε υγιή φυσικά δόντια , το οποίο αποδεικνύεται πέραν πάσης λογικής αµφιβολίας µε ακτινογραφίες ή εξωτερική εξέταση ή
άλλα κλινικά ευρήµατα, προσθετική ή διορθωτικά µέσα και ιατρικές εφαρµογές και τεχνητά δόντια, κορώνες ενθέµατα και γέφυρες, ορθο
δοντική, ενδοδοντική, περιοδοντίτιδα και γενική οδοντιατρική φροντίδα.
∆ιαθλαστικές παθήσεις ή ανωµαλίες των οφθαλµών και παροχή ή εφαρµογή οπτικών ή ακουστικών µέσων.
Συνηθισµένες ιατρικές εξετάσεις που δεν σχετίζονται ή δεν είναι αναγκαίες για τα διάγνωση ασθένειας ή Σωµατική Βλάβης από Ατύχηµα.
Γενικές ιατρικές εξετάσεις.
Ενοφθαλµισµούς και εµβολιασµούς.
Αντισυλληπτικά και/ή εφαρµογή αντισυλληπτικών µέσων.
Έξοδα θεραπείας ρευµατισµών, αρθριτικών, οσφυαλγιών, αυχεναλγιών και ισχιαλγιών, εκτός της περιπτώσεως εισαγωγής και παραµονής στο Νοσοκοµείο ως εσωτερικού ασθενή για τις εν λόγω παθήσεις, οπότε τα Νοσοκοµειακά έξοδα καλύπτονται.
Έξοδα θεραπείας στειρότητας ή/και τεκνοποίησης.
Φυσιοθεραπεία, εκτός της απαραίτητης για την επανόρθωση βλάβης από ατύχηµα.
Προϋπάρχουσες ασθένειες ή παθήσεις και οποιεσδήποτε επιπλοκές ή συνέπειες που προέρχονται από αυτές.
Έξοδα θεραπείας γυναικολογικών προβληµάτων που συµβαίνουν είτε πριν είτε µέσα σε 6 µήνες από την έναρξη του Ασφαλιστηρίου ή
από την Πρόσθετη Πράξη επαναφοράς του σε ισχύ ή την ένταξη του Ασφαλισµένου Προσώπου στο σχέδιο.
Νευρική ή διανοητική διαταραχή ή κρίσεις επιληψίας ή ψυχικές ασθένειες ή διαταραχές ή θεραπεία σε ψυχιατρικά νοσοκοµεία ή ιδρύµατα.
Έξοδα για θεραπεία που δεν γίνεται ή δεν συστήνεται από νοµικά αδειούχο και προσοντούχο γιατρό ή που γίνεται σε φυσιοθεραπευτική
κλινική ή υδροθεραπευτήριο ή παρόµοιο ίδρυµα ή κατά τη διάρκεια καραντίνας.
Έξοδα που έγιναν εκτός Κύπρου.
Ποσά τα οποία ο ασφαλισµένος δικαιούται να ανακτήσει κάτω από συντεχνιακά ή άλλα ταµεία υγείας ή άλλα ασφαλιστήρια. Τα πληρωτέα ποσά κάτω από το παρόν συµβόλαιο θα περιορίζονται στη διαφορά των εξόδων που δεν καλύπτονται από άλλες καλύψεις ή συντεχνιακά ή άλλα ταµεία υγείας, ή θα υπολογίζονται από τον πίνακα παροχών του παρόντος συµβολαίου, οποιοδήποτε ποσό είναι µικρότερο.
Έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που οφείλονται σε εργατικό ατύχηµα κατά την έννοια της Εργατικής Νοµοθεσίας και καλύπτονται
από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπλέον η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη σύµφωνα µε το παρόν Ασφαλιστήριο για έξοδα που γίνονται για ασθένεια ή ατύχηµα που προκαλείται ή συντελείται ή που είναι αποτέλεσµα άµεσα ή έµµεσα των πιο κάτω γεγονότων:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
η
8.

Πολέµου, εισβολής, ενέργειας ξένης δύναµης, εχθροπραξιών (µε κηρυγµένο πόλεµο ή µη), εµφυλίου πολέµου, στάσης, επανάστασης,
εξέγερσης ή ανατροπής της κυβέρνησης µε τη βία ή στρατιωτική ενέργεια ή σφετερισµό εξουσίας.
Ιονίζουσας ακτινοβολίας ή µόλυνσης από ραδιενέργεια από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή από οποιαδήποτε πυρηνικά κατάλοιπα ή
από την καύση πυρηνικής ύλης.
Ραδιενεργού, τοξικής, εκρηκτικής ή άλλων επικίνδυνων ιδιοτήτων οποιουδήποτε εκρηκτικού πυρηνικού συστατικού µέρος αυτού.
Ναυτικών ή στρατιωτικών ή αεροπορικών ή αστυνοµικών επιχειρήσεων.
Σκόπιµου αυτοτραυµατισµού, απόπειρας αυτοκτονίας, χρήσης ναρκωτικών, κατάχρησης ποτού, αφροδίσιων νοσηµάτων,
µέθης ή
ασθένειας που αποδίδονται σε χρόνιο αλκοολισµό.
Εγκυµοσύνης, τοκετού, εξωµήτριας κύησης ή διακοπής εγκυµοσύνης ή οποιασδήποτε φυσικής ή άλλης περιπλοκής που προέρχεται από
αυτή
Νοείται ότι ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της εξαίρεσης αυτής, σε περίπτωση τοκετού (φυσιολογικού ή µε καισαρική τοµή), ενεργοποιείται
προσφερόµενη κάλυψη 3, «ωφέληµα τοκετού».
Ασχολίας ή συµµετοχής του Ασφαλισµένου Προσώπου σε αγώνες ταχύτητας ή οποιοδήποτε είδος κούρσας ή συµµετοχής του σε
οποιεσδήποτε παράνοµες ενέργειες.

