
Το έγγραφο αυτό δεν αποτελεί συμβόλαιο αλλά παρέχει μια περίληψη όσον αφορά καλύψεις, εξαιρέσεις και περιορισμούς. Τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να τους βρείτε στο 
λεκτικό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στο πιστοποιητικό ασφάλισης και σε οποιοεσδήποτε πράξεις που είναι δυνατό να εφαρμόζονται.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το ασφαλιστήριο accidentCARE παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισμένο σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, ο ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα 
η οποία θα προκαλέσει τον θάνατο του. Παρέχει επίσης μια σειρά από άλλες καλύψεις όπως Μόνιμη μερική ή Ολική ανικανότητα, ιατρικά έξοδα τα οποία προκύπτουν από ατύχημα, μηνιαία 
αποζημίωση λόγω προσωρινής ολικής ανικανότητα και Νοσοκομειακό Επίδομα. Η κάλυψη παρέχεται μόνο για τις παροχές που έχουν επιλεχτεί και ισχύουν στο ασφαλιστήριο. 

Προσφέρεται  σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και που δε έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε αλλοδαπούς που διαμένουν προσωρινά στην Κύπρο για τουλάχιστον εννέα (9) συνολικά μήνες κάθε έτος.  

Τι ασφαλίζεται;
Θάνατος από ατύχημα μέχρι το ανώτατο όριο που έχει επιλεχτεί. 

Μπορεί να επιλεχτεί κάλυψη για:

 Μόνιμη Ολική και Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα

 Μηνιαία Αποζημίωση σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος καταστεί 

ολικά ανίκανος να εξασκεί το συνήθες επάγγελμα του

 Έξοδα Θεραπεία Ατυχήματος 

 Νοσοκομειακό Επίδομα με ανώτατο όριο €75 ημερησίως για 90 ημέρες

Πρόσθετα Ωφελήματα:

 Κάλυψη Κυνηγιού

 Μετατροπή Κατοικίας μέχρι €5.150,00

 Νοσοκομειακό Επίδομα με ανώτατο όριο €175 και μέχρι 90 ημέρες για 

κάθε ασφαλιστική περίοδο

 Ιατρικά Βοηθήματα μέχρι €685,00

 Ζημία Όπλου μέχρι €855,00

 Ασθενοφόρο όχημα εντός Κύπρου μέχρι €260,00

 Κατ’οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα μέχρι €515,00

 Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια στο εξωτερικό και επαναπατρισμός μέχρι 

€5.150,00

Τι δεν ασφαλίζεται;
Δεν καλύπτονται  τα περιστατικά τα οποία οφείλονται στα πιο κάτω 

εκτός αν αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών και στο Πιστοποιητικό 

Ασφάλισης σας :

 Αυτοκτονία/αυτοτραυματισμός 

 Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, πόλεμο, πολεμική ενέργεια, επανάσταση,       

εμφύλιο πόλεμο

 Αεροπορικά Ατυχήματα

 Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας και επικίνδυνα αθλήματα

 Ατυχήματα κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας στις ένοπλες 

δυνάμεις

 Διενέξεις / τρομοκρατικές ενέργειες/εγκληματική ενέργεια. 

 Ατυχήματα από οδήγηση μοτοσυκλέτας ή όταν ο ασφαλισμένος είναι 

επιβάτης μοτοσυκλέτας

 Διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, 

συγγενείς παθήσεις

 Προγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία ή σωματική βλάβη

 Αμιάντωση

 Οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, μυαλγίες, τενοντίτιδες, οστεοαρθρίτιδα, 

αυχεναλγίες, κιρσοί, υπερκόπωση, κήλες συμπεριλαμβανομένου και 

της κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου 

 Κατάχρηση αλκοόλης και ουσιών

 Αναθυμιάσεις φαρμάκου, δηλητηρίου ή αέριου. 

 Χρήση εκρηκτικών υλών και/ή ουσιών.

 Ηλίαση, ψύξη, κρυοπαγήματα

Όλες οι εξαιρέσεις καθορίζονται στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου και 
οποιουσδήποτε ειδικούς όρους και/ή πρόσθετες πράξεις

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
 Έξοδα που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στον Πίνακα Παροχών σας.

 Έξοδα που πραγματοποιούνται εκτός Κύπρου

 Παροχές που δεν παρέχονται στο ασφαλιστικό πρόγραμμα που έχετε επιλέξει

 Ο θάνατος και η ανικανότητα πρέπει να προκύψουν εντός εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από το ατύχημα εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου και το συμβόλαιο είναι σε ισχύ. 

 Η πρόσκαιρη ολική ανικανότητα πρέπει να προκύψει εντός εξήντα (60) ημερών από το ατύχημα εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου και το συμβόλαιο είναι σε ισχύ. Η ανώτατη 
περίοδος ανικανότητας για την οποία θα πληρωθεί αποζημίωση είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

 Τα Έξοδα Θεραπείας ατυχήματος να προκύψουν εντός εξήντα (60) ημερές από το ατύχημα εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου και το συμβόλαιο είναι σε ισχύ. 
Αποζημιώνονται μόνο τα Λογικά και Αναγκαία Έξοδα.

 6 μήνες περίοδος αναμονής για προβλήματα μηνίσκου και συνδέσμων (χιαστών και πλαγίων)  

Όλοι οι περιορισμοί στην κάλυψη καθορίζονται στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου και οποιουσδήποτε ειδικούς όρους και/ή πρόσθετες πράξεις.
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Πού είμαι καλυμμένος;
 Η κάλυψη προσφέρεται στην γεωγραφική περιοχή της Κύπριακής Δημοκρατίας. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Πλήρης και αληθής συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης. 

• Να ενημερώσετε την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή στο επάγγελμα σας, στις δραστηριότητες σας και στην διεύθυνση σας. Στην περίπτωση που συνάψετε άλλο 

Ασφαλιστήριο παρόμοιας φύσης με άλλη Εταιρεία η Εταιρεία χρειάζεται να ενημερωθεί εντός 15 ημερών.

• Πληρωμή ασφαλίστρου στην ημερομηνία οφειλής του 

• Κατά την υποβολή απαίτησης να δοθούν πλήρης και αληθείς πληροφορίες και να κατατεθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες είναι απαραίτητες για αξιολόγηση της 

απαίτησης. 

• Σε περίπτωση απαίτησης να ενημερωθεί η Εταιρεία τηλεφωνικώς και μέσα σε 7 ημέρες από το ατύχημα να κατατεθεί γραπτή αναγγελία.  

• Να ακολουθείτε τους όρους του ασφαλιστηρίου

Πότε και πώς πληρώνω;
Το ασφάλιστρο πληρώνεται στην ημερομηνία οφειλής, που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο,  και εντός της περιόδου χάριτος των 15 ημερών.

Οι τρόποι πληρωμής είναι όπως πιο κάτω:

Μετρητά 

Εντολή Άμεσης Χρέωσης 

Κάρτα 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η κάλυψη προσφέρεται κατά την περίοδο ασφάλισης που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο σας (Πιστοποιητικό Ασφάλισης, Πίνακας Ασφαλιστηρίου). Το Ασφαλιστήριο είναι 12μηνης 

διάρκειας και ανανεώσιμο.  

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας γραπτή ενημέρωση στην Εταιρεία. 
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