
Ασφάλιση Ατυχημάτων/Ασθενειών
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρεία: Ευρωπαϊκή Ένωσις Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Ασφάλειαι ΜΙΝΕΤΤΑ       Προϊόν: ΜΙΝΕΤΤΑ DEFACTO

Πού είμαι καλυμμένος;
 Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα, αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ.

Τι ασφαλίζεται;
Ασφαλίζεται η υγεία του ασφαλισμένου μέσω της κάλυψης των εξόδων για ιατρικές επισκέψεις και τη διενέργεια διαγνωστικών 
εξετάσεων. Αναλυτικά παρέχονται:  

Σε ασφαλισμένους ηλικίας έως 14 ετών: 

Α1) Επείγοντα περιστατικά: απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις σε παιδίατρο και παιδοχειρουργό και διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200€. 

Α2) Τακτικά περιστατικά: απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις σε παιδοχειρουργό, παιδο-ΩΡΛ και παιδο-ορθοπαιδικό, και έναντι  
       αντιτίμου 30€ - 60€, σε λοιπές ειδικότητες και διευθυντές. 

Σε ασφαλισμένους ηλικίας άνω των 14 ετών: 

(α) απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις στις περισσότερες ειδικότητες γιατρών, 

(β) απεριόριστεςδιαγνωστικές εξετάσεις με μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου όταν γίνεται χρήση του ΕΟΠΥΥ ή με συμμετοχή  
      βάσει ειδικού εκπτωτικού τιμολογίου χωρίς χρήση του ΕΟΠΥΥ, 

(γ) ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up).

Τι δεν ασφαλίζεται;
Από την παρούσα ασφάλιση εξαιρούνται: 

Οι ιατρικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή αφορούν σε 
προεγχειρητικό έλεγχο.
Οι ιατρικές πράξεις και επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις όπως αγγειογραφίες, σπινθηρογραφήματα, βρογχοσκοπήσεις, 
ενδοσκοπικοί υπέρηχοι, εγχύσεις σκιαγραφικών, γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, τοποθέτηση γύψου, συρραφή ραμμάτων, 
βιοψίες, παρακεντήσεις, ηλεκτρομυογραφήματα, ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, οπτικά πεδία, κ.λπ., οι οποίες παρέχονται σε 
προνομιακές τιμές.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Οι καλύψεις της παρούσας ασφάλισης δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, πακέτα, προγράμματα που παρέχονται από τα 
συμβεβλημένα νοσοκομεία. 

Δεν παρέχεται η δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων στον ΕΟΠΥΥ. 

Παρέχεται η δυνατότητα συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων μόνο για ενήλικες (άνω των 14 ετών) και μόνον όταν αυτό κρίνεται 
ιατρικώς αναγκαίο στο πλαίσιο τακτικής επίσκεψης στα εξωτερικά ιατρεία του συμβεβλημένου νοσοκομείου.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
•   Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης.

•   Η μέριμνα για την εμπρόθεσμη πληρωμή και ανανέωση της ασφαλιστικής σας σύμβασης. 

•   Η έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρίας για κάθε μεταβολή στοιχείων που αφορούν στην ασφάλιση.

•   Η πρότερη ενημέρωση του Συντονιστικού Κέντρου της Εταιρίας πριν από τη χρήση των παροχών. 

Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για την ασφάλιση παρέχονται στα ειδικά ενημερωτικά έντυπα και στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ασφάλιση εξωνοσοκομειακής (Α’θμιας) περίθαλψης.



Πότε και πώς πληρώνω;
Για την απρόσκοπτη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης τα ασφάλιστρα πρέπει να καταβάλλονται έως και την ημερομηνία που αυτά 
είναι απαιτητά, με τους εξής τρόπους: 

•   Ηλεκτρονικά, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

•   Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με 
την προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εμπρόθεσμα.   

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή δήλωσή σας προς την Εταιρία. 
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