
Ασφάλιση Ατυχημάτων/Ασθενειών
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Ασφαλιστική Εταιρία: ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ       

Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για την ασφάλιση, παρέχονται στην Προσφορά Ασφάλισης, στην Αίτηση Ασφάλισης και στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Παροχή επιδόματος σοβαρών ασθενειών.

Τι ασφαλίζεται;
Ασφαλίζεται η υγεία του ασφαλισμένου μέσω της καταβολής εφάπαξ επιδόματος σε περίπτωση αυτός υποστεί μία από τις ακόλουθες 
καταστάσεις ή προσβληθεί από μία από τις ακόλουθες σοβαρές ασθένειες: Καρκίνος, Χειρουργική Επέμβαση Στεφανιαίας, Καρδιακή 
Προσβολή, Νεφρική Ανεπάρκεια, Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Τύφλωση,  Μεταμόσχευση Βασικού Οργάνου, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, 
Παράλυση, Κίρρωση Ήπατος (τελικό στάδιο), Χειρουργική Επέμβαση Αορτής, Αντικατάσταση Καρδιακών Βαλβίδων, Αγγειοπλαστική 
(PTCA), Νόσος Alzheimer, Καλοήθης όγκος εγκεφάλου, Κώμα, Εγκεφαλίτιδα, Απώλεια Άκρων, Βαριά Εγκαύματα 3ου Βαθμού, Νόσος 
Parkinson, Απώλεια Ικανότητας Αυτοεξυπηρέτησης.

Επιπροσθέτως, καταβάλλεται ποσοστό 25% του ασφαλισμένου κεφαλαίου επί πέντε (5) έτη για έξοδα περίθαλψης και αποκλειστικής νοσοκόμας.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο επιλέγεται από τον ασφαλισμένο και αναγράφεται στην προσφορά.

Τι δεν ασφαλίζεται;
Οι μη καλυπτόμενες περιπτώσεις (εξαιρέσεις) περιγράφονται αναλυτικά στους γενικούς και ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και 
είναι, επιγραμματικά, οι οφειλόμενες σε:    

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται εφόσον ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη ζωή τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά τη διάγνωση της 
ασθένειας.

Πού είμαι καλυμμένος;
 Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
•   Η ειλικρινής, συνεπής και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης.
•  Η μέριμνά σας για την εμπρόθεσμη ανανέωση της ασφαλιστικής σας σύμβασης. 
•  H έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρίας για κάθε μεταβολή στοιχείων που αφορούν στην ασφαλιστική σύμβαση.
•  Η άμεση αναγγελία κάθε ζημιάς και η προσκόμιση κάθε σχετικού στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία σε περίπτωση αιτήματος 

αποζημίωσης.

Πολεμικές επιχειρήσεις

Aυτοτραυματισμό ή απόπειρα αυτοκτονίας

Διάπραξη εγκληματικών πράξεων

Χρήση εκρηκτικών υλών 

Επίδραση ατομικής ενέργειας ή χημικής μόλυνσης 

Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας με μηχανικά μέσα και σε αγώνες 
ή προπονήσεις αθλητικών σωματείων 

Άσκηση επικίνδυνων σπορ 

Οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων μέσων 

Χρήση ναρκωτικών 

Ψυχικές παθήσεις 

Αισθητικές ή πλαστικές εγχειρήσεις (εκτός αν προέρχονται από 
ατύχημα) 

Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)

Προϋπάρχουσες της ασφάλισης ασθένειες καθώς και 
προγενέστερες της ασφάλισης σωματικές βλάβες

Ασθένεια που εκδηλώθηκε για πρώτη φορά πριν από την 
παρέλευση ενενήντα (90) τουλάχιστον ημερών από την 
ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης
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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 μέσω του pay.minetta.gr με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και με δυνατότητα άτοκων δόσεων.

•   Στα ταμεία των γραφείων της Εταιρίας.

•   Με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.

•   Στον -συνεργαζόμενο με την ΜΙΝΕΤΤΑ- ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο, 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, είτε στα γραφεία της είτε στον, 
συνεργαζόμενο με αυτήν, ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.
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