
 

 

 
Το παρόν έγγραφο πληροφοριών αποτελεί μία περίληψη των βασικών καλύψεων/εξαιρέσεων και δεν 
αντικατοπτρίζει τις προσωπικές ασφαλιστικές σας ανάγκες. Αναλυτικοί όροι και προϋπόθέσεις 
περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
 
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  
Πρόκειται για ένα προϊόν που σχεδιάστηκε για να καλύψει τις συνέπειες από ατύχημα προσώπων που ζουν κατά 
βάσει στην Ελλάδα και μπορεί να βρεθούν και εκτός χώρας για κάποιο λόγο.   
 

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: CROMAR LTD. – Coverholder at LLOYD’S 

Προϊόν:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  

Εδρεύει στην Ελλάδα, ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 207659   

  

         Τι ασφαλίζεται;  
 
 Απώλεια Ζωής από Ατύχημα 
 Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 
 Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα 
 Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα εντός και εκτός 

νοσοκομείου  
 Χειρουργικό Επίδομα συνεπεία ατυχήματος  
 Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα συνεπεία ατυχήματος  
 Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά 

 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ                                                             
ΚΟΣΤΟΣ  
 

 Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 

 

    

           Τι δεν ασφαλίζεται; 

 
 Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε παράνομες, δόλιες, 

εγκληματικές πράξεις ή τρομοκρατικές ενέργειες. 
 Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμός  
 Βλάβες της υγείας από θεραπευτικά μέτρα ή επεμβάσεις 

που επιχειρούνται είτε από τον ίδιο τον ασφαλιζόμενο, είτε 
από τρίτο πρόσωπο, εφόσον τα θεραπευτικά αυτά μέτρα ή 
οι επεμβάσεις δεν επιβάλλονται για το ατύχημα που 
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. 

 Οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων μέσων 
εκτός εάν ο Ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκάφους 
αεροπορικής Εταιρίας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί 
τακτικές γραμμές εναέριων συγκοινωνιών ή charters καθώς 
και οδήγηση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου χωρίς να 
έχει νόμιμη άδεια ικανότητας οδήγησης. 

 Προϋπάρχουσες καταστάσεις, αναπηρίες, σωματικές ή 
διανοητικές βλάβες, ασθένειες καθώς και τυχόν επιπλοκές 
τους που προϋπήρχαν της ημερομηνίας έναρξης της 
κάλυψης και ήταν γνωστές στον Ασφαλισμένο.  

 Ατυχήματα που συμβαίνουν όταν ο Ασφαλισμένος  
βρίσκεται  υπό την επήρεια τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών, 
αλκοολούχων ποτών (μέθη) ή παραισθησιο-γόνων 
ψυχοφαρμάκων.  

 Άμεσες ή και επακόλουθες ζημιές εξαιτίας πανδημιών, 
επιδημιών και μεταδοτικών ασθενειών εν γένει. 

 Αισθητικές ή πλαστικές επεμβάσεις  
 Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (check-up). 
 Χρήση από τον ασφαλισμένο εκρηκτικών υλών και όπλων. 
 Οδήγηση  μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου (καλύπτεται η 

τυχαία επιβίβαση ως συνεπιβάτης). 
 Επαγγελματίες οδηγοί 
 Ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν χειρωνακτική εργασία 

με ή δίχως χρήση μηχανημάτων 
 Συμμετοχή σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας με μηχανικά ή 

μη μέσα, καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιμές,  
είτε ως οδηγός είτε ως συνοδηγός. 

 Συμμετοχή στις ένοπλες δυνάμεις είτε σε εν γένει 
στρατιωτικά γυμνάσια και ασκήσεις, εκτός από Ιπτάμενους 
της Πολιτικής ή Πολεμικής Αεροπορίας. 

 Συμμετοχή σε προπονήσεις ή αγώνες επαγγελματικών ή 
ερασιτεχνικών σωματείων. 

 Συμμετοχή σε καταδύσεις με τη χρήση αναπνευστικής 
συσκευής,  αναρριχήσεις οποιασδήποτε φύσης, πτώσεις με 
σχοινιά, αεροπτερισμό / ανεμοπτερισμό, πτήσεις με 
αερόστατο, πτώση με αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία, 
ορειβασία, ανάβαση αλόγου , πυγμαχία, πάλη, ποδόσφαιρο 
και άλλα επικίνδυνα και /ή βαρέα αθλήματα, καθώς και την 
εν γένει εκούσια έκθεση σε κίνδυνο (εκτός κατά την 
προσπάθεια διάσωσης ανθρώπινης ζωής). 

  



 

 

 

 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  
 

ǃ Η κάλυψη ισχύει για όλο το 24ωρο παγκοσμίως.  
ǃ Καλύπτονται άτομα ηλικίας από 18 ετών έως 70 ετών και με ανώτατη ηλικία εισόδου στο πρόγραμμα το 69

ο
 έτος.  

ǃ Καλύπτονται άτομα ηλικίας από 03 μηνών έως 18 ετών αλλά μόνο ως εξαρτώμενα μέλη και χωρίς την παροχή της Απώλειας 
Ζωής, Μόνιμης Ολικής και Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας.  

ǃ Μεγαλύτερες ηλικίες ασφαλίζονται υπό προϋποθέσεις και μόνο εφόσον ήταν ασφαλισμένοι πριν το 69
ο
 έτος της ηλικίας τους.    

 

 

           Πού είμαι καλυμμένος;  
 

ǃ Σε όλον τον κόσμο και με την προϋπόθεση ότι είμαι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος και με Ελληνικό ΑΦΜ. 
 

 

           Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
 

 Να επιβαρυνθείτε το πρώτο ποσό ορισμένων ζημιών (ποσό απαλλαγής). Ανατρέξτε στον πίνακα ασφάλισης του συμβολαίου 
για περισσότερες λεπτομέρειες. 

 Να επιβεβαιώσετε ότι όλη η πληροφόρηση που έχει παρασχεθεί από εσάς ή για λογαριασμό σας είναι ειλικρινής και ακριβής 

 Να ελέγξετε το συμβόλαιό σας μόλις το λάβετε, και να βεβαιώσετε ότι έχετε την επιθυμητή κάλυψη που προσδοκείτε 

 Να καταβάλετε τα ασφάλιστρα εμπρόθεσμα 

 Να μας ενημερώσετε σχετικά με περιστατικά που συνδέονται με αυτή την ασφάλιση το συντομότερο δυνατόν, είτε συνδέονται 
είτε όχι με κάποιο περιστατικό ζημιάς 

 Να μας ενημερώσετε αν κάτι είναι λάθος ή έχει αλλάξει που μπορεί να διαφοροποιεί / επιτείνει τον κίνδυνο  
 

 

           Πότε και πώς πληρώνω; 
 

 Η πληρωμή του συμβολαίου πραγματοποιείται απευθείας στην Cromar Ltd., είτε εφάπαξ, στην έναρξη του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου σας είτε σε 2 ή 4 δόσεις ανάλογα με την ύψος των ασφαλίστρων.  
 

 

           Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;  
 

 Η κάλυψη ξεκινάει με την αποδοχή των όρων ασφάλισης και την καταβολή των ασφαλίστρων. Όπως προκύπτει και από 
τον πίνακα ασφάλισης, θα διαρκέσει για 12 μήνες από την έναρξη της κάλυψης ή της ανανέωσης, εκτός εάν για 

κάποιο λόγο ακυρωθεί πριν τη λήξη. Η κάλυψη πάντα αρχίζει και τελειώνει στις 12:00 το μεσημέρι.  
 

 

           Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

 Μπορείτε να ακυρώσετε την κάλυψη οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας και θα παρακρατηθούν 
αναλογικά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 

 Δεν θα υπάρξει επιστροφή ασφαλίστρων, αν έχει συμβεί ζημιά 
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους ακύρωσης, παρακαλούμε αναφερθείτε στους γενικούς 

όρους του συμβολαίου. 
 

Η Ασφαλιστική Κάλυψη παρεχέται 100% από τη Lloyd’s Insurance Company S.A. 
 
 
 

 Περιστατικά που μπορεί να χαρακτηρίζονται από την 
Εργατική Νομοθεσία και τους Ασφαλιστικούς Φορείς ως 
εργατικά. 

 Φυσικά φαινόμενα που έχουν σαν συνέπεια μεγάλης 
έκτασης καταστροφές (π.χ. σεισμός, πλημμύρα). 


