
Ασφάλιση Αλλοδαπών
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
               
               
               
    

Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα, όπως η αίτηση ασφάλισης και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ένα ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα ασφάλισης για τη χορήγηση και ανανέωση της αδείας παραμονής αλλοδαπών πολιτών στη χώρα μας βάσει 
του νόμου Ν4251/2014. Το πρόγραμμα καλύπτει έξοδα νοσηλείας ή θεραπείας του ασφαλισμένου βάσει ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού καθώς και τη 
καταβολή χρηματικού ποσού στον ίδιο ή σε περίπτωση θανάτου του στους νόμιμους κληρονόμους.

Τι ασφαλίζεται;
Θάνατος από Ατύχημα, με ανώτατο όριο ευθύνης της 
Εταιρείας 1.000,00€ 
Αν ατύχημα έχει ως συνέπεια τον θάνατο και εφόσον 
πεθάνει εντός ενός (1) έτους από το ατύχημα, 
καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφαλισμένο 
κεφάλαιο.
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα, με ανώτατο 
όριο ευθύνης της Εταιρίας 15.000,00€ 
Αν ατύχημα έχει ως συνέπεια τη μόνιμη ολική ανικανότητα 
του ασφαλισμένου, και εφόσον αυτή συμβεί μέσα σε ένα 
έτος από το ατύχημα, καταβάλλεται στον ασφαλισμένο 
το ασφαλισμένο κεφάλαιο. Οι περιπτώσεις ορίζονται 
αποκλειστικά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.    

 Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα, με ανώτατο 
όριο ευθύνης της Εταιρείας 15.000,00€ και ως ποσοστό 
επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανάλογα με το είδος 
της ανικανότητας
Μόνιμη, Διαρκής-Ισόβια, μερική ανικανότητα θεωρείται 
εκείνη που μειώνει ουσιαστικά την ικανότητα προς 
εργασία του ασφαλισμένου καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής 
του. Τα ποσοστά που καταβάλλονται καθορίζονται βάση 
του ειδικού πίνακα κατάταξης αυτών.  
Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη, κάλυψη εξόδων 
νοσοκομειακής περίθαλψης εντός νοσοκομείου, από 
Ατύχημα ή Ασθένεια και με ανώτατο όριο ευθύνης της 
Εταιρείας 10.000,00€  
Σε περίπτωση περίθαλψης του ασφαλισμένου 
αποκλειστικά και μόνον σε Δημόσιο νοσοκομείο, ο 
ασφαλισμένος θα λάβει αποζημίωση ίση με το ογδόντα 
της εκατό (80%) των αναγνωρισμένων εξόδων και μέχρι 
του ανώτατου ορίου κάλυψης.
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα, από Ατύχημα ή Ασθένεια και 
με ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας 1.000,00€  
Αν λόγω ατυχήματος ή ασθενείας είναι αναγκαία η 
περίθαλψη του ασφαλισμένου και προκύπτουν έξοδα 
που οφείλονται σε: Επισκέψεις ιατρών, αγορά Φαρμάκων 
και Εξετάσεις, ο ασφαλισμένος θα λάβει αποζημίωση ίση 
με το ογδόντα της εκατό (80%) των αναγνωρισμένων 
εξόδων και μέχρι του ανώτατου ορίου κάλυψης.

Τι δεν ασφαλίζεται;
Εξαιρέσεις προσώπων: Δεν καλύπτονται πρόσωπα που 
πάσχουν:
από παραλυσία, επιληψία, νευρασθένεια, ψυχική πάθηση 
ή βλάβη, τρομώδες παραλήρημα και από λειτουργικό 
ελάττωμα ή βλάβη που έχει επίδραση στις ελεύθερες 
κινήσεις τους.  
Επίσης δεν καλύπτονται 
πρόσωπα ακρωτηριασμένα, ανάπηρα, βουβά, κουφά 
ή που πάσχουν από μεγάλη κωφότητα, τυφλά ή 
πολύ μυωπικά (άνω των 10 βαθμών) ή πρόσωπα που 
αρρώστησαν από αποπληξία ή διανοητική ασθένεια
Εξαιρέσεις κινδύνων:
Δεν καλύπτονται ατυχήματα και οι άμεσες και έμμεσες 
συνέπειές τους που οφείλονται:
Σε πόλεμο σε τρομοκρατικές ενέργειες.
Σε πυρηνική ενέργεια  και σε συνέπειες μετασχηματισμού 
ατομικού πυρήνα
Σε χρήση ναρκωτικών ή λήψη φαρμάκων, νευρώσεις, 
ψυχώσεις, παρανοϊκές καταστάσεις, αλκοολισμό και 
κατάσταση μέθης.   
Σε συμμετοχή, σε επαγγελματικές αθλητικές συναντήσεις 
(αγώνες ή προπονήσεις) καθώς και σε αγώνες, 
συναγωνισμούς, διαγωνισμούς, στοιχήματα, ακροβασίες 
με μηχανικά μέσα (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κλπ.)
Σε χρησιμοποίηση  από τον Ασφαλιζόμενο αεροπλάνων 
που δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένες αεροπορικές 
αερογραμμές και δεν εκτελούν κανονικά δρομολόγια ή 
charters, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων και αερόστατων.
Σε εκτέλεση υπηρεσίας του ασφαλιζόμενου στις ένοπλες 
δυνάμεις οιασδήποτε χώρας ή οργανισμού.
Σε άσκηση του επαγγέλματος του δύτη.
Σε νόσο του AIDS 
Σε προγενέστερη αναπηρία του ασφαλισμένου βαριάς 
ή χρόνιας μορφής, καθώς και στα επακόλουθα ή τις 
επιπλοκές της.
Σε κάθε εγχείρηση που δεν έγινε εξαιτίας ατυχήματος που 
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Σε συμφόρηση, δηλητηριάσεις, ερυσίπελας, ρευματικές-
εκφυλιστικές παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων, 
κιρσούς, αιμωδίαση,  μυϊκές συνολκές, θλάσεις χωρίς 
αντικειμενικά ευρήματα ατυχήματος, κήλη καθώς και οι 
συνέπειες βίαιης σωματικής προσπάθειας.
Επίσης, εξαιρούνται, οι επιπλοκές της κύησης ή η 
αποβολή,  εκτός εάν πρόκειται για τροχαίο ατύχημα, 
καθώς και οι σωματικές βλάβες που προξενήθηκαν εκ 
προθέσεως από τον Ασφαλισμένο ή τους δικαιούχους 
της ασφάλισης, καθώς και εκείνες που θα μπορούσαν να 
συμβούν στον ασφαλισμένο στη διάρκεια (απόπειρας) 
διάπραξης ποινικού αδικήματος.

Προϊόν: Ασφάλιση ασθενείας ΑλλοδαπώνΕταιρεία: ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ έχει έδρα στην 
Ελλάδα, Φιλελλήνων 25, 10557 Αθήνα, Αρ.ΓΕΜΗ: 000857301000 και 
εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος



Τι ασφαλίζεται; (συνέχεια) Τι δεν ασφαλίζεται; (συνέχεια)
Η αυτοκτονία.
Ειδικές Εξαιρέσεις κάλυψης εξόδων νοσοκομειακής 
περίθαλψης:
Ο τοκετός, φυσιολογικός ή με καισαρική τομή και 
οποιαδήποτε αγωγή, θεραπεία σχετικά με στειρότητα ή 
γονιμοποίηση.
Οι ρευματικές εκφυλιστικές παθήσεις των οστών και των 
αρθρώσεων, οι γενικές εξετάσεις -check up, η ανάρρωση, 
η ιατρική επίβλεψη, η αισθητική και πλαστική χειρουργική 
που γίνεται για λόγους καλλωπισμού, η οδοντιατρική ή 
χειρουργική θεραπεία στα δόντια, φατνία και ούλα.   
Η θεραπεία ή η εγχείρηση των αμυγδαλών της κήλης και 
των γεννητικών οργάνων της γυναίκας καλύπτονται μετά 
90 ημέρες συνεχούς ασφάλισης
Κάθε πάθηση που οφείλεται σε παραγωγή, επεξεργασία, 
μεταφορά, αποθήκευση ή χρήση αμιάντου ή προιόντων 
που περιέχουν αμίαντο.
Ειδικές εξαιρέσεις κάλυψης Ιατροφαρμακευτικών εξόδων:
Προϋπάρχουσες ασθένειες, αυχενικό σύνδρομο, 
δισκοπάθεια, οστεοπάθεια, οσφυισχυαλγία και οι 
επιπλοκές τους, φυσιοθεραπείες.
Δαπάνες για την παρακολούθηση και διόρθωση 
διαθλαστικών ανωμαλιών των ματιών και για αγορά 
γυαλιών, φακών και βοηθητικών συσκευών ακοής και 
δαπάνες για οποιεσδήποτε οδοντιατρικές φροντίδες και 
θεραπευτικές αγωγές, εκτός εάν απαιτούνται συνεπεία 
ατυχήματος και προληπτικές εξετάσεις - check up.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
Η προβλεπόμενη συμμετοχή 20% του ασφαλισμένου, 

η οποία εφαρμόζεται ανά ζημιογόνο γεγονός και ανά 
κάλυψη
Καλύπτονται άτομα από 3 μηνών έως και 84 ετών
Η ασφάλιση λήγει αυτόματα με τη συμπλήρωση του 

85ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου
Εφόσον μαζί με το συμβόλαιο εκδίδεται βεβαίωση 

ασφάλισης, η οποία δύναται να υποβληθεί στους 
εκάστοτε αρμόδιους φορείς για κάθε νόμιμη χρήση, 
η ασφάλιση δεν μπορεί να ακυρωθεί εκτός απο τις 
περιπτώσεις εναντίωσης, υπαναχώρησης.



Πού είμαι καλυμμένος;
 Στα Δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδος. Οι καλύψεις ισχύουν για Μόνιμη Διαμονή του ασφαλισμένου στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Να καταβάλλετε στην Εταιρεία, εμπρόθεσμα, τα ασφάλιστρα που αναλογούν, ανάλογα την ηλικία σας, για την κάλυψη
• Να απαντήσετε με ιδιαίτερη προσοχή, ειλικρίνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις του εντύπου ασφάλισης, δίνοντας σαφής πληροφορίες 

για όποιες απαντήσετε θετικά.
• Να μας ειδοποιήσετε εγγράφως και το ταχύτερο δυνατόν για κάθε μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας σας, καθώς και τυχόν 

μεταβολές στις δραστηριότητές σας  που μπορούν να μεταβάλλουν την επικινδυνότητα της κάλυψής σας.   
• Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας να μας το δηλώσετε εγγράφως, εντός οκτώ (8 ) ημερών από το γεγονός  
• Για την αποζημίωση των καλυπτόμενων εξόδων σας, θα πρέπει να μας προσκομίσετε, με δικές σας ενέργειες και έξοδα, όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες και τα πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Πότε και πώς πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύμφωνα με την επιλογή του τρόπου πληρωμής στο έντυπο της Αίτησης - Πρότασης Ασφάλισής σας και 
σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που η Εταιρεία διαθέτει, με μετρητά ή ηλεκτρονικά μέσω κάρτας, ή μέσω Τραπέζης ή 
απευθείας στην Εταιρεία ή και στους νόμιμους συνεργάτες της.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ασφάλισή σας αρχίζει  με την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου ή της 1ης δόσης, σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που επιλέξατε.

Η ασφάλισή σας έχει ετήσια διάρκεια και λήγει με την πάροδο της χρονικής αυτής διάρκειας. Η κάλυψή σας λήγει αυτόματα σε περίπτωση Θανάτου 
ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και την καταβολή αποζημίωσης αυτών.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Δικαίωμα Εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Εταιρεία εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή 
του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που το περιεχόμενό του διαφέρει από την αίτηση ασφάλισης και εντός δεκατεσσάρων (14)  ημερών σε 
περίπτωση μη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή/και των όρων όλων των καλύψεων. 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Σε περίπτωση σύναψης της ασφάλισης εξ αποστάσεως, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύσταση ασφάλισης 
αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιστρέφονται τα ασφάλιστρα.


