ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052
Άρθρο 1o: Ορισµοί
Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα
καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για την αιτία αυτή και αναφέρεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων
Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου.
Ασθένεια: ∆ιαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισµού που αποδεικνύεται αντικειµενικά.
Ατύχηµα: Κάθε σωµατική βλάβη που προέρχεται από εξωτερική βίαιη, τυχαία, αιφνίδια και ξένη αιτία
προς την πρόθεση του παθόντα και η οποία πρέπει να τεκµηριώνεται ιατρικά.
∆ιαγνωστικές εξετάσεις: Ιατρικές εξετάσεις που πραγµατοποιούνται αποκλειστικά από το
συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο και είναι συµβατές µε παραπεµπτικό συµβεβληµένου ή µη ιατρού
ανάλογης ειδικότητας.
Εξαιρέσεις: Παροχές υγείας και υπηρεσίες οι οποίες εξαιρούνται από την κάλυψη και περιγράφονται
αναλυτικά στο άρθρο 9.
Θεράπων Ιατρός: Ο ιατρός του ασφαλιζοµένου µε του οποίου το παραπεµπτικό εκτελούνται στο
συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο οι αναγραφόµενες εξετάσεις, µε την προϋπόθεση ότι κατέχει την
αντίστοιχη ειδικότητα για το σχετικό παραπεµπτικό.
Καλυπτόµενα Μέλη: Ο ασφαλισµένος και τα άγαµα εξαρτώµενα τέκνα, που έχουν ηλικία κατά τη
σύναψη της ασφάλισης µεγαλύτερη του ενός µηνός και µικρότερη των δέκα επτά ετών.
Κλινική Εξέταση: Νοείται η άνευ εξειδικευµένων µηχανικών µέσων εξέταση του ασθενούς, που
σχετίζεται µε τη λήψη του ιστορικού, την δια χειρών και οφθαλµών εξέταση και ψηλάφηση και την δι’
ακουστικών ακρόαση.
Συµβεβληµένο ∆ιαγνωστικό Κέντρο: Οποιοδήποτε διαγνωστικό κέντρο που συνεργάζεται µε την
Εταιρία και µε το οποίο η Εταιρία έχει συνάψει ειδική σύµβαση και παρέχει τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε
τα αναγραφόµενα στο παρόν. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει και να αντικαταστήσει το
συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο.
Συµβεβληµένος Ιατρός: Κάθε ιατρός που συνεργάζεται και έχει συνάψει ειδική σύµβαση µε το
συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο, παρέχοντας τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
εξωνοσοκοµειακό προσάρτηµα και µε του οποίου το παραπεµπτικό εκτελούνται οι διαγνωστικές
εξετάσεις.
Συµµετοχή Ασφαλισµένου: Νοείται το ποσό µε το οποίο συµµετέχει ο ασφαλισµένος στο κόστος της
ιατρικής επίσκεψης στο ιατρείο και της ιατρικής επίσκεψης κατ’ οίκον.
Τηλεφωνικό Κέντρο: Νοείται το συντονιστικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθ’ όλη
την διάρκεια του χρόνου και είναι στελεχωµένο µε διοικητικό και ιατρικό προσωπικό που διαθέτει το
εκάστοτε συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο και παρέχει ιατρικές συµβουλές µέσω τηλεφώνου, καθώς και
πληροφορίες για την χρήση των παροχών της κάλυψης αυτής. Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί το
κατεξοχήν αρµόδιο όργανο για την ενεργοποίηση και τον συντονισµό των επί µέρους παροχών
εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης του παρόντος προσαρτήµατος.
Άρθρο 2o: Καλυπτόµενα Έξοδα
Η Εταιρία µε το παρόν προσάρτηµα αναλαµβάνει, έναντι του ασφαλισµένου και σύµφωνα µε τους
παρακάτω γενικούς όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς, την κάλυψη των ακόλουθων παροχών, µε
ανώτατο όριο αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών του
ασφαλιστηρίου:
(α)

Τη λήψη µέσω τηλεφώνου ιατρικών πληροφοριών και συµβουλών.

(β)
Την πραγµατοποίηση ιατρικών επισκέψεων από και σε συµβεβληµένους ιατρούς του
δικτύου.
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(γ)
Το συντονισµό της διεξαγωγής των αναγκαίων εξωνοσοκοµειακών διαγνωστικών εξετάσεων
συνεπεία ατυχήµατος ή ασθενείας σε συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο ή σε συνεργαζόµενα
κέντρα.
(δ)
Τη διενέργεια ετησίου προληπτικού ελέγχου (check up), δια µέσου συµβεβληµένου
διαγνωστικού κέντρου, που θα παρέχει τις υπηρεσίες του απευθείας προς τα καλυπτόµενα µέλη.
Άρθρο 3o: Τηλεφωνικό Κέντρο
Ο ασφαλισµένος έχει στη διάθεσή του τη δυνατότητα χρήσης τηλεφωνικής γραµµής ιατρικής φροντίδας
καθηµερινά, ολόκληρο το 24ωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η τηλεφωνική γραµµή ιατρικής
φροντίδας λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο, είναι στελεχωµένη µε διοικητικό και ιατρικό προσωπικό και
παρέχει στους ασφαλισµένους τις ακόλουθες υπηρεσίες:






Ενηµερώνει για τις προσφερόµενες υπηρεσίες.
Συντονίζει και καταγράφει τις προσφερόµενες υπηρεσίες.
Προσφέρει ιατρικές πληροφορίες από τηλεφώνου.
Παραπέµπει ιατρικά περιστατικά σε ιατρούς του δικτύου, στο ιατρείο ή επίσκεψη στο σπίτι.
Ελέγχει και εγκρίνει τα παραπεµπτικά των προς εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων.

Άρθρο 4o: Ιατρικές επισκέψεις στο ιατρείο
Η Εταιρία καλύπτει µε το παρόν προσάρτηµα των εξωνοσοκοµειακών παροχών τα έξοδα ιατρικών
επισκέψεων των καλυπτόµενων µελών στα ιατρεία των συµβεβληµένων ιατρών καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους. Στην περίπτωση αυτή, το καλυπτόµενο µέλος που χρειάζεται ιατρική βοήθεια, θα πρέπει να
επικοινωνήσει µε το τηλεφωνικό κέντρο το οποίο και θα τον ενηµερώσει σχετικά µε τα στοιχεία του
πλησιέστερου ιατρού της περιοχής του. Κατά την επίσκεψή του στον ιατρό θα πρέπει να επιδεικνύει τα
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος. Η συµµετοχή του καλυπτόµενου µέλους στο
κόστος κάθε ιατρικής επίσκεψης αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών
του παρόντος προσαρτήµατος και καταβάλλεται απευθείας στον ιατρό έναντι έκδοσης νόµιµης απόδειξης.
Σε περίπτωση όµως, που η ανεύρεση συµβεβληµένου ιατρού για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι
αντικειµενικά δυνατή, τότε ο ασφαλισµένος αφού ενηµερωθεί σχετικά και εφόσον επισκεφθεί µη
συµβεβληµένο ιατρό της περιοχής του, καλύπτεται απολογιστικά το κόστος της ιατρικής επίσκεψης µε
ανώτατη αµοιβή ιατρού µέχρι το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτοµένων Περιπτώσεων και
Παροχών και µε συµµετοχή του ασφαλισµένου µε το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων
Περιπτώσεων και Παροχών.
Άρθρο 5o: Ιατρικές επισκέψεις κατ’ οίκον
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και εφ’ όσον συντρέχει αντικειµενική αδυναµία µετακίνησης του
καλυπτόµενου µέλους, η Εταιρία καλύπτει µε το παρόν προσάρτηµα των εξωνοσοκοµειακών παροχών τα
έξοδα ιατρικών επισκέψεων συµβεβληµένου ιατρού στην κατοικία του καλυπτόµενου µέλους όλο το
24ωρο και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην περίπτωση αυτή το καλυπτόµενο µέλος που
αντιµετωπίζει επείγον περιστατικό υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το τηλεφωνικό κέντρο, µέσω του
οποίου εγκρίνεται και οργανώνεται η αποστολή συµβεβληµένου ιατρού ανάλογης ειδικότητας στην
κατοικία και να επιδείξει σε αυτόν τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος. Η
συµµετοχή του καλυπτόµενου µέλους στο κόστος κάθε ιατρικής επίσκεψης αναγράφεται στον Πίνακα
Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών του παρόντος προσαρτήµατος και καταβάλλεται απευθείας
στον ιατρό έναντι έκδοσης νόµιµης απόδειξης.
Σε περίπτωση όµως, που η ανεύρεση συµβεβληµένου ιατρού για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι
αντικειµενικά δυνατή, τότε ο ασφαλισµένος αφού ενηµερωθεί σχετικά και εφόσον επισκεφθεί µη
συµβεβληµένο ιατρό της περιοχής του, καλύπτεται απολογιστικά το κόστος της ιατρικής επίσκεψης µε
ανώτατη αµοιβή ιατρού µέχρι το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτοµένων Περιπτώσεων και
Παροχών και µε συµµετοχή του ασφαλισµένου µε το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων
Περιπτώσεων και Παροχών.
Άρθρο 6o: ∆ιαγνωστικές εξετάσεις
Εάν συνεπεία ατυχήµατος ή ασθένειας, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, το καλυπτόµενο µέλος
είναι αναγκαίο να υποβληθεί σε εξωνοσοκοµειακές διαγνωστικές εξετάσεις, η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα
των απαραίτητων εξετάσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα ή σε
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συνεργαζόµενα διαγνωστικά κέντρα, χωρίς καµία επιβάρυνση για τον ασφαλισµένο και µέχρι του
ανώτατου ετησίου ορίου εξόδων που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και
Παροχών του παρόντος προσαρτήµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια των διαγνωστικών
εξετάσεων είναι η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος, επί πλέον δε και
η προσκόµιση στο συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο από το καλυπτόµενο µέλος σχετικού
παραπεµπτικού σηµειώµατος ιατρού (θεράποντος ή συµβεβληµένου) αντίστοιχης ειδικότητας, στο οποίο
υποχρεωτικά θα αναγράφονται:
το ονοµατεπώνυµο του προς εξέταση προσώπου
τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου δηµοσίου εγγράφου που να
αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του ασφαλισµένου προσώπου
οι ζητούµενες διαγνωστικές εξετάσεις αναλυτικά
ο λόγος για τον οποίο ζητούνται (συµπτωµατολογία, ασθένεια κλπ.)
η ηµεροµηνία έκδοσης παραπεµπτικού η οποία να µην απέχει από την ηµεροµηνία
πραγµατοποίησης της εξέτασης χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός, εκτός εάν τούτο
επιβάλλεται για ιατρικούς λόγους.
Η αφαίρεση των αντίστοιχων χρεώσεων από το ετήσιο ανώτατο όριο εξόδων του εκάστοτε καλυπτόµενου
µέλους, θα γίνεται πάντοτε µε βάση τον συµφωνηθέντα τιµοκατάλογο που ισχύει για την Εταιρία.
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που τα έξοδα των εξωνοσοκοµειακών διαγνωστικών εξετάσεων υπερβούν
το ετήσιο ανώτατο όριο εξόδων που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και
Παροχών του παρόντος προσαρτήµατος, το υπερβάλλον ποσό των εξόδων θα βαρύνει το καλυπτόµενο
µέλος και η εξόφλησή του θα γίνεται από αυτό απευθείας στο συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο. Για τις
εξετάσεις αυτές θα ισχύει ο εκάστοτε ισχύον ιδιωτικός τιµοκατάλογος του συµβεβληµένου κέντρου µε
έκπτωση 30%, στα δε συνεργαζόµενα κέντρα η χρέωση δεν θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση την
ιδιωτική τους τιµή.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την αναγκαιότητα των εξετάσεων που υποδεικνύονται από τον συµβεβληµένο
ιατρό.
Άρθρο 7o: Ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (CHECK UP)
Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα των καλυπτόµενων µελών για τη διενέργεια µία φορά κάθε χρόνο ιατρικού
προληπτικού ελέγχου υγείας (check up), χωρίς καµία επιβάρυνσή τους µε την προϋπόθεση ότι τηρείται η
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 του παρόντος και έχει εξοφληθεί το συνολικό ετήσιο
ασφάλιστρο περιόδου.
Οι εξετάσεις του ετήσιου προληπτικού ελέγχου διενεργούνται όλες µαζί και µόνο σε συµβεβληµένο µε την
Εταιρία διαγνωστικό κέντρο. Σε περίπτωση επιθυµίας του ασφαλισµένου µπορεί να γίνει αξιολόγηση των
ευρηµάτων.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
Τ.Κ.Ε.
ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
Άρθρο 8o: Υποχρεώσεις καλυπτόµενου µέλους
Το καλυπτόµενο µέλος το οποίο θα κάνει χρήση των καλύψεων του παρόντος προσαρτήµατος
εξωνοσοκοµειακών παροχών, θα πρέπει προηγουµένως να επικοινωνήσει µε το Τηλεφωνικό Κέντρο,
προς ενηµέρωσή του για τα διαγνωστικά κέντρα και τα ιατρεία των συµβεβληµένων ιατρών, καθώς και τα
εξωτερικά ιατρεία συγκεκριµένων Νοσοκοµείων, όπου θα πρέπει να απευθύνεται για τον καθορισµό της
ηµέρας και ώρας εξέτασης.
Κατά την προσέλευσή του στο συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο ή στο ιατρείο του συµβεβληµένου
ιατρού ή σε περίπτωση επίσκεψης συµβεβληµένου ιατρού κατ’ οίκον, το καλυπτόµενο µέλος θα πρέπει
να επιδεικνύει απαραίτητα τα εξής:
1.

Το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή το διαβατήριο ή το βιβλιάριο υγείας ή άλλο έγγραφο που
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να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του εξεταζόµενου. Το συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο έχει
το δικαίωµα ελέγχου της ταυτοπροσωπίας του εξεταζόµενου.
2.

Τα στοιχεία της ασφάλισής του (αριθµός ασφαλιστηρίου κλπ.).

Άρθρο 9o: Εξαιρέσεις
Ουδεµία κάλυψη σχετικά µε το προσάρτηµα των εξωνοσοκοµειακών παροχών θα ισχύει για τις
παρακάτω περιπτώσεις:
(α)
Χρήση του προσαρτήµατος πριν περάσουν δύο (2) τουλάχιστον µήνες από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος ή επαναφοράς σε ισχύ.
(β)
Εισβολή ή επιδροµή εχθρού, εξωτερικό ή εµφύλιο πόλεµο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις
και ταραχές.
(γ)
Από ατυχήµατα κατά την εκτέλεση στρατιωτικής θητείας του ασφαλισµένου στις ένοπλες
δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού.
(δ)
Λόγω διάπραξης ή απόπειρας για διάπραξη εγκλήµατος ή άδικης επιθέσεως από µέρους
του ασφαλισµένου ή χρήσης εκρηκτικών υλών.
(ε)
Την απεξάρτηση και αντιµετώπιση των συνεπειών ή καταστάσεων που προκύπτουν ως
αποτέλεσµα χρήσης και επήρειας ναρκωτικών ή χρόνιου αλκοολισµού και των επιπλοκών τους.
(στ) Το σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) και οι επιπλοκές του (εκτός
από την εξέταση ανίχνευσης του συνδρόµου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας η οποία θα
καλύπτεται).
(ζ)
Τη στειρότητα, την τεχνητή γονιµοποίηση, την αποβολή, την απόξεση και από τις πάσης
φύσεως επιπλοκές τους, τη διερεύνηση και τη θεραπεία της ανδρικής ανικανότητας, την κύηση.
(η)

Τις διανοητικές, νευροφυτικές διαταραχές, νευρώσεις και ψυχώσεις.

(θ)
Τις προγενέστερες της ασφάλισης αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες και επιπλοκές αυτών,
καθώς και προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσους ή παθήσεις που τις γνώριζε ο ασφαλισµένος και
δεν τις δήλωσε κατά την ασφάλισή του.
(ι)
Την οποιαδήποτε κάλυψη σχετική µε δόντια, φατνία και ούλα (εκτός εάν προέρχονται από
ατύχηµα, το οποίο έγινε κατά τον χρόνο ισχύος του προσαρτήµατος).
(ια) Τις διαγνωστικές εξωνοσοκοµειακές εξετάσεις που πραγµατοποιούνται σε µη συµβεβληµένα
διαγνωστικά κέντρα, ακόµη και αν τα συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα δεν έχουν τις
προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση ορισµένων εξ’ αυτών.
(ιβ) Το κόστος των φαρµάκων που τυχόν χορηγούνται για τη διενέργεια συγκεκριµένων
διαγνωστικών εξετάσεων, κατά την επίσκεψη του καλυπτόµενου µέλους στον ιατρό ή στο
διαγνωστικό κέντρο.
(ιγ) Τις τυχόν ιατρικές πράξεις πέραν της κλινικής εξέτασης, που είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθούν από τον συµβεβληµένο ιατρό.
(ιδ) Τις διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν τη διάγνωση κληρονοµικών επιβαρύνσεων, τη
διερεύνηση µεταβολών στο ανθρώπινο γονιδίωµα ή πρόσµιξη γονιδιώµατος άλλων
µικροοργανισµών καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε µορφής εναλλακτικής ιατρικής.
Άρθρο 10o: Αυτοτέλεια παρόντος προσαρτήµατος
Οποιαδήποτε παροχή σε εφαρµογή των όρων του παρόντος προσαρτήµατος, δεν δεσµεύει την Εταιρία
και δεν καθιστά υποχρεωτική την εκ µέρους της καταβολή παροχής ή αποζηµίωσης από οποιαδήποτε
άλλη συµπληρωµατική ασφάλιση, αν η ασφαλιστική περίπτωση καλύπτεται µεν από το παρόν
προσάρτηµα, εµπίπτει όµως στις εξαιρέσεις προσαρτήµατος άλλης ασφαλιστικής κάλυψης.
Άρθρο 11o: Ευθύνη της Εταιρίας
Η Εταιρία µε ουδεµία ευθύνη βαρύνεται για την ποιότητα και ορθότητα σύµφωνα µε τους κανόνες της
ιατρικής επιστήµης των υπηρεσιών (εξετάσεων, ιατρικών πράξεων, συµβουλών κλπ.) που θα παρέχονται
προς τα καλυπτόµενα µε το παρόν µέλη από το συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο, το πάσης φύσεως
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προσωπικό του καθώς και για τις πράξεις ή τις τυχόν παραλείψεις τους.
Άρθρο 12o: Αναπροσαρµογή ασφαλίστρων και ανωτάτου ορίου κάλυψης
Ο προσδιορισµός του αρχικού ασφαλίστρου του παρόντος προσαρτήµατος έγινε µε βάση τους
παρακάτω παράγοντες:
(α)
Τη σχέση µεταξύ αποζηµιώσεων και ασφαλίστρων του προσαρτήµατος (συντελεστής
αποζηµιώσεων), από ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο αυτής της πρόσθετης ασφάλισης.
(β)
Την εξέλιξη του µέσου κόστους εξετάσεων, την τιµαριθµοποίηση των αποζηµιώσεων καθώς
και τις αµοιβές των συµβεβληµένων ιατρών και νοσηλευτών.
(γ)
Την αναλογιστική τεχνική που εφαρµόζεται για την τιµολόγηση του προσαρτήµατος και τα
στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η Εταιρία τόσο από την ίδια εµπειρία της όσο και από την εµπειρία
Ελληνικών και διεθνών εργαστηριακών ή ιατρικών οργανισµών
(δ)

Τα έξοδα της Εταιρίας για αυτή την συγκεκριµένη συµπληρωµατική ασφάλιση.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει, µε το ίδιο ποσοστό το ασφάλιστρο και το ανώτατο
όριο παροχής όταν µεταβάλλεται κάποιος ή κάποιοι από τους παραπάνω παράγοντες. Κάθε
αναπροσαρµογή γίνεται από την Εταιρία κατά δίκαιη κρίση για όλους τους ασφαλιζοµένους και µόνο σε
οποιαδήποτε ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου.
Ρητά δηλώνεται και συµφωνείται ότι η ετήσια αυτόµατη αναπροσαρµογή του ασφαλισµένου κεφαλαίου –
ασφαλίστρου του άρθρου 4 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου δεν θα ισχύει για τα κεφάλαια και τις
παροχές του παρόντος προσαρτήµατος.
Άρθρο 13o: Τερµατισµός ασφάλισης
Η ισχύς του παρόντος τερµατίζεται
(α)
Με τη λήξη της ισχύος ή την εξαγορά ή την ακύρωση ή την ελευθεροποίηση της βασικής
ασφάλισης ζωής.
(β)
Με την έγγραφη καταγγελία του παρόντος από οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων µερών ή
µε την υπαναχώρηση ή την εναντίωση του συµβαλλοµένου από την ασφάλιση ή την επαναφορά σε
ισχύ. Η Εταιρία όµως µετά παρέλευση δύο (2) ετών από την έκδοση ή την επαναφορά σε ισχύ του
προσαρτήµατος για κανένα λόγο δεν µπορεί να το καταγγείλει, εκτός εάν συντρέχουν οι
περιπτώσεις του άρθρου 2 των Γενικών Όρων ασφαλιστηρίου.
(γ)

Με το θάνατο του ασφαλισµένου

(δ)
Με την επέλευση της επετείου του ασφαλιστηρίου, της πλησιέστερης προς τα γενέθλια του
δέκατου όγδοου έτους του ασφαλισµένου.
(ε)
Στην περίπτωση καλυπτόµενου τέκνου, µε την επέλευση της επετείου του ασφαλιστηρίου,
της πλησιέστερης προς τα γενέθλια του δέκατου όγδοου έτους αυτού
(στ) Αν η Εταιρία µε απόφασή της προβεί στη διακοπή λειτουργίας του παρόντος
προσαρτήµατος ή µέρους των παροχών αυτού για όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισµένους της.
Στην περίπτωση αυτή το προσάρτηµα αυτό παύει να λειτουργεί εξολοκλήρου ή µερικώς για κάθε
έναν ασφαλισµένο ξεχωριστά από την ηµεροµηνία της επόµενης από τη διακοπή ετήσιας επετείου
του ασφαλιστηρίου.
∆ιευκρινίζεται πάντως ότι η διάρκεια ισχύος του παρόντος προσαρτήµατος ουδέποτε θα υπερβαίνει το
χρόνο της βασικής ασφάλισης ζωής. Επίσης, µε τον παρόντα όρο δεν περιορίζεται η δυνατότητα
καταγγελίας του προσαρτήµατος αυτού από την Εταιρία για οποιονδήποτε άλλο νόµιµο λόγο.
Άρθρο 14o: Επέκταση ισχύος παροχής
Σε περίπτωση τερµατισµού της βασικής ασφάλισης ζωής ο ασφαλισµένος ή οποιοδήποτε από τα τυχόν
καλυπτόµενα µέλη, έχουν τη δυνατότητα εντός χρονικού διαστήµατος 90 ηµερών από τον τερµατισµό να
ζητήσουν εγγράφως τη σύναψη νέου ασφαλιστηρίου µε την αντίστοιχη κάλυψη.
Σε περίπτωση λήξης της κάλυψης, το παρόν προσάρτηµα θα µετατρέπεται σε ασφάλιση
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ SENIOR, η οποία θα είναι συνέχεια από τη παρούσα κάλυψη.
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