
Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων και Ασθενειών
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Ασφαλιστική Εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.      Προϊόν: Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ

Το παρόν έγγραφο πληροφοριών έχει ως μοναδικό σκοπό να προσφέρει σύντομη περιγραφή του προϊόντος δεν είναι προσωποποιημένο στις δικές 
σας ατομικές ανάγκες και κατά συνέπεια δεν μπορεί να  αποτελέσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ούτε βεβαίωση ασφάλισης. Πλήρεις προσυμβατικές και 
συμβατικές πληροφορίες του εν λόγω προϊόντος σας παρέχονται σε άλλα έγγραφα.

Το παρόν προϊόν παρέχεται με τη συνεργασία της New Health System (NHS), εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας. Η έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
τελεί υπό την προϋπόθεση αποδοχής της αίτησης μου από την Εταιρεία και μόνο εφόσον καταβληθεί εμπρόθεσμα το οφειλόμενο ασφάλιστρο. Δεν 
παρέχει λεπτομέρειες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις. Οι λεπτομέρειες αυτές περιγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στους 
Γενικούς & Ειδικούς Όρους, στις τυχόν πρόσθετες πράξεις και σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό έγγραφο.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόγραμμα υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Τι ασφαλίζεται;
 Βασική Ασφάλισης Ζωής ( Απλή Θανάτου)
 Ιατρικές επισκέψεις σε ιδιωτικά Νοσηλευτικά 

Ιδρύματα    
 Ιατρικές επισκέψεις σε πολυϊατρεία
 Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς ιδιώτες.
 Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιωτικά Νοσηλευτικά 

Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα και Πολυιατρεία.
 Check up
 Φυσιοθεραπείες
 Γυαλιά Οράσεως
 Θεραπείες Λόγου Μάθησης
 Ψυχολογική υποστήριξη
 Προσωπικό Ατύχημα

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 Διαγνωστικές Εξετάσεις & Ιατρικές επισκέψεις σε 

Δημόσια Ιδρύματα

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Δεν καλύπτονται:

 Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συγκεκριμένη 
κάλυψη.  

Πού είμαι καλυμμένος;
 Εντός Ελληνικής Επικράτειας 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Πλήρης συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης ασφάλισης
• Αποστολή αντιγράφου του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
• Άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος 
• Λήψη έγκρισης από την εταιρία για να γίνει χρήση των καλύψεων του προγράμματος

Πότε και πώς πληρώνω;
Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται εφάπαξ πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, απευθείας στην Εταιρεία ή κάνοντας 
χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή σε εξουσιοδοτημένο για την είσπραξη ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης αρχίζει με την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
της ισχύος αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Εγγράφως και με συστημένη επί αποδείξει παραλαβής επιστολή.


