Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
της Ασφαλιστικής Εταιρείας η «Κεντρική» Λτδ με έδρα την Κύπρο
Αρ. εγγραφής: 19119, Διεύθυνση: Κλήμεντος 33, 1061 Λευκωσία, Τηλ:22745745, Φαξ: 22745746
E-mail: info@kentriki.com.cy, Website: kentriki.com.cy
Οι προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τον πιο πάνω κίνδυνο περιέχονται στο Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Προσωπικών Ατυχημάτων της εταιρείας μας.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισμένο έναντι της νομικής του ευθύνης για καταβολή αποζημιώσεων,
καθώς και των εξόδων και δαπανών σε σχέση με τραυματισμό που προξενείται από βίαιο εξωτερικό ατύχημα, που φαίνεται με
ορατά μέσα.
Τι ασφαλίζεται;
1.
2.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Απώλεια ζωής από ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα όπως καθορίζεται στην
Κλίμακα Μόνιμης Ανικανότητας.
Προσωρινή Ολική Ανικανότητα από ατύχημα κατά την διάρκεια της
απασχόλησης ή της διεξαγωγής της εργασίας του.
Προσωρινή Μερική Ανικανότητα από ατύχημα ως συνέπεια της
οποίας ο Ασφαλισμένος θα ήταν ουσιαστικά ως ένα βαθμό (αλλά όχι
ολικά) ανίκανος να εργασθεί.
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα εντός και εκτός
Νοσοκομείου.

3.
9.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
Επί του ποσούασφαλείας
100%
100%

Θάνατος από ατύχημα
Ολική και Μόνιμη Ανικανότητα
Ολική και μη επανακτημένη απώλεια
της όρασης σε αμφότερους τους οφθαλμούς
Απώλεια χρήσης αμφοτέρων των μελών του
Σώματος
Απώλεια οράσεως ενός οφθαλμού
Απώλεια ενός μέλους του σώματος
Πλήρης απώλεια της ακοής και της ομιλίας
Πλήρης απώλεια της ακοής σε ένα αυτί
Απώλεια αντίχειρα (2 φάλαγγες)
Απώλεια αντίχειρα (1 φάλαγγα)
Απώλεια δείκτη (3 φάλαγγες)
Απώλεια δείκτη (2 φάλαγγες)
Απώλεια δείκτη (1 φάλαγγα)
Απώλεια οποιουδήποτε άλλου δάκτυλου χεριού
(3 φάλαγγες)
Απώλεια οποιουδήποτε άλλου δάκτυλου χεριού
(2 φάλαγγες)
Απώλεια οποιουδήποτε άλλου δάκτυλου χεριού
(1 φάλαγγα)
Απώλεια μεγάλου δακτύλου ποδιού
Απώλεια οιουδήποτε άλλου δακτύλου ποδιού

100%
100%
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Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
δεν ασφαλίζεται;

!
!
!
!

Αλλαγή επαγγελματικής απασχόλησης
Προγενέστερη σωματική βλάβη που ενώ ήταν γνωστή, δεν δηλώθηκε
Ατυχήματα που εμπίπτουν στην Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη
Καλύπτονται άτομα ηλικίας μέχρι 65 ετών.

Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη σε σχέση με:
Συμμετοχή του ασφαλισμένου σκόπιμα σε παράνομες,
δόλιες, εγκληματικές πράξεις ή τρομοκρατικές ενέργειες.
Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμός.
Τραυματισμός που συμβαίνει την στιγμή που ο
Ασφαλισμένος βρίσκεται κάτω από την επήρεια
οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών ή υποφέρει από
αφροδισιακά νοσήματα ή παραφροσύνη.
Οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων μέσων
εκτός εάν ο Ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκάφους
αεροπορικής εταιρείας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί
τακτικές γραμμές εναέριων συγκοινωνιών ή charters καθώς
και οδήγηση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου χωρίς να
έχει νόμιμη άδεια ικανότητας οδήγησης.
Αν ο Ασφαλισμένος ασχολείται με αγώνες ταχύτητας
οποιασδήποτε μορφής, κυνήγι, μοτοσυκλέττα, extreme
sports όπως καταδύσεις, αναρριχήσεις, αεροπτερισμός,
πτήσεις με αερόστατο, πτώση με αλεξίπτωτο,
σπηλαιολογία, ορειβασία, ανάβαση αλόγου, πυγμαχία,
πάλη, ποδόσφαιρο και γενικά την εκούσια έκθεση σε
κίνδυνο.
Oποιαδήποτε κατάσταση που σχετίζεται με εγκυμοσύνη ή
γέννα.
Περιστατικά που μπορεί να χαρακτηρίζονται από την
Εργατική Νομοθεσία ως εργατικά και εμπίπτουν στην
Ευθύνη Εργοδότη.
Πόλεμος, εχθρικές ενέργειες, εχθροπραξίες, είτε έχει
κηρυχθεί είτε όχι, εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση,
ανταρσία ή κατάσχεση ή υφαρπαγή εξουσίας ή πολιτική
αναταραχή.

Πότε και πως πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύμφωνα με την επιλογή
σας για τη συχνότητα και τον τρόπο πληρωμής στο έντυπο της
πρότασης ασφαλείας, σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους
τρόπους πληρωμής της Εταιρείας, με μετρητά ή μέσω κάρτας,
είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω Τράπεζας ή απ’ ευθείας στην
Ασφαλιστική Εταιρεία ή στους νόμιμους ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές συνεργάτες της Εταιρείας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
-Να μας καταβάλετε το ασφάλιστρο εμπρόθεσμα βάσει της
συμφωνίας που έχετε υπογράψει.
-Να απαντήσετε με ειλικρίνεια, μεγάλη προσοχή, σαφήνεια και
πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης
-Να παίρνετε όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας για την
αποφυγή ζημιάς ή ατυχήματος
-Κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου να μας δηλώνετε
κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο.
-Να μας επιτρέψετε να επιθεωρήσουμε τον ασφαλισμένο κίνδυνο
όποτε σας το ζητήσουμε
- Να μας ενημερώνετε σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της
επικοινωνίας
- Σε περίπτωση που σας συμβεί ένα καλυπτόμενο περιστατικό, να
επικοινωνείτε με την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ στα
τηλέφωνα:
Κεντρικά γραφεία Λευκωσία: 22745745
ή με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που σας εξυπηρετεί,
Λεμεσός 25870252,
Λάρνακα 24625177,
Πάφος 26821333.

Πού είμαι καλυμμένς;
Εντός και εκτός των γεωγραφικών ορίων της Κύπρου.

Πότε ξεκινά και τελειώνει η ασφαλιστική
κάλυψη μου;
Για να τεθεί σε ισχύ η ασφάλιση σας θα πρέπει να
καταβάλετε το ασφάλιστρο της πρώτης δόσης ή το
συνολικό ασφάλιστρο σύμφωνα με την συχνότητα
πληρωμής που επιλέξατε. Η διάρκεια της ασφάλισης
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η ασφάλιση
ανανεώνεται αυτόματα στην ετήσια επέτειο του
ασφαλιστηρίου σας, εφόσον πληρώσετε εντός της
ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής. Η Εταιρεία διατηρεί
το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την ανανέωση του
ασφαλιστηρίου τους όρους, τα ασφάλιστρα, τις παροχές
και τα ανώτατα όρια τους, για το σύνολο των
ασφαλισμένων, μετά από γραπτή ενημέρωση αυτών.
Πως μπορώ να ακυρώσω το συμβόλαιο
ασφάλισης μου;

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης
αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Κεντρική
Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ εντός ενός μήνα από την
παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που
το περιεχόμενο του παρεκκλίνει από την πρόταση
ασφαλείας και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών σε
περίπτωση μη παραλαβής των πληροφοριακών
στοιχείων ή των όρων όλων των καλύψεων.
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιστρέφονται τα
καταβληθέντα ασφάλιστρα, εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της
εναντίωσης από την Εταιρεία και δεν υπάρχει καμία
ποινή για τον συμβαλλόμενο.
Δικαίωμα ακύρωσης /καταγγελίας της ασφαλιστικής
σύμβασης: Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε /
καταγγείλετε το συμβόλαιο σας, με επιστολή που θα
στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Σε κάθε
περίπτωση ακύρωσης, θα σας επιστραφούν τα
καταβληθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον
υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης.

