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EΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΠΡΟΙΟΝ : PERSONAL ACCIDENT  

EUROSURE INSURANCE COMPANY LTD Αρ. Άδειας 106 

Όλες οι προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες που αφορούν το προϊόν είναι  διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurosure.com ή από τους κατά τόπους διαμεσολαβητές της Eurosure 
καθώς επίσης και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  

 

Τι ασφαλίζεται;  
 H Εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο αν κατά την περίοδο ασφάλισης, υφίσταται 

τραυματισμό από ατύχημα, ο οποίος ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία, του 
προκαλέσει εντός 12 μηνών Θάνατο, μόνιμη ολική ανικανότητα ή προσωρινή ολική ή μερική 
ανικανότητα. Το ασφαλιστήριο επίσης παρέχει κάλυψη για ιατρικά έξοδα που πιθανόν να 
προκύψουν ως αποτέλεσμα ατυχήματος για το οποίο παρέχεται κάλυψη από το 
ασφαλιστήριο. 

   

 Τί δεν ασφαλίζεται;  
χ  Πολεμικοί Κίνδυνοι, Εξεγέρσεις, Οχλαγωγίες, Τρομοκρατικές Ενέργειες 
χ  Μόλυνση, Ρύπανση 

 χ  Ζημιές  από Πυρηνική ή Ιονίζουσα Ακτινοβολία 

 χ  Αφαιρετέο Ποσό  

 χ  Άτομα που υπηρετούν ενεργά στις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε Έθνους 

 χ  Σκόπιμοι αυτοτραυματισμοί, αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονία, χρήσης ναρκωτικών, ή κατάχρησης 
αλκοολούχων ποτών 

 χ  Οποιοσδήποτε σωματική βλάβη, θάνατος ή ιατρικά έξοδα που προκύπτουν ενώ ο ασφαλισμένος 
διαπράττει ή επιχειρεί να διαπράξει και / ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε εγκληματική πράξη 

 χ  Προυπάρχουσες ασθένειες 

 χ  Τραυματισμοί που προκύπτουν ενώ ο ασφαλισμένος παράγει, περιεργάζεται, αποθηκεύει, μεταφέρει, 
έχει στην κατοχή του, ή χειρίζεται εκρηκτικές ύλες οποιασδήποτε φύσης συμπεριλαμβανομένων  
πυροτεχνημάτων 

 χ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες 

 χ Εγκυμοσύνη, τοκετός, εξωμήτρια κύηση, διακοπή εγκυμοσύνης ή οποιαδήποτε φυσική ή άλλη 
περιπλοκή που προέρχεται από αυτή. 

 χ Τραυματισμοί που προκύπτουν από συμμετοχή σε επαγγελματικό αθλητισμό ή οποιοδήποτε 
επικίνδυνο άθλημα,  χόμπι ή δραστηριότητες 

 χ Τραυματισμοί που προκύπτουν ενώ ο ασφαλισμένος οδηγά ή είναι επιβάτης σε μοτοσυκλέτα. 
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 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  
 Το ασφαλιστήριο δεν παρέχει κάλυψη για απώλεια ή ζημιά που προκαλείται ή συνδράμετε από: 
  πόλεμο, εισβολή,  επανάσταση, εξέγερση και άλλα παρόμοια περιστατικά 

   οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη 

   οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων ή Ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια 

   Οποιαδήποτε μορφή Μόλυνσης ή Ρύπανσης 

  

 Πού είμαι καλυμμένος; 
 Στην Κυπριακή Δημοκρατία και το έδαφος των Βρετανικών Βάσεων στη Κύπρο 
  

 
 Ποιες είναι η υποχρεώσεις μου; 

- Έχετε την υποχρέωση να πληρώνετε το ασφάλιστρο σας στις ημερομηνίες που έχετε συμφωνήσει με την 
Εταιρεία 

 - Σε περίπτωση που συμβεί γεγονός που δυνατόν να προκαλέσει απαίτηση με βάση το ασφαλιστήριο, θα 
πρέπει να ειδοποιείται αμέσως η Εταιρεία από το Συμβαλλόμενο, το Ασφαλισμένο Πρόσωπο και/ή από 
οποιοδήποτε αντιπρόσωπό τους.   

    

 Πότε και Πώς Πληρώνω; 
Πληρώνετε το ασφάλιστρο σας όπως θα έχει συμφωνηθεί με την Εταιρεία γραπτώς. 

    

 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη. 
Η κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος κίνδυνος γίνει αποδεκτός από την Εταιρεία και 
λήγει την ημερομηνία που συμφωνήθηκε με την Εταιρεία.  

     

  Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
Μπορείτε να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο σας οποτεδήποτε στέλνοντας μας γραπτή ειδοποίηση.  
 

     

 


