Ασφάλιση ERASMUS
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: 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

Προϊόν: ERASMUS

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 πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο προβλέπει, σε περίπτωση σωματικής βλάβης του ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος, την καταβολή ενός
χρηματικού ποσού στον ίδιο και σε περίπτωση Θανάτου του στους δικαιούχους ή στους νόμιμους κληρονόμους του. Επιπλέον προβλέπει κάλυψη Ζημιών Τρίτων,
για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημιές, οι οποίες θα προκληθούν από τη δραστηριότητα του Ασφαλισμένου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της
καθημερινής του Ζωής και για τις οποίες υπεύθυνος κατά το νόμο θεωρείται ο Ασφαλισμένος.

Τι ασφαλίζεται;
Βασική κάλυψη: Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος του
ιδίου και Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους
Η ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος περιλαμβάνει:
Κάλυψη Θανάτου από Ατύχημα, με ανώτατο όριο ευθύνης
της Εταιρίας 10.000,00€
Αν ατύχημα έχει ως συνέπεια τον θάνατο και εφόσον
πεθάνει εντός ενός (1) έτους από το ατύχημα,
καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφαλισμένο
κεφάλαιο.
Κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα, με
ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας 10.000,00€
Αν ατύχημα έχει ως συνέπεια τη μόνιμη ολική ανικανότητα
του ασφαλισμένου, οι περιπτώσεις της οποίας ορίζονται
αποκλειστικά στο ασφαλιστήριο και εφόσον αυτή συμβεί
μέσα σε ένα έτος από το ατύχημα, καταβάλλεται στον
ασφαλισμένο το ασφαλισμένο κεφάλαιο.
Κάλυψη Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα,
με ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας 10.000,00€ 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 επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου
που καταβάλλονται σε περίπτωση μόνιμης μερικής
ανικανότητας καθορίζονται βάση του ειδικού πίνακα
κατάταξης αυτών.
Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών εξόδων από Ατύχημα,
με ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας τα 300,00 ή τα
500,00€, ανάλογα το πακέτο κάλυψης που θα επιλέξει ο
Ασφαλισμένος
Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει :
Την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του
ασφαλισμένου από:
Θανατηφόρο τραυματισμό προσώπων
Τραυματισμό προσώπων
Οι Σωματικές βλάβες που ο ασφαλισμένος θα προκαλέσει
σε τρίτους, στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων
της καθημερινής του Ζωής και εφόσον θεωρείται
υπεύθυνος κατά το νόμο γι αυτές, θα αποζημιώνονται
έως 20.000,00€ ή έως 30.000,00€ και ανάλογα το πακέτο
που έχει επιλεχθεί, κατ’ άτομο.
Στις καλύψεις για σωματικές βλάβες/θάνατο τρίτων
περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική
οδύνη ή ηθική βλάβη.
Υλικές Ζημιές σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην
οικογένεια του ασφαλισμένου, οι οποίες προκαλούνται
από αιφνίδιο απρόβλεπτο και ακούσιο γεγονός για το
οποίο:
Θα θεωρηθεί υπεύθυνος ο ασφαλισμένος και

Τι δεν ασφαλίζεται;
Εξαιρέσεις προσώπων, δεν καλύπτονται πρόσωπα που
πάσχουν:
από παραλυσία, επιληψία, νευρασθένεια, ψυχική πάθηση
ή βλάβη, νευρολογικές παθήσεις
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, ρευματικέςεκφυλιστικές 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.
Οι σωματικές βλάβες που προξενήθηκαν εκ προθέσεως
από τον Ασφαλισμένο ή τους δικαιούχους της παρούσας
ασφάλισης, καθώς και εκείνες που θα μπορούσαν να
συμβούν στον ασφαλισμένο στη διάρκεια (απόπειρας)
διάπραξης ποινικού αδικήματος.
Η αυτοκτονία.
Ειδικές Εξαιρέσεις κάλυψης εξόδων νοσοκομειακής
περίθαλψης:

Τι ασφαλίζεται; (συνέχεια)
Το οποίο θα είναι απόρροια της ιδιότητας ή της
δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην περιγραφή
του ασφαλιζόμενου κινδύνου
Οι Υλικές Ζημιές , θα αποζημιώνονται έως 20.000,00€
ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. Η
Απαλλαγή/ το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου για
κάθε καλυπτόμενη Υλική Ζημιά θα είναι 200,00€
Ομαδικό Ατύχημα για Σωματικές βλάβες και Υλικές
Ζημιές, ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια ασφάλισης,
θα καλύπτεται έως 60.000,00€ ή έως 90.000,00€ και
ανάλογα το πακέτο που έχει επιλεχθεί.
Προαιρετικές καλύψεις
Ανάλογα με το πακέτο κάλυψης που ο σφαλισμένος θα
επιλέξει και εφόσον συμπεριλάβει στην κάλυψή του
καλύψεις Ασθενείας, προβλέπεται επιπλέον η καταβολή
ενός προκαθορισμένου, χρηματικού ποσού στον ίδιο για
έξοδα νοσηλείας ή θεραπείας του από οξύ και επείγον
περιστατικό ασθενείας.
Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη, κάλυψη εξόδων
νοσοκομειακής περίθαλψης εντός νοσοκομείου για οξύ
και επείγον περιστατικό Ασθενείας και με ανώτατο όριο
ευθύνης της Εταιρίας 1.500,00€
Σε περίπτωση περίθαλψης του ασφαλισμένου για οξύ
και επείγον περιστατικό ασθενείας, ο ασφαλισμένος θα
λάβει αποζημίωση ίση με το ογδόντα της εκατό (85%) των
αναγνωρισμένων εξόδων και μέχρι του ανώτατου ορίου
κάλυψης. Στο όριο κάλυψης περιλαμβάνεται ημερήσιο
ποσό για Δωμάτιο και Τροφή 50,00€
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα, για οξύ και επείγον
περιστατικό ασθενείας και με ανώτατο όριο ευθύνης της
Εταιρίας για όλη τη διάρκεια της κάλυψης έως 300,00€

Τι δεν ασφαλίζεται; (συνέχεια)
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.
Για την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, δεν θεωρούνται τρίτοι:
Ο Ασφαλισμένος, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς
τους, οι νόμιμοι εκπρόσωποι ασφαλισμένου νομικού
προσώπου καθώς και οι σύζυγοι τους, άτομα που έχουν
συμβατική σχέση / υπαλληλική σχέση / σχέση εργασίας
με τον ασφαλιζόμενο ή λειτουργεί ως υπεργολάβος προς
τον Ασφαλιζόμενο, άτομα που συγκατοικούν με τον
ασφαλιζόμενο.
Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες που προξενηθηκαν:
Από πρόθεση του ασφαλισμένου, του Λήπτη της
ασφάλισης και των προστιθέντων υπό αυτών προσώπων,
από τρομοκρατικές ενέργειες (ως άνω αναφορά)
Από υλικά πυρηνικών οπλών,από πλημμυρά, τυφώνα,
λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμού ή
άλλης φυσικής διαταραχής.
Από κλοπή, από κυριότητα, συντήρηση, εκμετάλλευση
ή χρήση χώρων προσεδάφισης αεροσκαφών και
ελικοπτέρων, λιμένων, προβλητών, πλωτών μέσων,
αεροσκαφών, αυτοκινούμενων ή μη χερσαίων
οχημάτων,ζώων.
Από μηχανήματα κατασκευής έργων τα οποία τελούν
από οποιαδήποτε σχέση υπό την κατοχή ή χρήση του
Ασφαλιζόμενου, του Λήπτη της Ασφάλισης ή προσώπων
προστιθέντων από αυτούς.
Από πυρκαϊά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, ρήξη λεβήτων
ή άλλων δοχείων πίεσης τα οποία ανήκουν στον
Ασφαλισμένο ή τελούν στην κατοχή ή χρήση αυτού
από οποιαδήποτε σχέση. Από παραγωγή, επεξεργασία,
μεταφορά, αποθήκευση ή χρήση αμίαντου
Από ελαττωματική αποχέτευση, αναθυμιάσεις, μόλυνση ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου
Από δηλητηρίαση κάθε είδους προϊόντα, τρόφιμα ή
ποτά, τα οποία παράγονται πωλούνται ή διατίθενται
με οποιονδήποτε τρόπο από τον Ασφαλισμένο ή για
λογαριασμό του.
Σε οποιοδήποτε κτίσμα ή έδαφος από καθίζηση,
κλονισμό, μετακίνηση ή εξασθένιση των υποστηριγμάτων
/ θεμελίων τους.
Από συκοφαντία, δυσφήμηση ή παραβίαση δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Από μη τήρηση οποιονδήποτε συμβατικών υποχρεώσεων
του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης.
Σε αγροκαλλιέργειες δάση ή αρχαιολογικά ευρήματα.

Τι ασφαλίζεται; (συνέχεια)

Τι δεν ασφαλίζεται; (συνέχεια)
Η Εταιρεία απαλλάσσεται επίσης από κάθε ευθύνη ή
υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης για απαιτήσεις
που θα γεννηθούν από:
αμιγώς οικονομικές απώλειες οποιουδήποτε είδους ή
προελεύσεως και
αποθετικές ζημιές οποιουδήποτε είδους και μορφής.
Από εκτέλεση γενικών διευθυντικών καθηκόντων
(directors & officers liability)
Από λάθη και παραλείψεις των καλυπτομένων ατόμων
(errors & omissions liability)
Από ανάκληση προϊόντος και οι συμβατικές ευθύνες,
Από ποινές προς παραδειγματισμό και αποφυγή
παρόμοιου γεγονότος (punitive damages, exemplary
damages).
Οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλιζόμενου
(Επαγγελματική Αστική Ευθύνη).

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Η προκαθορισμένη σε κάθε κάλυψη, ποσοτική ή
ποσοστιαία, συμμετοχή του ασφαλισμένου, η οποία
εφαρμόζεται ανά ζημιογόνο γεγονός και ανά κάλυψη.
Καλύπτονται άτομα από 13 ετών έως και 65 ετών, εκτός
και εάν προβλέπεται διαφορετικά στην περιγραφή του
συμβολαίου.
Η ασφάλιση λήγει αυτόματα με τη συμπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου, εκτός και
εάν προβλέπεται διαφορετικά στην περιγραφή του
συμβολαίου.
Δεν παρέχεται και δεν ισχύει η κάλυψη στις εκάστοτε
εμπόλεμες περιοχές και στις χώρες: Αμερική, Καναδά,
Κούβα, Κογκό, Αφγανιστάν, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Λιβερία,
Σουδάν και Κριμαία.
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.

Πού είμαι καλυμμένος;
Στις χώρες που βρίσκεται ο φορέας υποδοχής και στα νοσοκομεία και στους αναγνωρισμένους παρόχους υγείας της χώρας υποδοχής,
την οποία και θα επισκεφτεί ο ασφαλισμένος, είτε για σπουδές είτε για διδασκαλία και επιμόρφωση, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
προγράμματος κινητικότητας ERASMUS+. Οι καλύψεις ισχύουν για τη διάρκεια της συμμετοχής του, στο ορισμένο, για κάθε περίπτωση,
πρόγραμμα ERASMUS, η οποία και αναφέρεται στην επιστολή αποδοχής του εκάστοτε φορέα υποδοχής.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Να καταβάλλετε στην Εταιρεία, εμπρόθεσμα, τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο πακέτο κάλυψης που θα επιλέξετε και που είναι
ανάλογο με τη διάρκεια κάλυψής σας και την χώρα υποδοχής σας.
• 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 ή επέλευσης ζημίας Αστικής Ευθύνης*, 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 ΑΠΥ.

Πότε και πώς πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται πριν την έκδοση της Βεβαίωσης 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 την προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ERASMUS+ στο οποίο θα συμμετάσχετε.
Η ασφάλισή σας έχει προκαθορισμένη διάρκεια, τη διάρκεια συμμετοχής σας στο εκάστοτε πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+, η οποία είναι
μικρότερη ή ίση του ενός έτους και λήγει με την πάροδο της χρονικής αυτής περιόδου. 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 Εταιρίεα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιστρέφονται τα ασφάλιστρα.

