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Ασφάλιση Προσωπικού 
Ατυχήματος 

 

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό 
προϊόν 
Εταιρία: Allianz Ελλάς Α.Α.Ε –Υποκατάστημα Κύπρου  

Προϊόν: Προσωπικό 
Ατύχημα Αλλοδαπών 
εργοδοτούμενων 
οικιακών βοηθών 

Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα. 
 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Τo ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος για αλλοδαπούς εργοδοτούμενους οικιακούς βοηθούς, 

καλύπτει τις απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία ασθένειας και ατυχήματος στον ασφαλιζόμενο.  

 Τι ασφαλίζεται; 

Η απαίτηση από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός, που 

θα συμβεί στον ασφαλιζόμενο και θα εμπίπτει σε μία ή 

περισσότερες από τις εν συνεχεία αναφερόμενες 

καλύψεις: 

 

 Ενδονοσοκομειακή κάλυψη  

 Ημερήσια νοσηλεία 

 Ημερήσια νοσηλεία εντατική μονάδα 

 Ωφέλημα τοκετού 

 Έξοδα μεταφοράς σορού 

 Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη  

 

Οι καλύψεις που ακολουθούν μετά το πράσινο σύμβολο () 

περιλαμβάνονται αυτόματα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. 

 

 Τι δεν ασφαλίζεται; 

       Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότερες εξαιρέσεις. 

         Δεν καλύπτεται η απώλεια ή ζημία ή έξοδα: 

 Από βαρεία αμέλεια και/ή δόλο 

 Σε πρόσωπα με διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές, 
κρίσεις επιληψίας, ψυχικές ασθένειες ή διαταραχές,  
θεραπεία σε ψυχιατρικά νοσοκομεία ή ιδρύματα, 
διαθλαστικές παθήσεις ή ανωμαλίες των οφθαλμών και 
παροχή ή εφαρμογή οπτικών ή ακουστικών μέσων.  

 Από ναυτικές ή στρατιωτικές ή αεροπορικές ή 
αστυνομικές επιχειρήσεις. 

 Από πολεμικές ενέργειες, είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος, 
είτε όχι. 

 Από στάσεις απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, 
τρομοκρατικές ενέργειες. 

 Από αλκοολισμό, χρήση ναρκωτικών ουσιών, απόπειρας 
αυτοκτονίας. 

 Από συμμετοχή σε κάθε επαγγελματικό άθλημα, καθώς 
και από την άσκηση έστω και ερασιτεχνικά αθλημάτων 
όπως αερόστατο, ανεμόπτερο, αλεξίπτωτο ή bungee ή 
οποιαδήποτε μορφή αεροπορικής πτήσης, χόκει στον 
πάγο, αγώνα ταχύπλοων σκαφών, άλματα θαλάσσιου 
σκι ή υποβρύχια κολύμβηση, τζούντο ή άλλου είδους 
πολεμική τέχνη. 

 Από συναγωνισμούς ή διαγωνισμούς ή αγώνων 
οχημάτων / ράλλυ. 

 Από εγκυμοσύνη, τοκετό, εξωμήτρια κύηση ή διακοπή 
εγκυμοσύνης ή οποιασδήποτε φυσικής ή άλλης 
περιπλοκής που προέρχεται από αυτή.  

 Σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας 
(AIDS).  

 Από την θεραπεία ρευματισμών, αρθριτικών, 
οσφυαλγιών, αυχεναλγιών και ισχιαλγιών. 

 Από την θεραπεία γυναικολογικών προβλημάτων που 
συμβαίνουν είτε πριν είτε μέσα σε 6 μήνες από την 
έναρξη του ασφαλιστηρίου. 

 Γενικών ιατρικών εξετάσεων, ενοφθαλμισμών και 
εμβολιασμών. 

 Που οφείλονται σε εργατικό ατύχημα κατά την έννοια της 
Εργατικής Νομοθεσίας και καλύπτονται από το Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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 Προϋπάρχουσες ασθένειες ή παθήσεις και 
οποιεσδήποτε επιπλοκές ή συνέπειες που προέρχονται 
από αυτές. 

 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

! Τα ανώτατα όρια Καλύψεων και απαλλαγές  

Παρεχόμενες καλύψεις και ανώτατο όριο κάλυψης € 

Ενδονοσοκομειακή κάλυψη     έως € 13.750,00 ετησίως                                               

- Ανά ασθένεια ή ατύχημα           έως €   8.750,00     

- Ημερήσια νοσηλεία                   έως €        75,00 

- Ημερήσια νοσηλεία εντατική  

  μονάδα                                      έως  €     175,00 

Ωφέλημα τοκετού                      έως  €     550,00 

Έξοδα μεταφοράς σορού         έως  €  3.500,00  

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη έως  €  1.750,00 ετησίως 

- Ανά περιστατικό                        έως  €     700,00 

- Ανά ιατρική επίσκεψη                έως  €       20,00 

Συμμετοχή του εργοδότη στα έξοδα (απαλλαγή) 10% 

 

! Ρήτρα/Ειδικός Όρος Εξαίρεσης Κάλυψης λόγω 

Κυρώσεων και Περιορισμών. 

 

 

 

 Που είμαι καλυμμένος; 

 Η κάλυψη παρέχεται εντός Κύπρου. 
 

 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

 Όταν συμβεί μια απώλεια ή ζημιά και θα υποβληθεί απαίτηση βάσει αυτού του Ασφαλιστηρίου, οφείλετε να μας ειδοποιήσετε μόλις είναι 
λογικά δυνατόν, και το αργότερο εντός 14 ημερών πρέπει να μας υποβάλετε γραπτώς την απαίτησή σας. 

 Να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου. 

 

 Πότε και πώς πληρώνω; 
Η πληρωμή των ασφαλίστρων πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της περιόδου ασφάλισης, καταβάλλεται εφάπαξ, και μπορεί να γίνει μέσω 
των παρακάτω τρόπων πληρωμής: 
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας 
Πάγια εντολή  
Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα 
Μετρητοίς 

 

 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η περίοδος ασφάλισης είναι ετήσια, με ημερομηνία έναρξης και λήξης που θα συμφωνήσουμε από κοινού. 
Εφιστούμε την προσοχή σας ότι, η ενεργοποίηση της ασφάλισης ισχύει μετά την εξόφληση των ασφαλίστρων. 

  

 Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Μπορείτε να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριό σας αποστέλλοντάς μας γραπτή ειδοποίηση. 

 


