
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στα σεμινάρια της AIG

Τα μικρόφωνά σας είναι απενεργοποιημένα για την αποφυγή θορύβου. 

Εάν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση σε έναν από εμάς, μπορείτε να το κάνετε μέσω της 

λειτουργίας συνομιλίας (chat).

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο chat στο κάτω μέρος της οθόνης σας. 

Θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και στην ενότητα  Q&A στο τέλος αυτού του διαδικτυακού 

σεμιναρίου θα σας απαντήσουμε. 



Μαιοςς 2020

Προσωπικά Ατυχήματα – A&H



 Η Παρουσίαση αυτή ετοιμάστηκε από την AIG και προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης των Συνεργατών της Εταιρίας. Σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή συμβουλή για σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής ή άλλης σύμβασης.

 Η Παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξαντλεί πλήρως τα θέματα στα οποία αναφέρεται και ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες που ο
αποδέκτης δύναται να ζητήσει.

 Καμία απόφαση σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται στην Παρουσίαση αυτή.

 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή του συνόλου ή μέρους αυτής της Παρουσίασης και της πληροφόρησης που περιέχει, για οποιοδήποτε
σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AIG.

© AIG – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 2021

Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης 
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Βασικοί Ορισμοί

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
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Ατύχημα
• Εξωτερικό γεγονός, βίαιο, τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση του παθόντος & αντικειμενικά διαγνώσιμο

Ασθένεια
• Παθολογική βλάβη της υγείας που διαπιστώνεται από Ιατρική Αρχή, αντικειμενικά διαγνώσιμη

Βασικές Καλύψεις Γενικές εξαιρέσεις

Aνικανότητα (από ατύχημα)
• Μέγεθος: ολική ή μερική
• Διάρκεια: μόνιμη ή προσωρινή

Προϋπάρχουσες Ανικανότητες & Ασθένειες

Απώλεια ζωής (από ατύχημα) Απώλειες από πόλεμο

Ιατροφαρμακευτικά Εξοδα/ Νοσοκομειακή Περίθαλψη 
(από ατύχημα)

Ατυχήματα από οποιαδήποτε ενεργή συμμετοχή του 
ασφαλισμένου σε τρομοκρατική ενέργεια

Νοσοκομειακό/ Χειρουργικό επίδομα (από ατύχημα και 
από ασθένεια)

Ατυχήματα και ασθένειες από ραδιενέργεια και 
ακτινοβολία

Απώλεια Εισοδήματος (από ατύχημα και από ασθένεια) Συμμετοχή σε επαγγελματικό αθλητισμό και επικίνδυνες 
δραστηριότητες



Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Βασικά προγράμματα 

Ιδιώτες & οικογένειες

Απευθύνεται σε 
ιδιώτες που θέλουν να 

προσφέρουν  ένα αίσθημα 
ασφάλειας στους ίδιους & 
στην οικογένειά τους

Προστασία

Επιχειρήσεις

Συνεργασία

Tailor made λύσεις

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις  
που απασχολούν 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ή / 
και ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Απευθύνεται σε 
σχολεία, 

αθλητικούς 
οργανισμούς

Specialty

από 5 άτομα και πάνω 

Ερασιτεχνικοί αθλητικοί 
σύλλογοι School
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ΙΔΙΩΤΕΣ

Πρόγραμμα 
Προστασία



Απευθύνεται σε:

Παροχές Βασικού Προγράμματος

Απώλεια ζωής από Ατύχημα

Ιδιώτες που θέλουν να προσφέρουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους ίδιους & στην οικογένειά τους

1 Μονάδα

€ 10.000

€ 10.000

€ 1.000
Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες εντός/ εκτός Νοσοκομείου από 
Ατύχημα

€ 500

€ 15
Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα από την 1η ημέρα μέχρι 
180 ημέρες

€ 500

Κόστος για 1 Μονάδα

Ασφαλισμένος μόνο 
€ 41,82

Ασφαλισμένος & 
σύζυγος
€ 80,50

Οικογένεια
€ 122,32

Μόνιμη Ολική/Μερική ανικανότητα από Ατύχημα

Χειρουργικό Επίδομα Ατυχήματος

Δαπάνες Έκτακτης Διακομιδής από Ατύχημα

Δεν καλύπτονται:

Εργαζόμενοι στα 
Σώματα Ασφαλείας 

Δύτες, Πιλότους, 
Πληρώματα πλοίων

Εργαζόμενοι σε 
ορυχεία

Επαγγελματίες 
Αθλητές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προστασία



Α’ Προαιρετικό πρόγραμμα

Νοσοκομειακό Επίδομα από Ασθένεια την ημέρα, από την 3η ημέρα, μέχρι 180 ημέρες

1 Μονάδα

€ 15

€ 250Χειρουργικό Επίδομα Ασθένειας

Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα

Ασφαλισμένος μόνο 

Ασφαλισμένος & σύζυγος

Οικογένεια

19 - 49Ηλικίες 50-59 60-64

€ 24,05 € 29,27 € 44,95

€ 46,00 € 55,41 € 85,73

€ 70,05 € 84,68 € 130,68

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προστασία



Β’ Προαιρετικό Πρόγραμμα

Ημερήσιο επίδομα ανικανότητας προς εργασία από ατύχημα, από την 21η ημέρα, μέχρι 360 
ημέρες

1 Μονάδα

€ 10

Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα

Ασφαλισμένος μόνο 

€ 6,27

Ασφαλισμένος & σύζυγος

€ 10,45

Γ’ Προαιρετικό Πρόγραμμα

Ημερήσιο επίδομα ανικανότητας προς εργασία από ασθένεια, από την 8η ημέρα, μέχρι 180 
ημέρες

1 Μονάδα

€ 10

Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα

Ασφαλισμένος μόνο 

Ασφαλισμένος & σύζυγος

19 - 49Ηλικίες 50-59 60-64

€ 13,59 € 17,77 € 26,14

€ 25,09 € 33,45 € 48,09

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προστασία



Διευκρινίσεις

 Το βασικό και τα προαιρετικά προγράμματα μπορούν να δοθούν μέχρι 10 μονάδες για τις κατηγορίες επαγγελμάτων 1 & 2. 

Για την κατηγορία 3, μπορούν να δοθούν μέχρι 5 μονάδες 

 Τα παραπάνω ασφάλιστρα ισχύουν για τις κατηγορίες επαγγελμάτων 1 & 2. Η κατηγορία 3 επιβαρύνεται με επασφάλιστρο

50% αν πρόκειται μόνο για ασφαλισμένο, 30% για ασφαλισμένο και σύζυγο και 20% για οικογένεια

 Οι καλύψεις του βασικού προγράμματος ισχύουν για ηλικίες από 18 ετών μέχρι 70 ετών,  με τελευταία ηλικία ένταξης στο 

πρόγραμμα το 64ο έτος, ενώ οι καλύψεις των προαιρετικών προγραμμάτων ισχύουν μέχρι την ηλικία των 65 ετών

 Η κάλυψη ισχύει 24 ώρες το 24ωρο, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στον κόσμο

 Υπάρχει επασφάλιστρο για οδήγηση μηχανών άνω των 125 cc

10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προστασία



Διευκρινίσεις

 Όταν ασφαλίζονται και οι δύο σύζυγοι ή οικογένεια, το ασφάλιστρο ασθένειας υπολογίζεται σύμφωνα με την ηλικία του 

μεγαλύτερου και παραμένει σταθερό για όλα τα χρόνια ισχύος του συμβολαίου, ενώ σύζυγος και οικογένεια πρέπει να 

έχουν τις ίδιες μονάδες κάλυψης με τον κυρίως ασφαλισμένο.

 Όλοι οι ασφαλισμένοι (κυρίως ασφαλισμένος, σύζυγος, παιδιά) θα έχουν τις ίδιες μονάδες. Τα παιδιά ασφαλίζονται με το 

50% των καλύψεων του/των γονέα/γονέων από την ηλικία των 3 μηνών έως 18 ετών, ή 24 εφ’ όσον σπουδάζουν

 Η κάλυψη "Ημερήσιο Επίδομα Ανικανότητας προς Εργασία από Ατύχημα & Ασθένεια" δεν δίνεται σε οδηγούς ταξί, 

φοιτητές, συνταξιούχους, εισοδηματίες, νοικοκυρές, καθώς και σε όσους άλλους δεν ασκούν αποδεδειγμένα κάποιο 

επάγγελμα με αμοιβή ή κέρδος. Το ύψος της κάλυψης πρέπει να είναι κατ’ ανώτατο όριο το 75% του μικτού ημερομισθίου.

 Τα Προαιρετικά Προγράμματα ακολουθούν τις μονάδες του βασικού.

 Το Γ’ Προαιρετικό Πρόγραμμα προϋποθέτει να περιλαμβάνεται στην ασφάλιση το Β’ Προαιρετικό.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προστασία



Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

 Είναι αρκετά οικονομικό σε σχέση με τις παρεχόμενες καλύψεις 

 Αποτελείται από το Βασικό Πρόγραμμα και 3 προαιρετικά προγράμματα κάλυψης ατυχημάτων και ασθενειών που 

καλύπτουν μεγάλη γκάμα αναγκών των πελατών

 Είναι προτιμολογημένο, γεγονός που βοηθάει στην εύκολη και άμεση πώληση 

 Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το ύψος των κεφαλαίων ανάλογα με τις ανάγκες του

 Οι καλύψεις ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού

 Συνιστά συμφέρουσα εναλλακτική λύση στα ακριβά συμβόλαια υγείας 

 Αποτελεί μια βασική κάλυψη για νέα - μη ασφαλισμένα άτομα
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προστασία



1

ΙΔΙΩΤΕΣ

School 
(Γλάρος & Αετός)



Παροχές ΓΛΑΡΟΣ

€ 30.000

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα

1 Γονέας + 1 παιδί € 69,43 € 108,23

€ 102,10 € 160,29

€ 112,30 € 178,66

1 Γονέας + 2 παιδιά

1 Γονέας + 3 παιδιά

2 Γονείς + 1 παιδί

2 Γονείς + 2 παιδιά

2 Γονείς + 3 παιδιά

€ 96,99 € 153,13

€ 129,66 € 204,18

Ετήσιο Επίδομα Διαβίωσης

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

€ 30.000

€ 3.000

ΑΕΤΟΣ

€ 50.000

€ 50.000

€ 5.000

€ 140,90 € 219,50

Απευθύνεται σε:

Γονείς που θέλουν να εξασφαλίσουν το μέλλον των παιδιών τους σε περίπτωση σωματικής τους βλάβης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ School (Γλάρος & Αετός)



Διευκρινίσεις
 Οι παροχές του προγράμματος είναι σταθερές και  εγγυημένες
 Καλύπτονται οι Γονείς με δικαιούχο το παιδί

 Το πρόγραμμα καλύπτει τον έναν ή εναλλακτικά και τους δύο γονείς

 Το Ετήσιο Επίδομα Διαβίωσης καταβάλλεται ετησίως σε κάθε ένα από τα κατονομαζόμενα παιδιά (ή στο νόμιμο κηδεμόνα, 

αν είναι ανήλικα) και μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας ή το 24ο εφόσον σπουδάζουν

 Σε κάθε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, το κάθε παιδί λαμβάνει ένα επίδομα

 Η κάλυψη προσφέρεται σε 24ωρη βάση επί 365 ημέρες το χρόνο, σε οποιοδήποτε μέρος βρίσκεται ο Γονέας

 Η ασφάλιση ισχύει για γονείς ηλικίας μέχρι 65 ετών και παιδιά από 0-18 ετών ή 24 εφ’ όσον αποδεδειγμένα σπουδάζουν

 Το Επίδομα Διαβίωσης καταβάλλεται για  μέχρι τρία παιδιά

 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των παραπάνω καλύψεων και ασφαλίστρων
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ School (Γλάρος & Αετός)
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συνεργασία



Απευθύνεται σε: 

Επιχειρήσεις που απασχολούν Εργατοτεχνικό ή / και Υπαλληλικό Προσωπικό, από 5 άτομα και πάνω

Καλύπτονται:

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, ασχέτως ειδίκευσης, για 
ατυχήματα που μπορεί να συμβούν όλο το 24ωρο, στην 
Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού.

Οι καλύψεις ισχύουν για άτομα ηλικίας 18 μέχρι 67ετών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει αποδεδειγμένη 
σχέση εργασίας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δ.Π.Υ., Ιδιωτικό Συμφωνητικό, 
γραπτή δήλωση του εργοδότη στην Αίτηση Ασφάλισης κλπ.)

Δεν Καλύπτονται:

Σύλλογοι, σωματεία

Σώματα Ασφαλείας 

Πληρώματα πλοίων 

Οδηγοί Ταξί

Δύτες, Πιλότοι

Εργαζόμενοι σε ορυχεία

Επαγγελματίες Αθλητές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεργασία



Παροχές κατά άτομο

Προγράμματα

€ 2.000

Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα κατά άτομο

5 έως 15 εργαζόμενοι

16 έως 50 εργαζόμενοι

51+ εργαζόμενοι

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος εντός/εκτός νοσοκομείου μέχρι

2

€ 3.000

3

€ 5.000

1

€ 20Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα ατυχήματος, από την 1η μέρα, 
μέχρι 90 ημέρες € 30 € 50

€ 750Έξοδα έκτακτης μεταφοράς συνέπεια ατυχήματος, μέχρι € 1.000 € 1.500

€ 50.000Ασφαλιζόμενα κεφάλαια απώλειας ζωής & μόνιμης ολικής 
ανικανότητας από ατύχημα (συνολικά 1+2) € 70.000 €100.000

€ 26.0001. Απώλεια ζωής από ατύχημα μόνιμη ολική/μερική ανικανότητα από 
ατύχημα, μέχρι € 34.000 € 52.000

€ 4002. Μηνιαία σύνταξη ατυχήματος για 5 χρόνια, συνέπεια θανάτου  
ή/και μόνιμης ολικής ανικανότητας € 600 € 800

€ 62,73 € 99,32 € 151,59 

€ 52,27 € 83,84 € 130,68

€ 41,82 € 67,95 € 104,55

Βασικό Πρόγραμμα Συνεργασία



Α' Προαιρετική Παροχή:

Προγράμματα

€ 200

5 έως 15 εργαζόμενοι

16 έως 50 εργαζόμενοι

51+  εργαζόμενοι

Εβδομαδιαίο επίδομα ανικανότητας προς εργασία από ατύχημα, από 
την 30η ημέρα, μέχρι 365 ημέρες

2

€ 250

3

€ 300

1

€ 20,91 € 26,14 € 31,36

€ 17,77 € 21,95 € 26,14

€ 13,59 € 17,77 € 20,91

Επιπλέον Ετήσια Ασφάλιστρα κατά άτομο

Β' Προαιρετική Παροχή:

€ 20

5 έως 15 εργαζόμενοι

16 έως 50 εργαζόμενοι

51+  εργαζόμενοι

Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα ασθένειας, από την 3η ημέρα, 
μέχρι 90 ημέρες

2

€ 30

3

€ 50

1

€ 9,41 € 14 ,64 € 24,05

€ 8,36 € 12,55 € 20 ,91 

€ 6,27  € 9,41 € 15 ,68 

Επιπλέον Ετήσια Ασφάλιστρα κατά άτομο

Προαιρετικές συμμετοχές Συνεργασία



Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
 Είναι ιδιαίτερα οικονομικό σε σχέση με τις παρεχόμενες καλύψεις

 Διαθέτει 3 προτιμολογημένα προγράμματα που βοηθούν στην εύκολη και  άμεση πώληση

 Απευθύνεται σε εταιρίες με τουλάχιστον 5 Εργαζόμενους 

 Χωρίς Τιμολογιακή Διάκριση με βάση το Επάγγελμα 

 Χωρίς Προασφαλιστικό έλεγχο (πολύ απλή διαδικασία)

 Οι καλύψεις ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού. 

 Για τον εργοδότη προσθέτει αξία, καθώς ενισχύει την πιστότητα των εργαζομένων του και τον διαφοροποιεί από τον 

ανταγωνισμό 

 Συνιστά συμφέρουσα-εναλλακτική λύση στα ακριβά ομαδικά συμβόλαια ζωής
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεργασία
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ομαδικές
Ασφαλίσεις



Τailor made προγράμματα σύμφωνα με:

 Δραστηριότητα επιχείρησης

 Αριθμό Ασφαλισμένων 

 Διάρκεια Κάλυψης (24ωρη κάλυψη ή μόνο εν ώρα εργασίας)

 Επιθυμητές  Καλύψεις

 Περίοδο Κάλυψης (μόνον ετήσια)

Ομαδικές Ασφαλίσεις
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Αθλητικοί Σύλλογοι

Αθλητικοί Ερασιτεχνικοί Σύλλογοι 

Καλύπτονται:

Εκπαίδευση

Σχολεία (Ιδιωτικά & Δημόσια) 

Παιδικοί Σταθμοί

Καλύπτονται:

Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, Μέσης Εκπαίδευσης

Ωδεία, Σχολές

Γυμναστήρια

Σχολές χορού 

Ομαδικές Ασφαλίσεις Ειδικού Κινδύνου



Μαθητές

Απευθύνεται σε:

 Ιδιωτικούς & Δημόσιους Παιδικούς Σταθμούς 
 Ιδιωτικά & Δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 
 Σε φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, Μέσης 

Εκπαίδευσης, Ωδεία, Σχολές.

Ασφαλίζουμε τους:

Προσωπικό

Παροχές
Προσφερόμενες καλύψεις ανά άτομο

Προγράμματα

€ 3.000Απώλεια ζωής από ατύχημα

Β

€ 5.000

Γ

€ 7.500

Α Δ

€ 10.000

Μόνιμη ολική ανικανότητα  από ατύχημα

Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα %

€ 300Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες για ατύχημα, κατά 
περίπτωση μέχρι 
το εκπιπτόμενο για κάθε ζημιά

€ 500 € 1.000 € 2.000

€ 100Οπτική βλάβη, μέχρι € 200 € 300 € 500

Οδοντική βλάβη, μέχρι

€ 3.000 € 5.000 € 7.500 € 10.000

€ 3.000 € 5.000 € 7.500 € 10.000

€ 20 € 30 € 40 € 50

€ 100 € 200 € 300 € 500

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα



Προγράμματα

€ 2,7720 - 80 άτομα

Β ΓΑ Δ

81 - 150 άτομα

151 - 250 άτομα

€ 2,56

€ 2,46

Ετήσια μικτά ασφάλιστρα (σε ευρώ) ανά άτομο

Για Παιδικούς Σταθμούς & Σχολεία:

Αριθμός Ασφαλισμένων:

251 - 500 άτομα

501 - 750  άτομα

€ 2,35

€ 2,09

€ 4,55

€ 4,34

€ 4,18

€ 3,97

€ 3,66

€ 7,21

€ 6,95

€ 6,64

€ 6,27

€ 5,85

€ 10,72

€ 10,30

€ 9,83

€ 9,30

€ 8,73

Ελάχιστα ασφάλιστρα για τη σύναψη συμβολαίου : € 200

€ 2,61Ασφάλιστρο ανά άτομο € 3,66 € 6,27 € 7,32

Για φροντιστήρια, σχολές, ωδεία

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ασφάλιστρα

Ελάχιστα ασφάλιστρα για τη σύναψη συμβολαίου : € 150



Διευκρινίσεις

 Καλύπτονται ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στους μαθητές ή/και τους εργαζόμενους του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 
 Οι καλύψεις ισχύουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των εκδηλώσεων, ημερήσιων εκδρομών ή άλλων 
δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Κέντρου και με την προϋπόθεση ότι γίνονται υπό την 
επίβλεψη αυτού. 

 Οι μαθητές ή/και οι εργαζόμενοι καλύπτονται επίσης και κατά τη διάρκεια των οργανωμένων μετακινήσεων μόνον με 
λεωφορεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου.

 Κατά την έναρξη ασφάλισης, θα πρέπει να προσκομιστεί στην Ασφαλιστική Εταιρία ονομαστική κατάσταση των μαθητών 
ή/και των εργαζομένων και στη συνέχεια να γνωστοποιείται οποιαδήποτε αλλαγή.

 Σε περίπτωση απαίτησης, ο Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Κέντρου  θα πρέπει να βεβαιώνει εγγράφως ότι το ατύχημα 
συνέβη εντός των παραπάνω ωρών και να περιγράφει τις ακριβείς του συνθήκες.

 Το ασφάλιστρο έχει υπολογισθεί για την περίοδο λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου.

 Ανώτατο όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρίας σε περίπτωση Ομαδικού ατυχήματος ανά ζημιογόνο γεγονός και για όλη 
την Ασφαλιστική περίοδο είναι : 

Πρόταση Α’ 30.000€,  Πρόταση Β’  50.000€, Πρόταση Γ’ 75.000€,  Πρόταση Δ’ 100.000€. 
 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των παραπάνω καλύψεων και ασφαλίστρων



Ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, 
γυμναστήρια, σχόλες χορού 

Απευθύνεται σε: Ασφαλίζουμε τους:

Τους αθλητές, ηλικίας  έως & 60 ετών, κατά τη διάρκεια 
αγώνων, προπονήσεων & οργανωμένων μετακινήσεων 

Καλύπτονται:

Κολύμβηση, στίβος, tennis, ενόργανη-ρυθμική-αεροβική γυμναστική, μέλη
γυμναστηρίου, σχολές χορούΚατηγορία 1

Ποδόσφαιρο, basketball, volleyball, handball, τοξοβολία, σκοποβολή, ξιφασκία,
χόκεϋ επί χόρτου, baseball, ιππασία, ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, ποδηλασία, water
polo

Κατηγορία 2

Όλα τα παραπάνω αθλήματα για παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών (Ακαδημίες)Κατηγορία 3

Ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία



Καλύψεις / παροχές
ΠΟΣΑ

Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες συνέπεια ατυχήματος εκτός νοσοκομείου, κατά 
περίπτωση μέχρι 
Εκπιπτόμενο ανά ζημιά

Ι

€ 500

ΙΙ

€ 1.000

Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα ατυχήματος, μέχρι 90 ημέρες, από την 1η 
μέρα

Επίδομα κατάγματος συνεπεία ατυχήματος, μέχρι 

€ 20 € 30

€ 300 € 500

€ 50 € 100

Οδοντική βλάβη συνέπεια ατυχήματος, μέχρι € 300 € 500

Απώλεια ζωής από ατύχημα € 5.000 € 10.000

Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα € 5.000 € 10.000

Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα, ποσοστό στις € 5.000 € 10.000

Βασικό Πρόγραμμα

Ετήσια μικτά ασφάλιστρα (σε ευρώ) ανά άτομο

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

€ 31,36 € 54,36

€ 36,59 € 62,73

€ 20,91 € 31,36

Ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία



Καλύψεις / παροχές
ΠΟΣΑ

Νοσοκομειακή περίθαλψη για ατύχημα ετησίως, μέχρι  απόδοση εξόδων 80%                                                        
Ανώτερο ποσό καταβολής για δωμάτιο & τροφή 

Ι

€ 1.000

ΙΙ

€ 1.500

€ 50 € 70

Συμπληρωματικό πρόγραμμα

Ετήσια μικτά ασφάλιστρα (σε ευρώ) ανά άτομο

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

€ 52,27 € 88,86

€ 62,73 € 104,55

€ 26,14 € 41,82

ΒΑΣΙΚΟ + ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

Ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία



10%Για τις κατηγορίες 1 & 2  :  100 άτομα και άνω 

20%Για τις κατηγορίες 1 & 2  :  200 άτομα και άνω 

σε συνεννόηση με 
την ΕταιρίαΓια την κατηγορία 3        :  300 άτομα και άνω 

25%Για μέλη γυμναστηρίων & σχολών χορού :  
50 άτομα και άνω 

Εκπτώσεις



 Τα προγράμματα ισχύουν ΜΟΝΟΝ για ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους/ομάδες που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά/τοπικά 

πρωταθλήματα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ασφαλιστούν όσοι σύλλογοι/ομάδες ανήκουν στις εθνικές κατηγορίες πρωταθλημάτων 

Α, Β, Γ ή Δ οποιουδήποτε από τα παραπάνω αθλήματα.

 Τα προγράμματα ισχύουν κατά τη διάρκεια των οργανωμένων αγώνων και προπονήσεων και κατά την οργανωμένη μετακίνηση για 

διεξαγωγή αγώνων, εντός  Ελλάδος

 Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ετήσια. Δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί κάλυψη μόνο για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

 Οι καλύψεις ισχύουν για άτομα ηλικίας μέχρι 60 ετών.

 Οι φυσικοθεραπείες θα καλύπτονται μόνο μετά από εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο ή μετά από κάταγμα.

 Ελάχιστα ετήσια ασφάλιστρα για τη σύναψη συμβολαίου : € 750 για τις κατηγορίες 1 & 2,  € 500 για την κατηγορία 3.

 Ανώτατο όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρίας σε περίπτωση Ομαδικού ατυχήματος ανά ζημιογόνο γεγονός και για όλη την ασφαλιστική 

περίοδο: το Δεκαπλάσιο του ορίου Απώλειας Ζωής.

Διευκρινίσεις

31



Προσωπικό Ατύχημα - Προστασία

Ο Γιώργος
42 χρονών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ:
Βασικό Πρόγραμμα

5 ΜΟΝΑΔΕΣ
Κόστος Σ/λ : € 209,1

Η ΖΗΜΙΑ:
Ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού 

γονάτου από πτώση με μηχανή

Η αποζημίωση:

- Νοσοκομειακό Επίδομα για 1 ημέρα: 75€
- Χειρουργικό Επίδομα (Ποσοστό 30%): 750€ (2.500€ x 30%)
- Νοσοκομειακά Έξοδα: 4.800€
- Φυσιοθεραπείες: 750€ (25x30€)

Συνολική Αποζημίωση : 
€ 6.375

Παραδείγματα αποζημίωσης



Προσωπικό Ατύχημα – ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Χρήστος-οδηγός
55 χρονών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ:
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 1 & Α’ ΚΑΙ Β΄ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ
Κόστος Σ/λ : € 1.395,77

Η ΖΗΜΙΑ:
Τροχαίο ατύχημα

Η αποζημίωση:

- Νοσοκομειακό Επίδομα από ατύχημα για 5 ημέρες : 20€/ημέρα –
100 €

- Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες: 1.250€
Συνολική Αποζημίωση : 

€ 1.350

Παραδείγματα αποζημίωσης



Προσωπικό Ατύχημα – Προστασία

Η Ελένη-νοσηλεύτρια
49 χρονών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ:
Α΄ προαιρετικό
2 ΜΟΝΑΔΕΣ

Κόστος Σ/λ : € 163,37

Η ΖΗΜΙΑ:
Επέμβαση στις φωνητικές χορδές

Η αποζημίωση:

- Νοσοκομειακό Επίδομα από ασθένεια για 6 ημέρες, από την 3η

ημέρα : 30€/ημέρα – 90 €
- Χειρουργικό επίδομα ασθένειας: 40% βάσει πίνακα (40% 500€) 

ήτοι 200 €

Συνολική Αποζημίωση : 
€ 290

Παραδείγματα αποζημίωσης



Επισκεφτείτε το!

Τοοlkit Συνεργατών



Q&As


