Ασφάλιση Προσωπικών ατυχημάτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρεία: MetLife ΑΕΑΖ

Προϊόν: Medicare Generation Next

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο είναι μια περίληψη των σημαντικότερων καλύψεων και εξαιρέσεων του
προγράμματος και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέρος του ασφαλιστηρίου. Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες
για το προϊόν περιέχονται στους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Ασφαλιστηρίου και στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Τι δεν ασφαλίζεται;

Τι ασφαλίζεται;
Πλήρης ανάλυση των καλυπτόμενων κινδύνων αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο






Διαγνωστικές Εξετάσεις με κάλυψη
Προληπτικός Έλεγχος - Check up
Ιατρικές Επισκέψεις με κάλυψη
Ιατρικές Εξετάσεις σε προνομιακές τιμές

Πλήρης ανάλυση των καλυπτόμενων κινδύνων αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο

Εξετάσεις και επισκέψεις
 που διενεργούνται αποκλειστικά σε επίπεδο
Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ιατρικές και
ενδοσκοπικές πράξεις)
 για κύηση, γονιμότητα, εξωσωματική γονιμοποίηση,
λοχεία και έκτρωση
 για αλκοολισμό, μέθη, ναρκωτικές, τοξικές,
παραισθησιογόνες ουσίες, ψυχοφάρμακα ή φάρμακα
απεξάρτησης
 για διανοητικές και νευροφυτικές διαταραχές, για
ψυχολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, επιληψία,
σπασμούς και απώλεια συνείδησης
 για δόντια, φατνία και ούλα
 για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)
 για την παχυσαρκία, ακμή, αλλεργία, βουλιμία και
ανορεξία
 για συγγενείς παθήσεις
 Εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρογενετικής
 Προληπτικές εξετάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται
σε κάποιο συμφωνημένο πακέτο Check up

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
!

Παρέχεται σε ηλικίες 0 έως 65 ετών.

Πού είμαι καλυμμένος;


Κάλυψη παρέχεται για εξετάσεις και επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο, όπως ορίζεται
στο Ασφαλιστήριο με την προϋπόθεση ότι η μόνιμη κατοικία του ασφαλισμένου είναι η Ελλάδα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;






Η εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου
Η ακριβής και αληθής συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που απαιτούνται για την εκτίμηση κινδύνου
Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του αντισυμβαλλόμενου
Η έγκαιρη ειδοποίηση της Εταιρίας και η αποστολή αποδεικτικών για κάθε γεγονός για το οποίο ο ασφαλισμένος αξιώνει
αποζημίωση.
Η έγγραφη συγκατάθεση για τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των Προσωπικών Δεδομένων

Πότε και πως πληρώνω;
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται. Στην περίπτωση που συμφωνήθηκε τμηματική καταβολή του ασφαλίστρου,
το ασφάλιστρο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία οφειλής του.
Η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί με πραγματοποιηθεί με κάποιον από τους παρακάτω αναφερόμενους τρόπους :


Πάγια εντολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού συστήματος SEPA.



Πάγια εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας (εκτός από American Express).



Μέσω internet ή phone banking.



Με κατάθεση στα ταμεία των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Η συχνότητα καταβολής μπορεί να είναι μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια. Η μηνιαία καταβολή ασφαλίστρου απαιτεί Πάγια
Εντολή τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης ορίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε
Πρόσθετη Πράξη του Ασφαλιστηρίου, με την προυπόθεση ότι έχει καταβληθεί το Μικτό Πληρωτέο Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση
ασφαλίστρου, εφόσον έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή αυτού, που επίσης αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων
Η κάλυψη λήγει κατά την εβδομηκοστή (70ή) επέτειο των γενεθλίων του μέλους, ή με το θάνατο του ασφαλισμένου ή σε
περίπτωση ακύρωσης του ασφαλιστηρίου. Η κάλυψη γίνεται ισόβια εφόσον το ασφαλιστήριο έχει παραμείνει συνεχώς σε ισχύ
για τα τελευταία έντεκα 11 έτη πριν την επέτειο που ακολουθεί το εβδομηκοστό (70ό) έτος γενεθλίων του ασφαλισμένου .

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Η σύμβαση ακυρώνεται με γραπτή αίτηση του αντισυμβαλλόμενου προς την εταιρεία πριν την ημερομηνία οφειλής του επόμενου
ασφαλίστρου ή αυτόματα σε περίπτωση μη καταβολής κάποιας δόσης ασφαλίστρου, μετά από το χρονικό διάστημα των 30 ημερών,
από την ημερομηνία οφειλής

