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Το Ασφαλιστήριο αυτό μαρτυρεί ότι σε αντάλλαγμα της πληρωμής 

του ασφαλίστρου στην Εταιρεία, όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα 
Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία, με το παρόν παρέχει τα ωφελήματα που 

αναγράφονται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου και τηρουμένων των 

λοιπών διατάξεων και όρων που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο, θα 

πληρώσει σύμφωνα με αυτό, το/α Ασφαλισμένο/α Ποσό/ά εάν κατά την 

Περίοδο Ασφάλισης επέλθουν τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτό.

Νοείται και ρητά συμφωνείται ότι η Αίτηση για ασφάλιση, οι 

δηλώσεις του Συμβαλλομένου και/ή του Ασφαλισμένου που 

περιέχονται στην Αίτηση/Πρόταση για ασφάλιση, οτιδήποτε που 

επισυνάπτεται, πρόσθετες πράξεις, οι ιατρικές εκθέσεις, οι δηλώσεις 

του Συμβαλλομένου και/ή του Ασφαλισμένου που έγιναν προς τον 

εξετάζοντα Ιατρό της Εταιρείας και κάθε άλλο έγγραφο που έχει 

την υπογραφή τους και οι όροι του παρόντος, αποτελούν την πλήρη 

σύμβαση ασφάλισης (το Ασφαλιστήριο) και διαβάζονται σαν ένα 

έγγραφο.

This Policy witnesses that, in consideration of the premium payment 

to the Company in the manner specifi ed on the Policy Schedule, the 

Company shall provide the benefi ts mentioned on the Policy Schedule 

and subject to the terms and conditions contained within this Policy, shall 

pay in its accordance, the Insured Amount(s), if during the Period of 
Insurance the event(s) described therein occur.

Provided and it is expressly agreed that the Application for Insurance, 

the statements of the Policyholder and/or the Insured that were made 

in entering the insurance, anything attached, endorsements, medical 

reports, the statements of the Policyholder and/or the Insured that were 

made to the examining Doctor of the Company and any other document 

that bears their signature and the terms of these presents constitute the 

complete insurance policy (the Policy) and are read as one document.

Εισαγωγή Introduction
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Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα έγγραφα που επισυνάπτονται 

σε αυτό, εμφανίζονται συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις γραμμένες με 

έντονους χαρακτήρες. Αυτό δεικνύει πως έχουν ειδική ιατρική ή νομική 

ερμηνεία όπως καθορίζεται πιο κάτω.

Λέξεις στο αρσενικό γένος θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και το 

θηλυκό και αντιστρόφως όπως και λέξεις στον ενικό θα θεωρούνται ότι 

περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό.

Απώλεια ή Απώλεια μέλους σώματος
Αναφορικά με οποιοδήποτε μέλος του ανθρώπινου σώματος, 

«απώλεια» σημαίνει:

• αποκοπή του, 

• αφαίρεσή του, και/ή

• ολοκληρωτική και αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας να 

χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έτσι που να 

καθίσταται άχρηστο για πάντα.

Ασθένεια
Κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του Ασφαλισμένου που 

εκδηλώνεται για πρώτη φορά τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία 
ισχύος του Ασφαλιστηρίου αυτού και χρειάζεται θεραπεία.

Ασφαλιστήριο
Το παρόν βιβλιάριο, ο Πίνακας Ασφαλιστηρίου και οποιαδήποτε 

Πρόσθετη Πράξη ή Οπισθογράφηση επισυνάπτεται σε αυτό, η Πρόταση 
Ασφάλισης και οτιδήποτε επισυνάπτεται σε αυτήν, ιατρικές εκθέσεις 

που αφορούν τον Ασφαλισμένο είτε έγιναν από εξετάζοντα ιατρό της 

Εταιρείας είτε από άλλο ιατρό.

Όλα τα πιο πάνω αποτελούν την πλήρη σύμβαση ασφάλισης που 

καλείται «Ασφαλιστήριο» και διαβάζονται μαζί ως ένα ενιαίο έγγραφο.

Throughout this policy and the documents attached thereto certain words 

and phrases appear in bold type. This indicates that they have a special 

medical or legal meaning. 

Words in the male gender shall be deemed to include the female and 

vice versa and words in the singular shall be deemed to also include the 

plural.

Loss or Loss of a body part
In respect of any part of the human body “a loss” shall mean:

• its amputation;

• its cutting off ; and/or

• its total and irreparable loss of its ability to be used according to its 

purpose in such manner it may be considered useless thereafter.

Illness
Any change in the state of health of the Insured that is manifested for 

the fi rst time thirty (30) days after the Inception Date of the Policy and 

requires treatment.

Policy
The present booklet, the Policy Schedule and any Endorsement attached 

thereto, the Proposal Form and any attachments thereto, medical reports 

concerning the Insured whether those were conducted by a doctor 
appointed by the Company or by any other doctor.
All the above form the contract of insurance which is called “Policy” and 

shall be read together as a single document.

Ορισμοί Defi nitions
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Ορισμοί /συνέχεια Defi nitions /continued

Ασφαλισμένο Ποσό
Το ποσό που θα πληρωθεί από την Εταιρεία στον Δικαιούχο όταν 

επέλθουν τα γεγονότα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, με 

ανώτατο ποσό αυτό που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου. 

Ασφαλισμένος
Το πρόσωπο που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου ως ο 

«Ασφαλισμένος» ο οποίος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο(18) έτος 

της ηλικίας του και δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65ο) 

έτος της ηλικίας του και διαμένει μόνιμα στην Κύπρο και εργάζεται στην 

Κύπρο.

Ασφάλιστρο
Το χρηματικό ποσό που πρέπει να πληρώνει ο Συμβαλλόμενος στην 

Εταιρεία όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου.

Ατύχημα
Συμβάν που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, 

τυχαία, και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου.

Δικαιούχος
Το πρόσωπο στο οποίο η Εταιρεία θα πληρώσει το Ασφαλισμένο Ποσό 

και είναι περιοριστικά ο Ασφαλισμένος και σε περίπτωση θανάτου του, 

οι Νόμιμοι Αντιπρόσωποί του.

Ερασιτεχνικός Αθλητισμός
Οποιονδήποτε άθλημα με το οποίο ασχολείται περιοδικά ο 

Ασφαλισμένος και για το οποίο δεν αμείβεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Εταιρεία
Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ.

Insured Amount
The amount of the indemnity to be paid by the Company to the 

Benefi ciary when the events referred to in the Policy occur, with a 

maximum limit the amount specifi ed in the Policy Schedule.

Insured
The person referred to in the Policy Schedule as the “Insured” and he is 

over eighteen (18) years old and under sixty fi ve (65) years old and he is a 

permanent resident of Cyprus and works in Cyprus.

Premium
The amount the Policyholder is obliged to pay the Company as specifi ed 

in the Policy Schedule.

Accident
A sudden, external, visible, violent, accidental and completely 

independent of the will of the Insured incident.

Benefi ciary
The person to which the Company shall pay the Sum Insured 

and is strictly either the Insured or in event of his death, his legal 

representatives.

Non-Professional sports
Any sport in which the Insured is engaged periodically and for which, he 

is not compensated in any monetary manner.

Company
COSMOS INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD.



COSMOS INSURANCE / ACCIDENT CARE POLICY 5

Ορισμοί /συνέχεια Defi nitions /continued

Ημερομηνία Ισχύος
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου και η οποία 

αναφέρεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου. 

Ημερομηνία Ανανέωσης
Η αμέσως επόμενη ημερομηνία της λήξης της περιόδου ασφάλισης και 

η οποία αναφέρεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου.

Ιατρικά Βοηθήματα
Τα μέσα που θα χρησιμοποιεί ο Ασφαλισμένος για να κινείται και 

αυτοσυντηρείται μετά τον τραυματισμό του από ατύχημα, όπως για 

παράδειγμα τροχοκάθισμα, δεκανίκια (πατερίτσες) ή και ακουστικά βαρηκοΐας.

Ιατρός
Είναι ο ιατρός που κατέχει άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, 

σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία γίνεται η θεραπεία και 

που ασκεί το επάγγελμά του, εντός των ορίων που καθορίζονται από 

την άδεια του.

Κύπρος
Η νήσος Κύπρος, εξαιρουμένων των περιοχών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν 

ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Μετατροπή κατοικίας
Οι αλλαγές που γίνονται εντός της κατοικίας του Ασφαλισμένου που 

συνεπεία ατυχήματος υπέστη τέτοιες σωματικές βλάβες που τον 

καθηλώνουν σε τροχοκάθισμα για την υπόλοιπή του ζωή. Για τους 

σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου, οι αλλαγές αυτές, για να 

θεωρείται ότι εμπίπτουν εντός της έννοιας της «Μετατροπής κατοικίας», 

θα πρέπει να καθίστανται αναγκαίες και απαραίτητες για την ομαλή και 

εύκολη διακίνηση και τη διαβίωση του Ασφαλισμένου μέσα σε αυτή.

Inception Date
The date the Policy comes into eff ect as specifi ed in the Policy Schedule.

Date of Renewal
The date immediately following the date of expiry of the period of 
insurance as specifi ed in the Policy Schedule.

Medical Aids
Equipment used by the Insured to facilitate his movement or self-support 

following an accident, in example wheelchair, crutches or hearing aid 

equipment.

Doctor
A doctor, holder of a medical professional licence, according to the laws 

of the country where the treatment takes place, as long as he practices 

his profession within the capacity defi ned by the aforementioned licence.

Cyprus
The island of Cyprus, but excluding the areas of the Republic of Cyprus 

where the government of the Republic of Cyprus does not have eff ective 

control.

Home Modifi cation:
The modifi cations made within the home of the Insured as a result of 

an accident in which he sustained a bodily injury which led him in the 

permanent use of a wheelchair.

For the purposes of this Policy, in order for any alterations to be 

considered part of the “Home Modifi cation” defi nition, these must be 

necessary and essential for the smoother and easier living and movement 

of the Insured within his home.
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Ορισμοί /συνέχεια Defi nitions /continued

Νοσοκομείο
Νοσοκομείο ή Κλινική που έχει μόνιμο επιτελείο από ιατρούς και 

νοσοκόμες με δίπλωμα, εφαρμόζει καθιερωμένες επιστημονικές 

μεθόδους, λειτουργεί νόμιμα, παρέχει περίθαλψη όλο το 

εικοσιτετράωρο, διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα μέσα για 

διάγνωση και θεραπεία. Αναρρωτήρια για ναρκομανείς ή αλκοολικούς, 

οίκοι ευγηρίας και γενικά αναπαυτήρια και φυσικοθεραπευτήρια, χώροι 

απομόνωσης, σανατόρια, κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος, δεν 

θεωρούνται «Νοσοκομεία».

Περίοδος Αναμονής
Η «Περίοδος Αναμονής» που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου 

και αντιπροσωπεύει τον αριθμό των συνεχόμενων ημερών από την 

έναρξη οποιασδήποτε περιόδου ολικής ανικανότητας για τις οποίες δεν 

καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο.

Περίοδος Ασφάλισης
Η χρονική περίοδος για την οποία προσφέρεται κάλυψη και 

καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου και σε κάθε Πρόσθετη 

Πράξη ανανέωσής του.

Πίνακας Ασφαλιστηρίου
Ο «Πίνακας Ασφαλιστηρίου», έγγραφο που επισυνάπτεται στο 

Ασφαλιστήριο και στο οποίο, μεταξύ άλλων, καθορίζονται ο 

Συμβαλλόμενος, ο Ασφαλισμένος, η Περίοδος Ασφάλισης, τα 

ωφελήματα, τα Ασφαλισμένα Ποσά, το ύψος του ασφαλίστρου και ο 

τρόπος πληρωμής του. 

Hospital
Hospital or Clinic that has a permanent staff  of licensed doctors and 

nurses, applies established scientifi c methods, operates lawfully, provides 

care 24 hours 7 days a week, has at its disposal the required equipment 

and means for diagnosis and treatment. Convalescent wards for drug 

addicts or alcoholics, old peoples’ homes and generally convalescent 

rooms and physiotherapy places, isolation areas, sanatoria, beauty and 

slimming salons are not considered “Hospitals”.

Waiting Period
The “Waiting Period” specifi ed on the Policy Schedule and represents 

the number of continuous days from the commencement date of the 

period of any permanent total disability and for which no claim shall be 

paid according to this Policy.

Period of Insurance
The time period for which cover is off ered as specifi ed in the Policy 
Schedule as in every Renewal Endorsement.

Policy Schedule
The Policy Schedule attached to the Policy which specifi es, among 

others, the Policyholder, the Insured, the Period of Insurance, the 

benefi ts, the Insured Amounts, the premium and the method of 

payment.
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Ορισμοί /συνέχεια Defi nitions /continued

Πρόταση Ασφάλισης
Η Πρόταση Ασφάλισης, η ενυπόγραφη δήλωση του Συμβαλλόμενου 

και/ή του Ασφαλισμένου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που 

έχουν δοθεί από τον Συμβαλλόμενο και/ή τον Ασφαλισμένο και/ή από 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους ή για λογαριασμό 

τους κατά τη σύναψη της παρούσας ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια της 

περιόδου ασφάλισης. 

Προΰπάρχουσα κατάσταση
Οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση, ή οποιαδήποτε σχετική κατάσταση, 

για την οποία ο Ασφαλισμένος είχε λάβει θεραπεία, είχε συμπτώματα 

(είτε αυτά διερευνήθηκαν είτε όχι) ή είχε ζητήσει ιατρική συμβουλή πριν 

από την ημερομηνία ισχύος του Ασφαλιστηρίου.

Συμβαλλόμενος
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμβάλλεται με την Εταιρεία, 

συνάπτει το Ασφαλιστήριο αυτό και υποχρεούται στην πληρωμή του 

ασφαλίστρου που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου.

Σωματική Βλάβη
Οποιαδήποτε σωματική βλάβη προκλήθηκε από Ατύχημα. 

Διευκρινίζεται ότι κακώσεις ή βλάβες στις αρθρώσεις, σπονδύλους 

και γενικά στο εσωτερικό του σώματος, για του σκοπούς του 

παρόντος Ασφαλιστηρίου, θα θεωρούνται «σωματική βλάβη» εάν 

και εφόσον υπάρχουν ορατά τραύματα στο σώμα ή ακτινολογικές ή 

άλλες εξετάσεις που να αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι 

κακώσεις ή οι βλάβες αυτές οφείλονται αποκλειστικά από το ατύχημα.

Proposal Form
The Proposal Form, the document completed and signed by the 

Policyholder and/or the Insured and any other information provided 

by the Policyholder and/or the Insured and/or by any person acting on 

their behalf, upon the inception of this insurance or during the period of 
insurance. 

Pre-existing condition
Any medical condition or any related condition for which the Insured 

have received treatment, suff ered any symptoms (whether investigated or 

not) or sought advice for prior to the Inception Date of the Policy.

Policyholder
The natural or legal person who contracts with the Company, enters this 

Policy with the same and is obliged to pay the premium determined in 

the Policy Schedule.

Bodily Injury
Any bodily injury caused by an accident. It is clarifi ed that, injuries or 

damages to the joints, vertebrae and general damages inside of the body, 

for the purposes of this Policy, shall be considered “bodily injury” if and 

where there are visible external injuries on the body or there are x-rays 

or other diagnostic tests proving beyond doubt that these injuries or 

damages were exclusively and independently caused by the accident.
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Τα πιο κάτω ωφελήματα ισχύουν μόνο αν αναγράφονται στη σχετική 

παράγραφο στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου.

 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 1. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα, η οποία 

αποκλειστικά και ανεξάρτητα από άλλη αιτία και εντός εκατό ογδόντα (180) 

ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος και ενόσω το Ασφαλιστήριο 

βρίσκεται σε ισχύ προκαλέσει το θάνατο του Ασφαλισμένου, η Εταιρεία 

θα πληρώσει στο Δικαιούχο το Ασφαλισμένο Ποσό.

Πρόσθετα Ωφελήματα Βασικής Κάλυψης

Α) Κάλυψη Ερασιτεχνικού Αθλητισμού
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα που συνέβη 

κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού Αθλητισμού και ανεξάρτητα από 

άλλη αιτία και εντός εκατό ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία 

του ατυχήματος και ενόσω το Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ 

προκαλέσει το θάνατο του Ασφαλισμένου, η Εταιρεία θα πληρώσει 

στο Δικαιούχο το Ασφαλισμένο Ποσό.

B) Έξοδα Ασθενοφόρου εντός Κύπρου
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα στην Κύπρο 

και συνεπεία αυτού, αποκλειστικά και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

άλλη αιτία, χρειάζεται απαραιτήτως η μεταφορά του με ασθενοφόρο 

στο πλησιέστερο νοσοκομείο για τη θεραπεία του, η Εταιρεία θα 

πληρώσει τα έξοδα ασθενοφόρου με ανώτατο όριο το ποσό που 

καθορίζεται στο Πίνακα Ασφαλιστηρίου.

The benefi ts below are in eff ect only if named specifi cally under the 

respective section of the Policy Schedule.

 STANDARD COVER

 1. DEATH DUE TO ACCIDENT

In the event that during the Period of Insurance, the Insured suff ers a 

bodily injury due to an accident, which exclusively and independently 

of any other cause and within one hundred eighty (180) days from the 

date of the accident and whilst this Policy remains in eff ect leads to the 

death of the Insured, the Company shall pay the Benefi ciary the Sum 
Insured.

Additional Benefi ts of Standard Cover

Α) Non-professional sports cover
If, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a bodily injury 

due to an accident occurring whilst participating in non-professional 
sports, which exclusively and independently of any other cause and 

within one hundred eighty (180) days from the date of the accident and 

whilst this Policy remains in eff ect leads to the death of the Insured, the 

Company shall pay the Benefi ciary the Sum Insured.

B) Ambulance cost within Cyprus
In the event that during the Period of Insurance the Insured suff ers a 

bodily injury due to an accident in Cyprus and as a result, exclusively 

and independently of any other cause, it is considered essential to 

be transferred to the nearest Hospital via ambulance for treatment, 

the Company shall pay the expenses of the ambulance, but up to the 

maximum limit specifi ed on the Policy Schedule.

Ωφελήματα Benefi ts
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 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

2.1 ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα, η οποία 

αποκλειστικά και ανεξάρτητα από άλλη αιτία και εντός εκατό ογδόντα 

(180) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος και ενόσω το 

Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ, προκαλέσει στον Ασφαλισμένο 

οποιαδήποτε «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα», όπως αυτή ορίζεται πιο 

κάτω, η Εταιρεία θα πληρώσει στον Ασφαλισμένο το Ασφαλισμένο 
Ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου.

Για τους σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου, «Μόνιμη Ολική 

Ανικανότητα» θεωρείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμβάντα:

i. Ανικανότητα του Ασφαλισμένου να συνεχίσει να εξασκεί το 

επάγγελμα που είχε μέχρι και την ημερομηνία ατυχήματος, με την 

προϋπόθεση ότι η ανικανότητά του αυτή θα διαρκέσει τουλάχιστον 

είκοσι τέσσερις (24) συνεχόμενους μήνες.

ii. Μόνιμη και ολική απώλεια:

 • της όρασης και των δύο (2) οφθαλμών, ή

 • της λειτουργίας και των δύο (2) βραχιόνων ή των δύο (2) χεριών ή   

  των δύο (2) κνημών ή των δύο (2) ποδιών, ή

 • της λειτουργίας οποιουδήποτε συνδυασμού μεταξύ ενός   

  βραχίονα ή ενός χεριού και μίας κνήμης ή ενός ποδιού.

iii. Ανικανότητα του Ασφαλισμένου εξαιτίας τραυματικής ή 

μετατραυματικής πάθησης του εγκεφάλου, κατόπιν του 

ατυχήματος, εξαιρουμένης της επιληψίας.

 SUPPLEMENTARY COVER

 2. PERMANENT TOTAL AND PARTIAL DISABILITY DUE TO ACCIDENT

2.1 PERMANENT TOTAL DISABILITY DUE TO ACCIDENT 
In the event that, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a 

bodily injury due to an accident, which exclusively and independently 

of any other cause and within one hundred eighty (180) days from the 

date of the accident and whilst this Policy remains in eff ect causes 

the Insured a “Total Permanent Disability” as described below, the 

Company shall pay the Insured the Sum Insured specifi ed in the Policy 
Schedule.

For the purposes of this Policy, “Total Permanent Disability” shall be 

considered any of the below events:

i. Inability of the Insured to continue practicing the profession or 

occupation he had up until the date of the accident, provided that 

this inability shall last at least twenty four (24) continuous months.

ii. Permanent and total loss:

 • of the vision in both eyes; or

 • of the functionality of both (2) humerus of the arms or both (2) hands  

  or of both (2) tibia bones or both (2) legs; or

 • the functionality of any combination between any humerus or hand   

  and of a tibia bone or leg.

iii. Disability of the Insured due to a traumatic or post traumatic brain 

disease, following the accident, but excluding epilepsy.

Ωφελήματα /συνέχεια Benefi ts /continued
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2.2 ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα, η οποία 

αποκλειστικά και ανεξάρτητα από άλλη αιτία και εντός εκατό ογδόντα 

(180) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος και ενόσω το 

Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ, προκαλέσει στον Ασφαλισμένο 

οποιαδήποτε «Μόνιμη Μερική Ανικανότητα», όπως αυτή ορίζεται πιο 

κάτω, η Εταιρεία θα πληρώσει στον Ασφαλισμένο το ποσοστό που 

αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα του Ασφαλισμένου Ποσού που 

καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου.

Για τους σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου, «Μόνιμη Μερική 
Ανικανότητα» περιοριστικά θεωρείται οποιαδήποτε από τις πιο κάτω 

περιπτώσεις:

2.2 PERMANENT PARTIAL DISABILITY DUE TO ACCIDENT
In the event that, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a 

bodily injury due to an accident, which exclusively and independently 

of any other cause and within one hundred eighty (180) days from the 

date of the accident and whilst this Policy remains in eff ect causes 

the Insured a “Permanent Partial Disability” as described below, the 

Company shall pay the Insured the respective percentage, according 

to the table below, of the Sum Insured specifi ed on the Policy 
Schedule.

For the purposes of this Policy, “Permanent Partial Disability” shall be 

limited to the below mentioned cases:

Ωφελήματα /συνέχεια Benefi ts /continued

Περιγραφή Απώλειας
Ποσοστό 
Κάλυψης

Χέρια

Πλήρης απώλεια ενός χεριού από τον καρπό και κάτω 50%

Πλήρης απώλεια ενός χεριού από τον αγκώνα και κάτω 60%

Πλήρης απώλεια ενός χεριού από τον ώμο και κάτω 75%

Πλήρης απώλεια του αντίχειρα 25%

Πλήρης απώλεια μιας φάλαγγας του αντίχειρα 15%

Πλήρης απώλεια του δείκτη 15%

Πλήρης απώλεια δύο φαλάγγων του δείκτη 10%

Πλήρης απώλεια μίας φάλαγγας του δείκτη 5%

Πλήρης απώλεια οποιουδήποτε άλλου δακτύλου του χεριού 5%

Description of Loss
Percentage 

of Cover

Arms

Total loss of an arm from the wrist and downwards 50%

Total loss of an arm from the elbow and downwards 60%

Total loss of an arm from the shoulder and downwards 75%

Total loss of the thumb 25%

Total loss of a thumb phalanx 15%

Total loss of the index fi nger 15%

Total loss of two index phalanges 10%

Total loss of one index phalanx 5%

Total loss of any other fi nger of the hand(s) 5%
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Ωφελήματα /συνέχεια Benefi ts /continued

Περιγραφή Απώλειας
Ποσοστό 
Κάλυψης

Πόδια

Πλήρης απώλεια ενός ποδιού από τον αστράγαλο και κάτω 50%

Πλήρης απώλεια ενός ποδιού από το γόνατο και κάτω 65%

Πλήρης απώλεια ενός ποδιού από το ισχίο και κάτω 75%

Πλήρης απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού 5%

Πλήρης απώλεια οποιουδήποτε άλλου δακτύλου

του ποδιού
3%

Βράχυνση ποδιού κατά πέντε εκατοστά ή περισσότερο 30%

Βράχυνση ποδιού κατά τρία εώς πέντε εκατοστά 20%

Βράχυνση ποδιού κατά λιγότερο από τρία εκατοστά 10%

Λοιπά μέρη σώματος – αισθήσεις 

Πλήρης απώλεια ενός οφθαλμού 50%

Πλήρης απώλεια της ακοής και στα δύο αυτιά 50%

Πλήρης απώλεια της ακοής στο ένα αυτί 20%

Πλήρης απώλεια ομιλίας 50%

Πλήρης απώλεια όσφρησης 15%

Πλήρης απώλεια γεύσης 10%

Πλήρης απώλεια της κάτω γνάθου 50%

Πλήρης απώλεια ενός νεφρού 40%

Πλήρης απώλεια ενός πνεύμονα 40%

Description of Loss
Percentage 

of Cover

Legs

Total loss of the leg, from the ankle and downwards 50%

Total loss of the leg, from the knee and downwards 65%

Total loss of the leg, from the hip and downwards 75%

Total loss of the foot’s big toe 5%

Total loss of any other fi nger of the foot 3%

Leg shortening at least fi ve centimetres of fi ve

centimetres or more
30%

Leg shortening from three to fi ve centimetres 20%

Leg shortening of less than three centimetres 10%

Other body parts - senses

Total loss of one eye 50%

Total hearing loss in both ears 50%

Total hearing loss in one ear 20%

Total speech loss 50%

Total loss of smell 15%

Total loss of taste 10%

Total loss of mandible 50%

Total loss of a kidney 40%

Total loss of a lung 40%
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Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας που 

δεν καθορίζεται στον πιο πάνω πίνακα, θα πληρώνεται το ποσοστό 

ανικανότητας που θα καθορίζεται μετά από γνωμάτευση ιατρών-

συμβούλων της Εταιρείας, συγκρίνοντας το με τα ποσοστά που 

αναφέρονται πιο πάνω και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το επάγγελμα 

ή η εργασία του Ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσότερων 

οργάνων ή μελών που δεν προκαλούν Μόνιμη Ολική Ανικανότητα,

η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των ποσοστών 

που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, με ανώτατο όριο το Ασφαλισμένο 
Ποσό.

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση για αποζημίωση για απώλεια ή άλλη 

βλάβη σε όργανο ή μέλος του σώματος που ήταν άχρηστο πριν το 

ατύχημα.

Αν οι συνέπειες ενός ατυχήματος γίνονται βαρύτερες επειδή 

προϋπήρχε αφαίρεση ή αποκοπή μέλους ή οργάνου του σώματος ή 

φυσικό ή επίκτητο ελάττωμα, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης 

λαμβάνεται υπόψιν μόνο η σωματική βλάβη που προξενήθηκε άμεσα 

από το ατύχημα και όχι η βαρύτερη βλάβη που προέρχεται έμμεσα 

από την προϋπάρχουσα κατάσταση.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι αν μετά από πληρωμή αποζημίωσης 

για Μόνιμη Μερική Ανικανότητα ο Ασφαλισμένος πεθάνει εξαιτίας 

του ίδιου ατυχήματος και εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από 

την ημερομηνία του ατυχήματος αυτού, η Εταιρεία θα πληρώσει στο 

Δικαιούχο τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που πλήρωσε για Μόνιμη 

Μερική Ανικανότητα και σε αυτό που πρέπει να πληρώσει για θάνατο.

It is clarifi ed that in the event of a Permanent Partial Disability which is 

not specifi ed on the above table, the percentage of disability shall be 

determined following the advice of the Company’s consulting doctors, 

bearing in mind the percentages referred above without taking into 

consideration the profession or occupation of the Insured.

In the event of an anatomic or functional loss of more than one organ 

or body part which do not consist a Total Permanent Disability, the 

compensation shall be calculated based on the sum of the percentages 

corresponding to each loss but the total amount shall not exceed the 

Sum Insured.

The Company is not obliged to compensate a loss or other damage to 

an organ or body part which was useless before the accident. 

In the event the consequences of an accident are more severe than 

expected because of a prior amputation or cutting off  of a body part or 

organ or other inherent or acquired defect, whilst calculating the claim 

amount, it is the bodily injury sustained directly from the accident that 

is considered and not any injury indirectly related to that pre-existing 
condition.

Furthermore, it is clarifi ed that if following the payment of any claim in 

respect of Permanent Partial Disability the Insured dies as a result of 

the same accident and within one hundred eighty (180) days from the 

date of the accident, the Company shall pay to the Benefi ciary the 

diff erence between the amount already paid in respect of Permanent 

Partial Disability and of Sum Insured of the Death benefi t.

Ωφελήματα /συνέχεια Benefi ts /continued
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Ωφελήματα /συνέχεια Benefi ts /continued

Πρόσθετα Ωφελήματα

Α) Κάλυψη Ερασιτεχνικού Αθλητισμού
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα που συνέβη 

κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και ανεξάρτητα από 

άλλη αιτία και εντός εκατό ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία 

του ατυχήματος και ενόσω το Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ 

προκαλέσει σε αυτόν Ολική ή Μερική Ανικανότητα, όπως αυτές 

περιγράφονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2, η Εταιρεία θα πληρώσει 

στον Ασφαλισμένο το Ασφαλισμένο Ποσό αναφορικά με το

ωφέλημα αυτό.

B) Κάλυψη Εξόδων Μετατροπής Κατοικίας
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα η οποία 

αποκλειστικά και ανεξάρτητα από άλλη αιτία και εντός εκατό ογδόντα 

(180) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος και ενόσω το 

Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ καθηλώσει τον Ασφαλισμένο σε 

τροχοκάθισμα για το υπόλοιπο της ζωής του, η Εταιρεία θα πληρώσει 

τα έξοδα Μετατροπής Κατοικίας που θα υποστεί, με ανώτατο όριο το 

ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου.

Additional Benefi ts

Α) Non-professional sports cover
If, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a bodily injury 

due to an accident occurring whilst participating in non-professional 
sports, which exclusively and independently of any other cause and 

within one hundred eighty (180) days from the date of the accident and 

whilst this Policy remains in eff ect causes a Total or Partial Permanent 

Disability to the Insured, as those are described in paragraphs 2.1 and 

2.2, the Company shall pay the Benefi ciary the Sum Insured in respect 

of this benefi t.

B) Home Modifi cation expenses cover
If, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a bodily injury 

due to an accident which exclusively and independently of any other 

cause and within one hundred eighty (180) days from the date of the 

accident and whilst this Policy remains in eff ect, the Insured was 

permanently stagnated in a wheelchair, the Company shall cover 

the expenses sustained in respect of a Home Modifi cation, with a 

maximum limit the amount specifi ed in the Policy Schedule.

 3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα, η οποία 

αποκλειστικά και ανεξάρτητα από άλλη αιτία και εντός εξήντα 

(60) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος και ενόσω το 

Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ, καταστήσει τον Ασφαλισμένο ολικά 

ανίκανο να εξασκεί το σύνηθες επάγγελμα ή την εργασία του, η Εταιρεία 

 3. TEMPORARY TOTAL DISABILITY DUE TO ACCIDENT

In the event that, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a 

bodily injury due to an accident, which exclusively and independently 

of any other cause and within sixty (60) days from the date of the 

accident and whilst this Policy remains in eff ect causes the Insured a 

permanently disable to practice his ordinary profession or occupation, 

the Company shall pay the Insured the Sum Insured specifi ed on the 

Policy Schedule in respect of this benefi t for each month, as long as this 
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Ωφελήματα /συνέχεια Benefi ts /continued

θα πληρώσει στον Ασφαλισμένο το Ασφαλισμένο Ποσό που καθορίζεται 

στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου αναφορικά με το ωφέλημα αυτό, για κάθε 

μήνα που διαρκεί η ανικανότητα και ενόσω το Ασφαλιστήριο βρίσκεται 

σε ισχύ, σύμφωνα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

i. Η ανώτατη περίοδος ανικανότητας για την οποία θα πληρωθεί 

αποζημίωση είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

ii. Η περίοδος ανικανότητας για την οποία πληρώνεται αποζημίωση 

αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη της Περιόδου Αναμονής.

Διευκρινίζεται ότι αν σε κάποιο ατύχημα υπάρξει συρροή αξιώσεων 

αποζημίωσης για Μόνιμη Ανικανότητα (Ολική ή Μερική) και για 

Προσωρινή Ανικανότητα, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να πληρώσει 

τη Μόνιμη Ανικανότητα. Οποιαδήποτε ποσά που πληρώθηκαν για 

Προσωρινή Ανικανότητα ένεκα του ίδιου ατυχήματος θα αφαιρούνται 

από το ποσό αποζημίωσης για Μόνιμη Ανικανότητα.

Πρόσθετα Ωφελήματα

Α) Κάλυψη Ερασιτεχνικού Αθλητισμού
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα που συνέβη 

κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού αθλητισμού και ανεξάρτητα από 

άλλη αιτία και εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία 

του ατυχήματος και ενόσω το Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ, 

καταστήσει τον Ασφαλισμένο ολικά ανίκανο να εξασκεί το σύνηθες 

επάγγελμα του ή την εργασία του, η Εταιρεία θα πληρώσει στον 

Ασφαλισμένο το Ασφαλισμένο Ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα 
Ασφαλιστηρίου για κάθε μήνα που διαρκεί η ανικανότητα και 

ενόσω το Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ, τηρουμένων και των 

προϋποθέσεων i. και ii. του παρόντος.

disability lasts and whilst this Policy remains in eff ect and subject to the 

below conditions:

i. The maximum period of disability for which compensation shall be 

paid is twenty four (24) months.

ii. The period of disability for which compensation shall be paid 

commences immediately after the Waiting Period.

It is further noted that if there is a sequence of claims for both 

Permanent Disability (Total or Partial) and Temporary Disability arising 

from the same accident, the Company shall only pay the Permanent 

Disability benefi t. Any amount previously paid for Temporary Disability 

due to the same accident shall be deducted from the Total Disability 

benefi t payment.

Additional Benefi ts

Α) Non-professional sports cover
If, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a bodily injury 

due to an accident occurring whilst participating in non-professional 
sports, which exclusively and independently of any other cause and 

within sixty (60) days from the date of the accident and whilst this Policy 

remains in eff ect causes the Insured to be permanently disable to 

practice his ordinary profession or occupation, the Company shall pay 

the Insured the Sum Insured specifi ed on the Policy Schedule for each 

month, as long as this disability lasts and whilst this Policy remains in 

eff ect, subject to conditions i. and ii. Stated above.
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Ωφελήματα /συνέχεια Benefi ts /continued

 4. ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα για την οποία 

αποκλειστικά και ανεξάρτητα από άλλη αιτία και εντός εξήντα (60) ημερών 

από την ημερομηνία του ατυχήματος και ενόσω το Ασφαλιστήριο 

βρίσκεται σε ισχύ, υποβληθεί σε έξοδα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

εντός ή εκτός Νοσοκομείου, η Εταιρεία θα αποζημιώσει τα έξοδα αυτά 

με ανώτατο όριο το Ασφαλισμένο Ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα 
Ασφαλιστηρίου, με την προϋπόθεση ότι αυτά θεωρούνται:

i. αναγκαία για τη θεραπεία σωματικής βλάβης που προέκυψε από το 

ατύχημα, και

ii. λογικά, όσον αφορά το ύψος τους.

Πρόσθετα Ωφελήματα

Α) Κάλυψη Ερασιτεχνικού Αθλητισμού
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα που συνέβη 

κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού αθλητισμού και ανεξάρτητα από άλλη 

αιτία και εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος 
και ενόσω το Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ, υποβληθεί σε έξοδα για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντός ή εκτός Νοσοκομείου, η Εταιρεία 

θα αποζημιώσει τα έξοδα αυτά με ανώτατο όριο το Ασφαλισμένο Ποσό 

που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου, τηρουμένων και των 

προϋποθέσεων i. και ii. του παρόντος.

B) Έξοδα κατ’ οίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα και συνεπεία 

αυτού, αποκλειστικά και ανεξάρτητα από άλλη αιτία, νοσηλευθεί σε 

Νοσοκομείο σαν εσωτερικός ασθενής και εφόσον μετά την έξοδό του 

 4. MEDICAL EXPENSES DUE TO AN ACCIDENT

In the event that, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a 

bodily injury due to an accident, which exclusively and independently 

of any other cause and within sixty (60) days from the date of the 

accident and whilst this Policy remains in eff ect undergoes expenses 

for medical treatment as an in-patient or out-patient, the Company shall 

compensate the Insured up to the Sum Insured specifi ed on the Policy 
Schedule, provided that these expenses are considered:

i. necessary for the treatment of the bodily injury caused by the 

accident; and

ii. reasonable, in respect of the sum to be paid.

Additional Benefi ts

Α) Non-professional sports cover
If, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a bodily injury due 

to an accident occurring whilst participating in non-professional sports, 

which exclusively and independently of any other reason and within sixty 

(60) days from the date of the accident and whilst this Policy remains 

in eff ect, sustains expenses for medical treatment as an in-patient or 

out-patient, the Company shall compensate the Insured up to the Sum 
Insured specifi ed on the Policy Schedule provided that these expenses 

meet conditions i. and ii. Stated above.

B) Medical treatment at home expenses
If, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a bodily injury, 

which exclusively and independently of any other cause requires his 

admission at a Hospital as an in-patient and following his discharge, it is 

recommended by his attendant doctor, as necessary, a further medical 

care at home by a qualifi ed and certifi ed nurse and following the 
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Ωφελήματα /συνέχεια Benefi ts /continued

 5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Αν, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, ο Ασφαλισμένος υποστεί 

σωματική βλάβη από ατύχημα και συνεπεία αυτού, αποκλειστικά και 

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία, νοσηλευθεί σε Νοσοκομείο 

σαν εσωτερικός ασθενής εντός της Περιόδου Ασφάλισης και ενόσω 

το Ασφαλιστήριο είναι σε ισχύ, η Εταιρεία θα πληρώσει το ημερήσιο 

επίδομα νοσηλείας που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου και 

σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους:

i. το επίδομα πληρώνεται για κάθε διανυκτέρευση του Ασφαλισμένου 

στο Νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής που είναι δικαιολογημένη, 

σε σχέση με τη σωματική βλάβη που έχει υποστεί,

ii. το επίδομα πληρώνεται είτε ο Ασφαλισμένος πραγματοποιήσει 

έξοδα νοσηλείας είτε όχι, ή υποβάλει απαίτηση για αυτά

iii. το επίδομα πληρώνεται από την ημερομηνία εισαγωγής στο Νοσοκομείο 

και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες για κάθε Περίοδο Ασφάλισης.

 5. HOSPITALIZATION ALLOWANCE

In the event that, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a 

bodily injury due to an accident, which exclusively and independently 

of any other cause requires his admission to a Hospital as an in-

patient, during the Period of Insurance and whilst the Policy remains 

in eff ect, the Company shall pay the Insured the daily Hospitalization 

allowance specifi ed on the Policy Schedule and according to the below 

conditions:

i. the allowance will be paid for each overnight stay of the Insured 

as an in-patient in Hospital which is justifi ed considering the bodily 
injury or illness sustained;

ii. the allowance will be paid irrespectively of whether the Insured 

undergoes and/or claims for any hospitalization expenses or not;

iii. the allowance will be paid commencing on the date of 

Hospitalization and up to ninety (90) days for every Period of 
Insurance.

από αυτό, συστήνεται από το θεράποντα ιατρό του, ως ιατρικώς αναγκαία 

η περεταίρω κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα του από διπλωματούχο 

εγγεγραμμένο νοσοκόμο και με τη σύμφωνη γνώμη και των συμβούλων-

ιατρών της Εταιρείας, η Εταιρεία θα πληρώσει τα έξοδα αυτά με ανώτατο 

όριο το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου.

Γ) Έξοδα Ιατρικών Βοηθημάτων
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα και συνεπεία 

αυτού αποκλειστικά και ανεξάρτητα από άλλη αιτία και εντός εξήντα 

(60) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος και ενόσω το 

Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ, υποβλήθηκε σε έξοδα για την αγορά 

ιατρικών βοηθημάτων, η Εταιρεία θα πληρώσει τα έξοδα αυτά, με 

ανώτατο όριο το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου.

Company’s consulting doctors consent, the Company shall pay those 

expenses, up to the maximum limit specifi ed in the Policy Schedule.

C) Medical Aids expenses
If, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a bodily injury 

due to an accident which exclusively and independently of any other 

cause and within sixty (60) days from the date of the accident and whilst 

this Policy remains in eff ect, undergoes expenses for medical aids, the 

Company shall pay those expenses, up to the maximum limit specifi ed in 

the Policy Schedule.
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Ωφελήματα /συνέχεια Benefi ts /continued

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Η Εταιρεία δεν θα πληρώσει το επίδομα αυτό, αναφορικά με:

1. Θεραπείες και εγχειρήσεις σχετικές με τη στειρότητα, τη 

γονιμοποίηση ή την αποβολή, κύηση ή εξωμήτρια κύηση, απόξεση 

καθώς επίσης τυχόν επιπλοκές ή επακόλουθά τους.

2. Θεραπείες ή εγχειρήσεις που σχετίζονται με τη διόρθωση της 

οφθαλμικής διάθλασης ή της ακουστικής οξύτητας.

3. Θεραπείες οι οποίες ξεφεύγουν από τα πλαίσια της συμβατικής ιατρικής.

4. Γηριατρικές θεραπείες ή νοσηλείες για ιατρική επίβλεψη ή ανάπαυση.

5. Αισθητική ή πλαστική χειρουργική, εκτός αν η αισθητική ή πλαστική 

χειρουργική είναι συνέπεια ατυχήματος που συνέβη κατά την 

Περίοδο Ασφάλισης και δεν εμπίπτει στις «Εξαιρέσεις».

6. Προϋπάρχουσες ή εκ-γενετής καταστάσεις και σωματικές βλάβες 

καθώς και οι επιπλοκές τους.

7. Προβλήματα μηνίσκου και συνδέσμων (χιαστών και πλαγίων), 

κάθε φύσης κήλες, γυναικολογικά προβλήματα, σκολίωση ρινικού 

διαφράγματος, περιεδρικό συρίγγιο, αιμορροΐδες αν εκδηλώθηκαν 

εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου.

Πρόσθετα Ωφελήματα

Α) Κάλυψη Ερασιτεχνικού Αθλητισμού
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο 

Ασφαλισμένος υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα που συνέβη 

κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού αθλητισμού και ανεξάρτητα από άλλη 

αιτία νοσηλευθεί σε Νοσοκομείο σαν εσωτερικός ασθενής εντός της 

Περιόδου Ασφάλισης ενόσω το Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ, η 

Εταιρεία θα πληρώσει το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας, τηρουμένων και 

των προϋποθέσεων i., ii. και iii. του παρόντος.

HOSPITALIZATION ALLOWANCE EXCLUSIONS

The Company shall not pay this allowance in respect of:

1. Treatments and operations related to infertility, fertilisation or 

abortion, pregnancy or ectopic pregnancy, curettage, including any 

complications or consequences thereof.

2. Treatments or surgeries related to the correction of ophthalmic 

refraction or of the hearing impairment.

3. Treatment which is beyond the scope of conventional medicine.

4. Geriatric treatments or hospitalisation for medical supervision or 

palliative care.

5. Cosmetic or plastic surgery unless such cosmetic or plastic surgery 

is performed for the restoration of bodily injury as a result of an 

accident that occurred during the Period of Insurance and does not 

fall under the “Exclusions”. 

6. Pre–existing or congenital conditions or bodily injuries and any 

complications arising thereof.

7. Conditions or meniscus problems and ligaments of the knee (medial and 

collateral), hernias of any nature, gynecological problems, crookedness of 

the nasal diaphragm, perianal fi stula, hemorrhoids which manifested for fi rst 

time within the fi rst six (6) months from the Inception Date of the Policy.

Additional Benefi ts

Α) Non-professional sports cover
If, during the Period of Insurance, the Insured suff ers a bodily injury due 

to an accident occurring whilst participating in non-professional sports, 

which exclusively and independently of any other cause requires his 

admission to a Hospital as an in-patient, during the Period of Insurance 

and whilst the Policy remains in eff ect, the Company shall pay the Insured 

the daily hospitalization allowance specifi ed on the Policy Schedule 

subject to conditions i., ii. and iii. specifi ed above.
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Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει έξοδα που οφείλονται άμεσα ή 

έμμεσα, ολικά ή μερικά σε:

1. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμό 

ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Ασφαλισμένου.

2. Εισβολή και/ή επιδρομή εχθρού, πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυχτο ή 

οποιαδήποτε εχθροπραξία και/ή πολεμική ενέργεια και/ή εμφύλιο 

πόλεμο, επανάσταση, εξέγερση, πολιτική ή στρατιωτική στάση ή 

ταραχές γενικά, ανταρσίες, κινήματα, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις 

σφετερισμού εξουσίας, ναυτικών ή στρατιωτικών ή αεροπορικών 

ή αστυνομικών επιχειρήσεων.

3. Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός αν το ατύχημα συμβεί όταν 

ο Ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής 

εταιρείας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί τακτικές ή έκτακτες 

γραμμές εναέριων συγκοινωνιών ή ναυλωμένες πτήσεις.

4. Συμμετοχή σε επαγγελματικό αθλητισμό ή οποιοδήποτε επικίνδυνο 

άθλημα συμπεριλαμβανομένων:

 • αγώνες ταχύτητας με οποιοδήποτε μέσο (εκτός από τα πόδια), ή

 • ακροβασία, ή 

 • πυγμαχία ή πάλη, ή

 • ανεμοπλοία ή αιωροπτερισμό, ή

 • χρήση αερόστατου ή αλεξίπτωτου, ή

 • αναρρίχηση και/ή ορειβασία που συνήθως περιλαμβάνουν τη 

χρήση σχοινιών ή οδηγών.

5. Διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ή άδικης επίθεσης από 

τον Ασφαλισμένο ή συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε συμπλοκή.

6. Ατυχήματα κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας του 

Ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας 

ή οργανισμού, είτε σαν κληρωτός είτε σαν έφεδρος και/ή 

οποιαδήποτε συμμετοχή του σε επιχειρήσεις αστυνομίας, 

ναυτικού, στρατού ή ιπτάμενων δυνάμεων.

The Policy does not cover expenses that arise, directly or indirectly, fully 

or partly, from:

1. Attempted suicide or self-infl icted injury, irrespective of the mental 

state of the Insured.

2. Invasion, and/or hostile raid, war whether declared or not or 

any warfare activity and/or civil war, revolution, civil or military 

commotion or riots in general, revolts, movement, strikes, 

requisitions, usurpation of power, naval or military or air force or 

police operations.

3. Aircraft accidents, unless the accident occurs when the Insured 

is a passenger on an aircraft of an airline company that operates 

lawfully and performs regular or occasional routes or chartered 

fl ights.

4. Participation in professional sports or any dangerous sport 

including:

 • racing competitions of any type or means (except on foot); or

 • acrobatics; or

 • wrestling or fi ghting; or

 • gliding or hand gliding; or

 • use of air balloon or parachute; or

 • climbing and/or hiking which normally includes the use of ropes or 

guides.

5. Committing or attempting to commit a crime or an unfair attack by 

the Insured or the participation of the Insured in a fray.

6. Accidents during the military service of the Insured in the armed 

forces of any country or organisation, either in the form of a 

conscript or of a reserve and/or his participation in any police, navy, 

army or air force operations.

Γενικές Εξαιρέσεις General Exclusions
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Γενικές Εξαιρέσεις /συνέχεια General Exclusions /continued

7. Ατυχήματα από οδήγηση μοτοσυκλέτας ή όταν ο Ασφαλισμένος 

είναι επιβάτης μοτοσυκλέτας.

8. Τρομοκρατική πράξη ήτοι, πράξη που περιλαμβάνει αλλά δεν 

περιορίζεται στη χρήση ισχύος ή βίας και/ή απειλή για τέτοια 

χρήση, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα(/ες) προσώπων, 

που ενεργούν είτε με ίδια πρωτοβουλία είτε εκ μέρους ή σε 

σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση(/οργανώσεις) ή κυβέρνηση(/

κυβερνήσεις), η οποία διενεργείται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, 

ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή λόγους, συμπεριλαμβανομένης 

της πρόθεσης επηρεασμού οποιασδήποτε κυβέρνησης και/ή του 

εκφοβισμού του κοινού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού.

9. Πυρηνική ή ατομική ενέργεια όπως έκθεση σε ραδιενεργό 

ιονισμένο περιβάλλον ή μόλυνση από ραδιενέργεια, έκθεση 

σε πυρηνική δραστηριότητα ή σε ραδιενεργά απόβλητα ή 

στρατιωτικό πυρηνικό οπλισμό.

10. Χρήση οποιωνδήποτε εκρηκτικών υλών και/ή ουσιών.

11. Διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές 

κρίσεις, συγγενείς παθήσεις, κατάθλιψη.

12. Προγενέστερη της ημερομηνίας ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

αναπηρία ή σωματική βλάβη καθώς και τα επακόλουθα και/ή οι 

επιπλοκές της.

13. Αλκοολισμό, χρήση ναρκωτικών.

14. Συνέπειες αναθυμιάσεων φαρμάκου, δηλητηρίου ή αερίου και 

μάλιστα αν απορροφώνται, εισπνέονται, λαμβάνονται ή δίδονται 

έστω και ακούσια.

15. Αμιάντωση, που προκύπτει από την ύπαρξη, την εξόρυξη, το 

χειρισμό, τη μεταποίηση, την κατασκευή, την πώληση, τη διανομή, 

την αποθήκευση ή τη χρήση αμιάντου, προϊόντων αμιάντου και/ή 

προϊόντων που περιέχουν αμίαντο.

7. Accidents whilst the Insured is riding a motorcycle either as a driver 

or as a passenger.

8. Terrorism act which includes but is not limited to the use of force 

or violence and/or threat for such use, by any person or group(/s) 

of persons who act either on their own initiative or on behalf of 

or in relation with any organization(/s) or government(/s) which is 

carried out for political, religious, ideological or national purposes or 

reasons, including the intention of infl uencing any government and/

or to intimidate the public or any part of it.

9. Nuclear or atomic energy such as exposure to ionising radiation 

or contamination from radioactivity, exposure to nuclear activity or 

radioactive waste or military nuclear weapons.

10. Use of any explosive substances and/or explosive materials.

11. Mental, neurological or neuropsychological disorders, epileptic 

crisis, congenital disorders, depression.

12. Pre-existing disability or bodily injury that existed prior to the 

Inception Date of the Policy including any complications and/or 

consequences thereof.

13. Alcoholism, drug use.

14. Consequences of medicine or poison or gas exhalation and 

especially where those are absorbed, inhaled, taken or given, 

voluntarily or otherwise.

15. Asbestosis, which arises from the existence, mining, handling, 

processing, manufacturing, selling, distributing, storing or use of 

asbestos and/or of any asbestos products and/or of any products 

containing asbestos.
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Γενικές Εξαιρέσεις /συνέχεια General Exclusions /continued

16. Συνέπειες ιατρικής ή χειρουργικής θεραπείας, εκτός αν η θεραπεία 

που γίνεται αφορά ατύχημα που καλύπτεται (κατά τα λοιπά) από 

τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και/ή οποιαδήποτε 

πάθηση ή πρόβλημα το οποίον αποδεδειγμένα οφείλεται σε 

ιατρική αμέλεια και/ή ιατρικό λάθος.

17. Ηλίαση, ψύξη, κρυοπαγήματα, εκτός αν οι τρεις αυτές περιπτώσεις 

έχουν αιτιώδη συνάφεια με ατύχημα που καλύπτεται (κατά τα 

λοιπά) από τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

18. Οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, μυαλγίες, τενοντίτιδες, οστεοαρθίτιδα, 

αυχανλγίες, κιρσοί, νευρική κατάπτωση, υπερκόπωση,κάθε φύσης 

κήλες, περιλαμβανομένης και της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου 

(δισκοπάθεια), ανεξάρτητα αν οφείλονται σε ατύχημα ή όχι.

19. Προβλήματα μηνίσκου και συνδέσμων (χιαστών και πλαγίων), 

αν εκδηλώθηκαν εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από την 

ημερομηνία ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 

 Αν τα πιο πάνω προβλήματα εκδηλώθηκαν για πρώτη φορά μετά 

τους πρώτους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου αυτά καλύπτονται, νοουμένου ότι πληρούνται οι 

λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου.

20. Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο, με 

εξαίρεση αλλοδαπούς που διαμένουν προσωρινά στην Κύπρο, 

νοουμένου ότι αυτή η παραμονή είναι τουλάχιστον εννέα (9) 

συνολικά μήνες κάθε έτος.

16. Consequences of any medical or surgical procedure, unless the 

procedure referred concerns an accident otherwise covered under 

the terms of this Policy and/or any Condition and/or problems due 

to medical malpractice and/or negligence.

17. Sunstroke, cooling or frostbites, unless these three occurrences 

were proximately caused by any accident otherwise covered under 

the terms of this Policy.

18. Lumbago, sciatica, myalgia, tendonitis, osteoarthritis, cervical pain, 

varicose veins, nervous breakdown, exhaustion, hernias of all kinds, 

including disc disease, whether those arose due to any accident
 or not.

19. Conditions or meniscus problems and ligaments of the knee (medial 

and collateral) which manifested for fi rst time within the six (6) 

months from the Inception Date of the Policy.

 Where the symptoms were revealed after the six (6) month 

anniversary of the Policy’s Inception Date, cover for the above is 

provided, subject to the other terms and conditions of this Policy.

20. Persons who do not permanently reside in Cyprus, except 

foreigners temporarily residing in Cyprus, for a period of nine (9) 

months or more per year.
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1. Σε περίπτωση περίθαλψης σε νοσοκομείο, ο Ασφαλισμένος  

είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Εταιρεία με έγγραφη 

αναγγελία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή με 

τηλεομοιότυπο μήνυμα (fax), ως ακολούθως:

 i. Σε περίπτωση προγραμματισμένης εισαγωγής του σε 

Νοσοκομείο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την 

εισαγωγή, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες.

 ii. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού που του συνέβη και 

έχρηζε άμεσης εισαγωγής με παραμονή σε νοσοκομείο, 

οπωσδήποτε μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την 

εισαγωγή του, εκτός αν ο Ασφαλισμένος αποδείξει ότι:

 • συνάντησε αντικειμενικές δυσκολίες για την εμπρόθεσμη 

ειδοποίηση, και

 • έδωσε την ειδοποίηση μόλις ξεπεράσθηκαν οι δυσκολίες 

αυτές, και

 • η Εταιρεία δεν στερήθηκε της δυνατότητας διερεύνησης των 

πραγματικών περιστατικών του ατυχήματος εξαιτίας αυτής 

της καθυστέρησης.

2. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος, που μπορεί να 

θεμελιώσει αξίωση σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αυτό, ο 

Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος ή ο Δικαιούχος (αναλόγως της 

περίπτωσης) είναι υποχρεωμένος:

 i. Να ειδοποιήσει αμέσως τηλεφωνικώς την Εταιρεία και μέσα σε 

επτά (7) ημέρες από την ημέρα του ατυχήματος να καταθέσει 

γραπτή αναγγελία.

  Αν η Εταιρεία δεν λάβει την ειδοποίηση μέσα στις πιο πάνω 

προθεσμίες, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της από το 

Ασφαλιστήριο, εκτός αν ο Ασφαλισμένος αποδείξει ότι:

 • συνάντησε αντικειμενικές δυσκολίες για την εμπρόθεσμη 

ειδοποίηση, και

1. In the event of hospital treatment, the Insured must notify the 

Company in writing or via electronic mail transmission (email) or via 

facsimile (fax), as follows:

 i. In the event of a scheduled in-hospital admission, at least forty-eight 

(48) hours prior his admission, providing all relevant information.

 ii. In the event of an emergency incident which occurred and 

required the immediate in-hospital admission and stay, within 

twenty-four (24) hours following the admission, unless where the 

Insured may prove that:

 • there had been undeniable diffi  culties which delayed the 

notifi cation; and

 • the notifi cation was given as soon as those diffi  culties had been 

surpassed; and

 • despite this delay, the Company was able to examine the real 

events surrounding the accident.
2. In the event of any accident, which may be the foundation of any 

claim according to this Policy, the Policyholder or the Insured or 

the Benefi ciary (depending on the case) is obliged to:

 i. To notify immediately the Company via phone and within seven 

(7) days, from the accident date, to provide a written notifi cation.

  Where a notifi cation is not received by the Company within the 

deadlines specifi ed above, the Company is released of any 

obligation in respect of this Policy, unless where the Insured 

may prove that:

 • there had been undeniable diffi  culties which delayed the 

notifi cation(s); and

 • the notifi cation was given as soon as those diffi  culties had been 

surpassed; and

 • despite this delay, the Company was able to examine the real 

events surrounding the accident.

Όροι Απαιτήσεων Claim Conditions
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 • έδωσε την ειδοποίηση μόλις ξεπεράσθηκαν οι δυσκολίες 

αυτές, και

 • η Εταιρεία δεν στερήθηκε της δυνατότητας διερεύνησης των 

πραγματικών περιστατικών του ατυχήματος εξαιτίας αυτής 

της καθυστέρησης.

 ii. Στην περίπτωση θανάτου από ατύχημα, οι Νόμιμοι 

Αντιπρόσωποι θα πρέπει να ειδοποιήσουν την Εταιρεία εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημέρα του θανάτου 

του Ασφαλισμένου και να συμπληρωθεί το ανάλογο μέρος 

του εντύπου «Απαίτηση για Αποζημίωση» από τον ιατρό που 

πιστοποίησε τον θάνατό του και να παραδοθεί στην Εταιρεία 

το συντομότερο δυνατό.

  Πρόσθετα, θα πρέπει να προσκομίσουν στην Εταιρεία όλα τα 

σχετικά πιστοποιητικά που θα ζητηθούν πριν από την πληρωμή 

του Ασφαλισμένου Ποσού.

 iii. Ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος επίσης να δίνει 

γραπτώς στην Εταιρεία όλες τις πληροφορίες που η Εταιρεία 

ήθελε ζητήσει που έχουν σχέση με τη σωματική βλάβη που 

προκλήθηκε. Επίσης, πρέπει να προσκομίσει με δικά του έξοδα, 

όλα τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν για την απόδειξη 

των προϋποθέσεων του δικαιώματος του, απόδειξη που 

συμφωνείται ότι τον βαρύνει.

 Παράλειψη του Συμβαλλόμενου και/ή του Ασφαλισμένου να 

συμμορφωθεί εμπρόθεσμα με τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις 

του (i, ii και iii), έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματός 

του για αποζημίωση.

3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εξετάζει με δικά της έξοδα και με 

ιατρό που η ίδια ορίζει τον Ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας του ή σε περίπτωση υποβολής οποιασδήποτε άλλης 

απαίτησης.

Όροι Απαιτήσεων /συνέχεια Claim Conditions /continued

 ii. In the event of death due to an accident, the Legal 

Representatives must inform the Company within reasonable 

time from the date of the Insured’s death and the respective 

section of the “Claim for Indemnity” form must be completed by 

the doctor certifying his death and delivered to the Company as 

soon as possible.

  Furthermore, they should submit to the Company all the relevant 

certifi cates required before the payment of the Sum Insured.

 iii. The Insured is also obliged to provide the Company in written 

all the information the Company may request and concern 

the bodily injury sustained. Furthermore, he should at his own 

expense, submit all proof which may be required in order to 

meet his right of demand, as it is agreed that the burden of such 

proof lies on him. 

 Omission of either the Policyholder and/or the Insured to comply 

with the obligations specifi ed above (paragraphs i, ii and iii.) shall 

result in him losing his right of compensation.

3. The Company has the right to examine the Insured, at its own 

expense and through a doctor the Company itself appoints, during 

his hospitalisation or in the event of any other claim submission.

 If the Insured refused to be examined, the Company’s obligation, to 

pay any claim under the terms of this Policy, ceases.

4. For the payment of any claim, all necessary, depending on each 

case, supporting documents must be submitted and before so, the 

Company is not obliged to proceed in any payment.

5. The payment by the Company of any amount due under the terms 

of this Policy, shall be made towards the Benefi ciary within sixty 

(60) days from the date the Company receives all supporting 

documentation.
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 Αν ο Ασφαλισμένος αρνηθεί να υποβληθεί στην εξέταση, παύει 

η υποχρέωση της Εταιρείας να πληρώσει οποιαδήποτε απαίτηση 

κάτω από το Ασφαλιστήριο αυτό.

4. Για την πληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης, πρέπει 

να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση 

δικαιολογητικά και πριν γίνει αυτό, η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε 

πληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

5. Η πληρωμή από την Εταιρεία οποιουδήποτε ποσού που οφείλεται 

σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, γίνεται προς το Δικαιούχο 

και εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που θα 

προσκομισθούν στην Εταιρεία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

6. Στην περίπτωση πληρωμής αποζημίωσης κάτω από τα 

Ωφελήματα 1. «Θάνατος από ατύχημα» και/ή 2. «Μόνιμη Ολική 

Ανικανότητα από ατύχημα», η Εταιρεία θα παρακρατήσει από την 

αποζημίωση τυχόν οφειλόμενο ασφάλιστρο, μέχρι τη λήξη του 
Ασφαλιστηρίου.

7. Σε περίπτωση απόρριψης της απαίτησης από την Εταιρεία, αυτή 

θα ενημερώνει τον Δικαιούχο γραπτώς και οποιαδήποτε αγωγή 

από Συμβαλλόμενο και/ή τον Δικαιούχο κατά της Εταιρείας 

πρέπει να εγερθεί εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από 

την ημερομηνία της επιστολής απόρριψης της απαίτησης.

8. Ενέργειες της Εταιρείας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των 

συνθηκών του ατυχήματος ή των συνεπειών του, δεν μπορούν 

ποτέ να θεωρηθούν αναγνώριση υποχρέωσής της για πληρωμή 

αποζημίωσης.

Όροι Απαιτήσεων /συνέχεια Claim Conditions /continued

6. In the event of a claim payment under benefi ts 1. “Death due to 

accident” and/or 2. “Permanent Total Disability due to accident”, the 

Company shall deduct from payment any premium due up until the 

Policy’s expiration date.

7. In the event of any claim rejection by the Company, the 

Benefi ciary shall be made aware in written and any action suit by 

the Policyholder and/or the Benefi ciary against the Company in 

respect of such rejection, must be made within ninety (90) days 

following the date the letter was forwarded.

8. Actions the Company may take in order to ascertain the 

circumstances surrounding the accident or any consequences 

thereof, may not and shall not be considered acknowledgement of 

any obligation of payment in respect of such claim.
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Γενικοί Όροι General Conditions

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ/Η ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης, ο Συμβαλλόμενος και/ή ο   

Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να:

 • περιγράψει με ειλικρίνεια στην Εταιρεία την κατάσταση της 

υγείας του Ασφαλισμένου, 

 • περιγράψει με ειλικρίνεια στην Εταιρεία τις συνθήκες του 

επαγγέλματός του και τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου,

 • να δηλώσει κατά πόσον ο Ασφαλισμένος είναι ασφαλισμένος 

και σε άλλες εταιρείες για Προσωπικά Ατυχήματα, και 

 • γενικά να δηλώσει όλα τα περιστατικά που είναι απαραίτητα για 

να εκτιμήσει η Εταιρεία τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.

 Αν ο Συμβαλλόμενος και/ή ο Ασφαλισμένoς κάνει ψευδή ή 

πεπλανημένη δήλωση ή αποσιωπήσει γνωστά περιστατικά σε 

αυτόν, η ασφάλεια θα είναι άκυρη από την αρχή, εφ’ όσον η 

δήλωση ή η αποσιώπηση είναι τέτοιας φύσης ώστε η Εταιρεία, 

αν γνώριζε την αλήθεια δε θα δεχόταν την ασφάλιση ή δε θα την 

δεχόταν με τους ίδιους όρους.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ/Η ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

 i. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, ο 

Συμβαλλόμενος και/ή ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να 

δηλώνει στην Εταιρεία κάθε αλλαγή που αφορά:

  • το επάγγελμα και/ή τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου, και/ή

  • τη διεύθυνση εργασίας και τη διεύθυνση κατοικίας του 

Ασφαλισμένου.

 ii. Επίσης, ο Συμβαλλόμενος και/ή ο Ασφαλισμένος είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώσει την Εταιρεία εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών, για τη σύναψη οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστηρίου, 

παρόμοιας φύσης με το παρόν, με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.

1. OBLIGATIONS OF POLICYHOLDER AND/OR INSURED WHEN 
ENTERING THE INSURANCE

 When entering the insurance, the Policyholder and/or Insured is 

obliged to:

 • to disclose to the Company the true state of the health of the 

Insured;

 • to disclose the details of his occupation and activities;

 • declare whether the Insured maintains other personal accident 

insurance policies in force; and

 • in general, to disclose all the relevant facts which are necessary 

to the Company for the assessment of the risk that is 

undertaking.  

 If the Policyholder and/or the Insured makes a false or misleading 

statement or withholds facts known to him, the insurance shall be 

null and void ab initio, provided that the misstatement or non-

disclosure is of such nature that had the Company been aware of 

the truth it would have not accepted the insurance at all or it would 

have not accepted it under the same terms.

2. OBLIGATIONS OF POLICYHOLDER AND/OR INSURED DURING 
THE PERIOD OF INSURANCE 

 i. Throughout the Period of Insurance, The Policyholder and/or 

the Insured is obliged to notify the Company in the event of any 

change concerning:

  • the occupation and/or, activities of the Insured;

  • the work address and residence address of the Insured. 

 ii. Furthermore, the Policyholder and/or the Insured is obliged 

to notify the Company within fi fteen (15) days in the event of 

purchasing any other insurance of similar nature with the present 

with any other insurer.
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Γενικοί Όροι /συνέχεια General Conditions /continued

 iii. Σε περίπτωση αλλαγής του επαγγέλματος του ή των 

δραστηριοτήτων του Ασφαλισμένου, τότε:

  • Όπου το νέο επάγγελμα και/ή δραστηριότητές του 

παραμένουν ασφαλίσιμος κίνδυνος για την Εταιρεία, η 

Εταιρεία θα αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο σύμφωνα με την 

τιμολογιακή της πολιτική.

  • Όπου το νέο επάγγελμα και/ή δραστηριότητές του τον καθιστούν 

σύμφωνα με την πολιτική αποδοχής κινδύνων της Εταιρείας μη-

ασφαλίσιμο, το Ασφαλιστήριο διακόπτεται αυτόματα.

  • Όπου ο Ασφαλισμένος παραλείψει να δηλώσει στην Εταιρεία 

την αλλαγή, τότε η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση 

από το Ασφαλιστήριο αυτό, εφόσον η αλλαγή αυξάνει τους 

κινδύνους που διατρέχει ο Ασφαλισμένος και αν γνώριζε η 

Εταιρεία τη νέα κατάσταση δε θα δεχόταν την ασφάλιση ή δεν 

θα δεχόταν με τους ίδιους όρους ή ασφάλιστρο.

3. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
 i. Κάθε ψευδής δήλωση του Συμβαλλομένου ή του 

Ασφαλισμένου και κάθε αποσιώπηση γνωστών σε αυτούς 

γεγονότων είναι λόγος ακυρότητας της ασφάλισης, όταν η 

δήλωση ή αποσιώπηση είναι τέτοια, ώστε η Εταιρεία αν γνώριζε 

την αλήθεια ή την ύπαρξη τέτοιων πληροφοριών ή γεγονότων 

δε θα συμφωνούσε στην σύναψη της ασφάλισης ή δεν θα την 

δεχόταν με τους ίδιους όρους ή ασφάλιστρο.

 ii. Αν μια απαίτηση που υποβληθεί στην Εταιρεία είναι καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο ψεύτικη, απατηλή, σκόπιμη, υπερβολική 

ή έχουν χρησιμοποιηθεί δόλια μέσα ή τεχνάσματα από 

τον Ασφαλισμένο ή εκ μέρος του Ασφαλισμένου σε 

οποιαδήποτε ενέργεια για να αποκομίσει χρήματα κάτω από το 

Ασφαλιστήριο αυτό, η Εταιρεία δεν θα πληρώσει οποιοδήποτε 

ποσό και θα δικαιούται σε άμεση ακύρωση του Ασφαλιστηρίου.

 iii. In the event of a change in the occupation or activities of the 

Insured, then:

  • If the new occupation and/or activities are considered an 

insurable risk for the Company, then the Company shall 

proceed in adjusting the premium according to its most recent 

pricing policy.

  • If the new occupation and/or activities are considered non-

insurable under the Company’s standard underwriting policy, 

then the Policy shall be automatically terminated.

  • If the Policyholder and/or the Insured omit such a notice, the 

Company is discharged from any obligation in relation to the 

Policy, if the variation or change is of such a nature that had the 

Company been aware of the truth it would have not accepted 

the insurance at all or it would have not accepted it under the 

same terms.

3. GROUNDS FOR INVALIDATION OF THE POLICY
 i. Any false declaration made by the Policyholder or the Insured 

and every non-disclosure of facts known to them is reason 

which gives to the Company the right to cancel the Policy, if 

such declaration or non-disclosure of facts is of such nature 

that had the Company known the truth or the existence of such 

information or facts, would not have agreed to enter in to the 

Insurance or it would have agreed at a diff erent premium and/or 

diff erent terms and conditions or premium. 

 ii. If a claim submitted to the Company is in any way false, 

fraudulent, intentional or exaggerated or if the Insured or anyone 

acting on his behalf uses fraudulent means in order to gain a 

fi nancial benefi t under this Policy, then the Company will not 

pay any amount and will have the right to terminate the Policy 

immediately.
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4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
 i. Το ασφάλιστρο πληρώνεται προκαταβολικά στην Εταιρεία με 

τον τρόπο που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου, 

μπορεί όμως να καθοριστεί και άλλος τρόπος πληρωμής κατόπιν 

γραπτής αίτησης του Συμβαλλομένου και αποδοχής από την 

Εταιρεία με έκδοση πρόσθετης πράξης.

 ii. Για κάθε επόμενη δόση μετά την πληρωμή της πρώτης, 

όπως έχει συμφωνηθεί, παρέχεται προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών («περίοδος χάριτος») από την ημερομηνία οφειλής 

της για την πληρωμή της χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση και 

κατά το διάστημα αυτό, το Ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ. Σε 

περίπτωση που επέλθει στο πιο πάνω διάστημα οποιοδήποτε 

γεγονός που θα δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης, το ποσό του 

οφειλόμενου ασφαλίστρου θα πρέπει να πληρωθεί αμέσως. Αν 

δεν γίνει πληρωμή του ασφαλίστρου μέσα στην προθεσμία των 

δεκαπέντε (15) ημερών, το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται.

 iii. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να ειδοποιεί τον Συμβαλλόμενο 

για την πληρωμή του ασφαλίστρου. Αποστολή τέτοιας 

ειδοποίησης συμφωνείται ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί σαν παραίτηση της Εταιρείας από τον όρο αυτό

5. ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΔΙΑΜΟΝΗ
 i. Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρεία εγγράφως 

για κάθε αλλαγή της κατοικίας του ή της διαμονής του. Η 

Εταιρεία θα ειδοποιεί τον Συμβαλλόμενο στη διεύθυνση 

που έχει δηλωθεί και αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο ή στην 

Πρόταση Ασφάλισης.

 ii. Έγγραφα της Εταιρείας, που στέλνονται στη διεύθυνση που 

αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο ή στην πρόταση, θεωρούνται 

κατά τεκμήριο αμάχητο, ότι περιήλθαν στον Συμβαλλόμενο 

και/ή τον Ασφαλισμένο.

4. PAYMENT OF PREMIUM
 i. The premium is payable to the Company in advance in the 

manner set out in the Policy Schedule; another method of 

payment may be determined, following the written request of 

the Policyholder and acceptance by the Company by issuing an 

endorsement.

 ii. For any other instalment, following the fi rst and as previously 

agreed, a deadline of fi fteen (15) days (“grace period”) from the 

due date is given for its repayment, without any other penalty; 

during this period, the Policy remains in force. If, during this 

period, any event arises which allows a claim to be instigated, 

then the premium amount due must be paid immediately. The 

Policy shall be terminated if the premium due is not paid within 

the fi fteen (15) days grace period.

 iii. The Company has no obligation to notify the Policyholder as 

to the payment of the premium. In the event that the Company 

sends such notifi cation, this does not waive the rights of the 

Company under this term.

5. RESIDENCE - ACCOMMODATION
 i. The Policyholder is obliged to notify the Company in writing of 

any change in his residence or accommodation.  The Company 

shall notify the Policyholder at the address stated and referred to 

in the Policy or in the Proposal Form.

 ii. It is considered as irrebuttable evidence that Company’s 

documents have been received by the Policyholder if these are 

sent to the address stated in the Policy or in the Proposal Form.
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 iii. Η ισχύς του Ασφαλιστηρίου αναστέλλεται σε περίπτωση αλλαγής 

της κατοικίας ή διαμονής του Ασφαλισμένου σε οποιοδήποτε 

μέρος του κόσμου εκτός Κύπρου.

6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Αν η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για καλυπτόμενο 

περιστατικό για το οποίο ευθύνεται τρίτο πρόσωπο, τότε η 

Εταιρεία υποκαθίσταται στα δικαιώματα του Συμβαλλομένου 

και/ή του Ασφαλισμένου εναντίον του προσώπου αυτού, μέχρι 

το ποσό που έχει καταβάλει δυνάμει του Ασφαλιστηρίου στον 

Δικαιούχο και δικαιούται να υποβάλει στο όνομά τους και με 

δικά της έξοδα και για δικό της όφελος, οποιαδήποτε απαίτηση 

για επανάκτηση οποιουδήποτε ποσού που κατέβαλε σε αυτούς 

δυνάμει του Ασφαλιστηρίου και αυτοί οφείλουν να παρέχουν όλες 

τις πληροφορίες και βοήθεια που δυνατόν να χρειαστεί η Εταιρεία 

για το σκοπό αυτό.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 i. Η Εταιρεία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που έχουν υπογραφεί 

από εξουσιοδοτημένα όργανα της.

 ii. Κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαμεσολαβεί για 

τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου αυτού ή για την διατήρησή 

του σε ισχύ, δεν δικαιούται να προβεί σε καμία αλλαγή του 

Ασφαλιστηρίου ή να δέχεται δηλώσεις εξ ονόματος της Εταιρείας.

 iii. Επίδοση οποιουδήποτε δικογράφου ισχύει μόνο αν έγινε στα 

Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας.

8. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
 Κάθε αξίωση, που πηγάζει από το Ασφαλιστήριο παραγράφεται 

αν περάσουν ενενήντα (90) μέρες από τη γένεση του δικαιώματος. 

Η παραγραφή αναστέλλεται μόνο με την καταχώρηση αγωγής στα 

Πολιτικά Δικαστήρια.

 iii. This Policy shall be invalidated in the event of change of 

residency or accommodation by the Insured to any part of the 

world outside Cyprus.

6. SUBROGATION
 If the Company pays any amount in connection with a covered 

incident for which a third party is liable then the Company shall 

have the full right of subrogation of the rights of the Policyholder 
and/or Insured Person against the third party up to the amount the 

Company has paid to the Benefi ciary under the Policy and has the 

right at its own costs to pursue and submit in their name and for the 

Company’s benefi t any claim for the recovery of any amount paid 

to them under the Policy and they are obliged to provide to the 

Company all the information and assistance that the Company may 

require for this purpose.

7. AMENDMENTS – DOCUMENTS OBLIGATING THE COMPANY
 i. The Company is bound only by documents that have been 

signed by its authorised bodies.

 ii. No any physical or legal person, intermediating in respect of 

enforcing  this Policy or to retain the same in force, is entitled to 

make any change to the Policy or to receive statements on behalf 

of the Company. 

 iii. Service of any pleading shall only be valid if made at the Head 

Offi  ces of the Company.

8. WAIVER OF RIGHTS
 Each claim deriving from this Policy shall be waived ninety (90) 

days following its generation. The waiver shall be postponed only 

following an action suit fi ling to the District Courts.
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9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΝΟΜΙΣΜΑ
 Το Ασφαλιστήριο διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και όλα τα πληρωτέα προς ή από την Εταιρεία ποσά, 

με βάση τις διατάξεις του Ασφαλιστηρίου αυτού, πληρώνονται 

στο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

10. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 Οποιαδήποτε διαφορά, που μπορεί να προκύψει μεταξύ του 

Συμβαλλόμενου και/ή του Ασφαλισμένου και/ή τους Νόμιμους 

Κληρονόμους και της Εταιρείας, σε σχέση με το Ασφαλιστήριο 

αυτό, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκδικάζεται από το Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λευκωσίας.

11. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
 Η Εταιρεία επιθυμεί όπως ο Συμβαλλόμενος εξετάσει το 

Ασφαλιστήριο και μείνει ικανοποιημένος ότι η ασφαλιστική 

κάλυψη που του παρέχει είναι σύμφωνη με αυτή που αιτήθηκε και 

συμφωνήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

γραπτώς την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την παραλαβή του, επιστρέφοντας το στην Εταιρεία. 

Στην περίπτωση αυτή, το Ασφαλιστήριο θα ακυρώνεται και 

οποιοδήποτε ασφάλιστρο έχει πληρωθεί θα επιστρέφεται αφού 

αφαιρεθεί το κόστος των δικαιωμάτων συμβολαίου. 

12. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
 Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ ελληνικού και 

αγγλικού κειμένου στο παρόν Ασφαλιστήριο, νομική ισχύ έχει 

μόνο το ελληνικό κείμενο, το οποίο υπερισχύει.

9. APPLICABLE LAW & CURRENCY
 The Policy is governed by the laws of the Republic of Cyprus and 

all amounts payable to or by the Company under the terms of this 

Policy are payable in the currency of the Republic of Cyprus.

10. JURISDICTION
 Any dispute which may arise between the Policyholder and/or the 

Insured and/or legal inheritor and the Company, in relation to this 

Policy, is subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of the 

Republic of Cyprus and is tried by the District Court of Nicosia.

11. POLICY ASSESSMENT 
 The Company trusts that the Policyholder studied the Policy 

and is fully satisfi ed that the insurance cover provided is what he 

requested and agreed to. In the contrary, the Policyholder has the 

right to request, in writing and by returning the policy document 

within fi fteen (15) days from the date of its receipt the cancellation 

of the Policy. In that event, the Policy will be cancelled and any 

premia paid will be refunded after the deduction of any policy fees 

charged.

12. INTERPRETATION
 In case of any diff erence in interpretation between the Greek and 

English text of this Policy, it is the Greek text that is in legal eff ect 

and shall prevail.
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13. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
 i. Αν το Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί από το Συμβαλλόμενο εντός 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης του, τότε το 

Ασφαλιστήριο θα θεωρείται μη-ανανεώσιμο.

 ii. Εφόσον ο Συμβαλλόμενος ειδοποιήσει την Εταιρεία για ανανέωση 

του Ασφαλιστηρίου εντός των τριάντα (30) ημερών από τη 

λήξη του, το Ασφαλιστήριο θα ανανεώνεται για ακόμα μια 

ετήσια περίοδο μετά την καταβολή του ασφαλίστρου από τον 

Συμβαλλόμενο, τo οποίο υπολογίζεται με βάση την εκάστοτε 

τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία και χωρίς την 

προσκόμιση οποιονδήποτε άλλων στοιχείων ασφαλισιμότητας.

14. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
 i. O Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ακυρώσει 

το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση στην 

Εταιρεία. Ως ημερομηνία ακύρωσης θα θεωρείται η ημερομηνία 

παραλαβής της ειδοποίησης ακύρωσης από την Εταιρεία ή η 

ημερομηνία αποστολής της αν πρόκειται για συστημένη επιστολή. 

Στην περίπτωση αυτή και νοουμένου ότι δεν έχει εγερθεί καμία 

απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου Ασφάλισης, 

θα επιστραφεί το 90% του ασφαλίστρου που αναλογεί από την 

ημερομηνία ακύρωσης μέχρι τη λήξη του Ασφαλιστηρίου. 

 ii. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ακυρώσει το 

Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση επτά (7) 

ημερών με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση 

του Συμβαλλομένου. Ως ημερομηνία ακύρωσης θα θεωρείται 

η όγδοη (8η) ημέρα μετά από την ημερομηνία αποστολής της 

ειδοποίησης ακύρωσης. Στην περίπτωση αυτή, θα επιστραφεί στο 

Συμβαλλόμενο το ασφάλιστρο που αναλογεί από την ημερομηνία 

ακύρωσης μέχρι την λήξη.

13. POLICY RENEWAL
 i. If this Policy is not renewed by the Policyholder within thirty (30) 

days from its expiry date, then the Policy shall be considered as 

non-renewed.

 ii. Where the Policyholder has notifi ed the Company in respect 

of this Policy’s renewal and within thirty (30) days following its 

expiry date, this Policy shall be renewed for another insurance 

period, following the premium payment by the Policyholder, 
which is calculated based on the most recent pricing policy of the 

Company and without the submission of any other information in 

respect of the Insured’s insurability.

14. POLICY CANCELLATION
 i. The Policyholder has the right at any time to cancel the Policy 

by sending a written notice to the Company. The date of 

cancellation is considered the date the notice of cancellation is 

received by the Company or the date it is posted, in the event 

it is sent by registered mail. In such an event, the Company and 

provided that no claim has been submitted within the current 

Period of Insurance, 90% of the premium that corresponds 

from the date of cancellation to expiry shall be returned to the 

Policyholder.
 ii. The Company has the right at any time to cancel the Policy 

by sending a seven (7) day written notice by registered mail 

to the last known address of the Policyholder. The date of 

cancellation is considered the 8th day following the date of 

sending the cancellation notice. In such an event, the premium 

that corresponds from the date of cancellation to expiry shall be 

returned to the Policyholder.
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15. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
 Το Ασφαλιστήριο τερματίζεται άμεσα: 

 i. Με τη λήξη ισχύος ή την ακύρωσή του για οποιοδήποτε λόγο,

 ii. Με το θάνατο του Ασφαλισμένου,

 iii. Με την μη-εμπρόθεσμη πληρωμή του ασφαλίστρου,

 iv. Με την επέτειο του Ασφαλιστηρίου που ακολουθεί την εξηκοστή 

πέμπτη (65η) επέτειο της γέννησης του Ασφαλισμένου, ή

 v. Με την πληρωμή του Ασφαλισμένου Ποσού για Θάνατο ή Μόνιμη 

Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισμένου συνεπεία ατυχήματος, ή

 vi. Με την μόνιμη εγκατάσταση του Ασφαλισμένου εκτός Κύπρου,

 οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γεγονότα προηγείται.

15. POLICY TERMINATION
 This Policy shall be terminated immediately: 

 i. Following its expiration or cancellation for any reason;

 ii. Upon the death of the Insured;

 iii. Following the overdue payment of the premium;

 iv. Upon the anniversary of the Policy that follows the sixty fi fth 

(65th) anniversary from the birth of the Insured;

 v. Upon the payment of the Sum Insured in respect of Death or 

Permanent Total Disability of the Insured following an accident; or

 vi. Upon the permanent residence of the Insured outside Cyprus,

 whichever of the above-mentioned events come fi rst.

General Conditions /continued
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Διαδικασία Παραπόνων Complaints Procedure

Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε αλλά και να ξεπερνάμε τις 

προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών μας, προσφέροντας 

άμεσες λύσεις και άρτια εξυπηρέτηση. Εάν οι υπηρεσίες που σας 

προσφέρουμε δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας ή είστε 

δυσαρεστημένοι για οποιοδήποτε λόγο, θα θέλαμε να γνωρίζουμε γι’ 

αυτό, με σκοπό να εντοπίσουμε τις αδυναμίες μας σε πολιτικές και 

διαδικασίες και ακολούθως να τις βελτιώσουμε. 

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, παρακαλούμε να 

επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή το 

Υποκατάστημα μέσω του οποίου έχετε διευθετήσει την ασφάλισή 

σας. Αν μετά από την πιο πάνω επικοινωνία συνεχίζετε να μην 

είστε ικανοποιημένος ή νιώθετε ότι το παράπονό σας δεν έχει τύχει 

κατάλληλου χειρισμού, τότε σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε 

άμεσα μαζί μας με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Γραπτώς, συμπληρώνοντας το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνου» 

που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στο μέρος 

«Πληροφορίες», και αποστέλλοντάς το «δια την προσοχή του 

Υπεύθυνου Διαχείρισης Παραπόνων»:

 • ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: 

  Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια ΛΤΔ., Γρίβα Διγενή 46, 

1080 Λευκωσία

  ή στην ταχυδρομική μας θυρίδα:

  Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια ΛΤΔ

  P.O. BOX 21770, 1513 Λευκωσία 

 •  ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση info@cosmosinsurance.com.cy

 • μέσω τηλεομοιότυπου (fax)  στο  +357 22 022000

2. Τηλεφωνικώς, καλώντας στο +357 22 796000 και ζητώντας να 

μιλήσετε με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Παραπόνων.

Our aim has always been to meet and exceed customer and partner 

expectations, by providing immediate solutions and excellent customer 

service. In instances where you feel that we have not met your 

expectations, we would like to ask you to let us know, in order to help 

us identify and correct or improve our weaknesses in policies and 

procedures.

Should you have any query or complaint, please contact immediately 

your insurance intermediary or the branch through which you have 

arranged this Insurance Policy. If, following this communication, you 

are still dissatisfi ed or feel that your complaint has not been properly 

handled, then please contact us immediately through any of the 

following means:

1. In writing, by completing and submitting a “Complaint Form”, which 

you may download from our website, under the “Information ” 

section, and by sending it “for the attention of the Complaints 

Offi  cer”:

 • via post to the following address:

  Cosmos Insurance Company Public Ltd, 46 Griva Digheni Ave, 

1080 Nicosia

  or to our P.O. Box:

  Cosmos Insurance Company Public Ltd,

  P.O. BOX 21770, 1513 Nicosia 

 • via email, to info@cosmosinsurance.com.cy

 • via fax, to +357 22 022000

2. Via phone, by calling +357 22 796000 and asking to talk to the 

Complaints Offi  cer.
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Μετά την υποβολή του παραπόνου σας και εντός δύο (2) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, θα ενημερωθείτε 

γραπτώς για τη λήψη του και την έναρξη διεξαγωγής έρευνας.

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων 

ημερών από την παραλαβή του παραπόνου. Σε περίπτωση που αυτό 

για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν, θα σας ενημερώσουμε 

γραπτώς κατά πόσο και για ποιο λόγο θα χρειαστούμε περισσότερο 

χρόνο για την ολοκλήρωση της έρευνάς μας. Σε κάθε περίπτωση, η 

τελική μας απάντηση θα σας σταλεί το αργότερο εντός τριάντα (30), 

επιπλέον, εργάσιμων ημερών.

Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας εξέτασης 

παραπόνων, προσφέρεται χωρίς οποιαδήποτε δική σας οικονομική 

επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στα 

πλαίσια των συμφωνηθέντων όρων του ασφαλιστηρίου και των 

τηρούμενων διαδικασιών μας, έχετε το δικαίωμα να εμμένετε στο 

παράπονό σας καθώς και να προσφύγετε στον Χρηματοοικονομικό 

Επίτροπο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 

Χρηματοοικονομικής Φύσεως ή σε άλλο εξωδικαστικό μηχανισμό 

επίλυσης διαφορών ή/και στο δικαστήριο.

Following the receipt of your complaint and within a period of two (2) 

working days, we will send you a written confi rmation of its receipt.

Our aim is to investigate all complaints and respond to them within 

fi fteen (15) working days following receipt. In cases where this is not 

possible, we will inform you accordingly, in due time, for both the delay 

and its reasoning. In any case, we will respond to your complaint within 

thirty (30) working days following its receipt.

We would like to clarify that you shall not be borne of any expenses, 

should you choose to proceed in submitting a complaint.

In the event that we (us and you) cannot reach a mutual agreement, 

falling within the terms and conditions of this Policy and based on our 

standard company’s procedures, you retain your right to pursue your 

complaint via an appeal to the Financial Ombudsman or by taking legal 

measures

Διαδικασία Παραπόνων /συνέχεια Complaints Procedure /continued






