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Το παρόν έντυπο πληροφοριών παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Αυτό το είδος ασφάλισης προσφέρει καλύψεις στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι κάτοχος Πιστωτικής Κάρτας “Platinum” & “Gold” της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., είναι κάτοικος Ελλάδας και ηλικίας από 18 έως 70 ετών.

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται;

Υπάρχουν περιορισμοί στην
κάλυψη;

Ασφαλίζεται το ανωτέρω φυσικό πρόσωπο για τις ακόλουθες
καλύψεις:

Πιστωτική Κάρτα Black
ü Ασφάλιση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από

ατύχημα με ασφαλισμένο κεφάλαιο το υπόλοιπο του
λογαριασμού της Black Πιστωτικής κάρτας, όπως αυτό
εμφανίζεται κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλιζομένου
προσώπου και μέχρι το ποσό των 6.000 €.

Πιστωτική Κάρτα Gold
ü Ασφάλιση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από

ατύχημα με ασφαλισμένο κεφάλαιο το υπόλοιπο του
λογαριασμού της Gold Πιστωτικής κάρτας, όπως αυτό
εμφανίζεται κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλιζομένου
προσώπου και μέχρι το ποσό των 4.000 €.

1. Δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση τα ατυχήματα και
οι συνέπειές τους, που οφείλονται ολικά ή μερικά, άμεσα ή
έμμεσα:
û Σε ασθένεια ή σε προϋπάρχουσα σωματική ή πνευματική

αναπηρία.
û Σε ιατρική ή χειρουργική θεραπεία, εκτός εάν αυτή οφείλεται

σε καλυπτόμενο με την παρούσα ασφάλιση ατύχημα.
û Σε μέθη ή σε χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών,

φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή.
û Σε χρησιμοποίηση από τον ασφαλιζόμενο αεροπλάνων που

δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένες εταιρίες και δεν εκτελούν
κανονικά δρομολόγια ή charters, ελικοπτέρων,
ανεμοπτέρων, αεροστάτων ή σε συμμετοχή του
ασφαλιζομένου σε επίσημους ή όχι αγώνες ταχύτητας ή
δεξιοτεχνίας με οποιοδήποτε μέσο.

û Σε αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη
διανοητική του κατάσταση.

û Σε πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εξωτερικό ή εμφύλιο, με
οποιαδήποτε όπλα. Σε πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις,
επαναστάσεις ή λαϊκές ταραχές.

û Σε εγκαύματα ή αλλοιώσεις των ιστών οι οποίες οφείλονται
σε ακτίνες "Χ" ή ραδίου ή παραγώγων του, εκρήξεις
θερμότητας ή ακτινοβολιών που προέρχονται από
μεταστοιχείωση του ατομικού πυρήνα (διάσπαση,
συγχώνευση, τήξη, ραδιενέργεια), τεχνητή επιτάχυνση των
ατομικών μορίων, αυτόματη ανάφλεξη ή έκρηξη των
ραδιενεργών υλών.

Επίσης δεν καλύπτονται τα ατυχήματα :
û τα οποία συμβαίνουν κατά την διάρκεια διάπραξης από τον

ασφαλιζόμενο εγκλήματος σε βαθμό κακουργήματος.
û που δεν προκάλεσαν ορατούς μώλωπες ή τραύματα στο

εξωτερικό του σώματος, εκτός από την περίπτωση του
πνιγμού ή εσωτερικών τραυμάτων που διαπιστώνονται
αντικειμενικά.

! Ορίζεται ως δικαιούχος του προβλεπόμενου από το
ασφαλιστήριο ασφαλιζόμενου ποσού για την περίπτωση
Θανάτου από Ατύχημα ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, η
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., η οποία και θα
θεωρείται ως μόνος και αποκλειστικός δικαιούχος του
ασφαλίσματος, με σκοπό την εξόφληση του υπολοίπου του
λογαριασμού της Gold ή Black Πιστωτικής κάρτας.



Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Πότε και πως πληρώνω;

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Ο Συμβαλλόμενος ή /και ο Ασφαλισμένος σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος υποχρεούται:
� Να ειδοποιήσει εγγράφως την Εθνική Ασφαλιστική εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης του κινδύνου.
� Να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στην Εθνική Ασφαλιστική εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία

επέλευσης του κινδύνου.

Τα ασφάλιστρα εισπράττονται κατά την έναρξη της Ασφαλιστικής κάλυψης και σε κάθε επέτειο και επιβαρύνουν τον Συμβαλλόμενο
(Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.).

Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία καταβολής του συμφωνημένου ασφαλίστρου από τον Συμβαλλόμενο και είναι ετησίως
ανανεούμενη.

Το πρόγραμμα παρέχεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. προς τους κατόχους Gold ή Black Πιστωτικής Κάρτας της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και δύναται να μεταβληθεί ή να διακοπεί οποτεδήποτε από αυτήν.

Πού είμαι καλυμμένος;
ü Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει όλο το 24ώρο καθώς και εντός και εκτός ορίων της Ελληνικής επικράτειας.


