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To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών.
Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος Α.Ε. (www.nbg.gr). Το παρόν έντυπο πληροφοριών δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική
ενημέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Αυτό το είδος ασφάλισης προσφέρει καλύψεις στο φυσικό πρόσωπο έως 70 ετών που είναι κάτοχος Premium ή Private Χρεωστικής Κάρτας, Gold
ή Black Πιστωτικών Καρτών ή ειδικής κατηγορίας Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. καθώς και στα
εξαρτώμενα μέλη τους (σύζυγο έως 70 ετών και ανύπαντρα τέκνα έως 25 ετών που δεν εργάζονται) υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 75%
του κόστους των εισιτηρίων ταξιδιού ή του ενοικίου αυτοκινήτου και/ή των εξόδων διαμονής έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση της Premium ή
Private Χρεωστικής Κάρτας, Gold ή Black Πιστωτικής Κάρτας ή της ειδικής κατηγορίας Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας.

Τι ασφαλίζεται;
Ασφαλίζονται τα ανώτερο φυσικά πρόσωπά κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού τους και για χρονικό διάστημα διάρκειας ενενήντα (90)
συνεχόμενων ημερών, από τη στιγμή της επιβίβασής τους στο
μεταφορικό μέσο που προβλέπεται και έως τη στιγμή της
αποβίβασης από αυτό και επιστροφής τους στον τόπο κατοικίας
τους, για τις ακόλουθες καλύψεις:

ü Ασφάλιση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα
με ασφαλισμένο κεφάλαιο € 20.000 και μόνιμης μερικής
ανικανότητας από ατύχημα με ασφαλισμένο κεφάλαιο ποσοστό
των € 20.000.
Σε περίπτωση ομαδικού ατυχήματος το ανώτατο όριο ευθύνης
της Α.Ε.Ε.Ε.Γ.Α Η ΕΘΝΙΚΗ ανέρχεται σε € 300.000.

ü Ασφάλιση δαπανών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής
περίθαλψης από ατύχημα με ανώτατο όριο σε κάθε περίπτωση
ατυχήματος το ποσό των € 1.000.

ü Ασφάλιση ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα ή
αιφνίδια ασθένεια ποσοστό των € 1.600 για κάθε ασφαλιστικό
έτος.

ü Ασφάλιση δαπανών επείγουσας μεταφοράς από ατύχημα με
ανώτατο όριο το ποσό των € 1.000.

ü Ασφάλιση απώλειας ή κλοπής προσωπικών αποσκευών με
ανώτατο όριο των ποσό των € 240.

ü Ασφάλιση έκτακτων ταξιδιωτικών εξόδων:
- Ασφάλιση δαπανών επαναπατρισμό σορού με ανώτατο όριο το
ποσό των € 3.000.
- Ασφάλιση δαπανών καθυστέρησης πτήσης με ανώτατο όριο το
ποσό των € 240.
- Ασφάλιση δαπανών διακοπής ταξιδιού ποσοστό των € 240.

Τι δεν ασφαλίζεται;
Στην Ασφάλιση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα και στην Ασφάλιση δαπανών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα δεν καλύπτονται τα ατυχήματα και
οι συνέπειες 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.
û Σε πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εξωτερικό ή εμφύλιο, με
οποιαδήποτε όπλα. Σε πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις,
επαναστάσεις ή λαϊκές ταραχές.
Στην Ασφάλιση ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα ή
αιφνίδια ασθένεια, δεν καλύπτονται οι δαπάνες Νοσηλείας στο
Νοσοκομείο που οφείλονται σε προϋπάρχουσα της ημερομηνίας
ασφάλισης ασθένεια ή ατύχημα καθώς και σε:
û Προληπτικές γενικές εξετάσεις (check up), χειρουργικές
επεμβάσεις ή θεραπεία για καλλωπιστικούς σκοπούς.
û Εγκυμοσύνη, συμπεριλαμβανομένων στον όρο αυτό του τοκετού
και της αποβολής.
û Οδοντιατρική θεραπεία ασφαλιζομένου προσώπου.
û Μέθη, αλκοολισμό ή χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών,
φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή.
Στην Ασφάλιση απώλειας ή κλοπής προσωπικών αποσκευών δεν
καλύπτονται η απώλεια ή κλοπή των εξής προσωπικών αποσκευών:
û Μετρητά
χρήματα,
τραπεζογραμμάτια,
ομόλογα,
διαπραγματεύσιμα έγγραφα, ταξιδιωτικά εισιτήρια, επιταγές,
μερίσματα ή αξιόγραφα οποιασδήποτε μορφής.
û Πολύτιμα αντικείμενα, όπως γούνες, κοσμήματα, ρολόγια, κιάλια,
φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, κινητά τηλέφωνα ή παρόμοια
αντικείμενα. Αντικείμενα επίπλωσης και οικιακές συσκευές.
û Αποσκευές και προσωπικά αντικείμενα που αποστέλλονται
ασυνόδευτα.
û Θραύσεις ειδών πορσελάνης, γυαλιού ή άλλων ειδών και
αντικειμένων εύθραυστης χρήσης. Απώλεια που οφείλεται στην
καθυστέρηση, κατάσχεση ή κατακράτηση από τις τελωνειακές
αρχές ή από άλλες γενικά αρχές.
Για τις δαπάνες επαναπατρισμού σορού δεν καλύπτεται η
περίπτωση που ο θάνατος θα συμβεί σε ασφαλιζόμενο πρόσωπο το
οποίο υποβλήθηκε κατά την παραμονή του στον τόπο ταξιδιού σε
εγχείρηση οποιασδήποτε μορφής που δεν οφείλετο σε ξαφνικό
γεγονός ατυχήματος ή ασθενείας.
Για τις δαπάνες καθυστέρησης πτήσης δεν καταβάλλεται
αποζημίωση στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές απαγόρευσαν
την χρήση του αεροσκάφους, στην περίπτωση απεργίας, στάσης
εργασίας ή σχολαστικού ελέγχου που είχε αρχίσει πριν ή κατά την
ημερομηνία αναχώρησης ή ακόμα σε περίπτωση που τέθηκε στη
διάθεση του ασφαλισμένου εναλλακτική λύση για να ταξιδέψει, πριν
περάσουν τέσσερις (4) ώρες από την αρχική ώρα αναχώρησής του.

!

Η κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 75% του
κόστους των εισιτηρίων ταξιδιού ή του ενοικίου αυτοκινήτου και/ή
των εξόδων διαμονής έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση της
Premium ή Private Χρεωστικής Κάρτας, Gold ή Black Πιστωτικής
κάρτας ή της ειδικής κατηγορίας Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας.
! Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει τα δικαιούμενα ασφάλισης
πρόσωπα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και για χρονικό
διάστημα διάρκειας ενενήντα (90) συνεχόμενων ημερών, από τη
στιγμή της επιβίβασής τους στο μεταφορικό μέσο που προβλέπεται
και έως τη στιγμή της αποβίβασης από αυτό και επιστροφής τους
στον τόπο κατοικίας τους.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ατυχήματος αυτό καλύπτεται
αν συνέβη κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
- Σαν επιβάτης μέσου μαζικής μεταφοράς ή κατά την επιβίβαση /
αποβίβαση από τέτοιο μέσο.
- Σαν επιβάτης σε μέσο μαζικής μεταφοράς ή ταξί, σαν οδηγός ή
επιβάτης ιδιωτικού αυτοκινήτου, αλλά μόνο πηγαίνοντας κατευθείαν στο
χώρο επιβίβασης / αποβίβασης.
- Σαν επιβάτης ή οδηγός ενοικιασμένου αυτοκινήτου που
χρησιμοποιείται από τον κάτοχο για ιδιωτική μεταφορά προσώπων και
για περίοδο μέχρι εξήντα (60) ημέρες από την ενοικίαση του
αυτοκινήτου.
- Δεν καλύπτονται ταξίδια πραγματοποιημένα με επιβατικό Ι.Χ.
αυτοκίνητο εκτός αν επέβαινε σαν οδηγός ή επιβάτης σε ιδιωτικό
αυτοκίνητο στις εξής περιπτώσεις:
α) πηγαίνοντας κατευθείαν σε αεροδρόμιο ή χώρο επιβίβασης με
σκοπό να επιβιβασθεί σε αεροσκάφος ή πλοίο ή σιδηρόδρομο ή
β) φεύγοντας από αεροδρόμιο ή χώρο επιβίβασης κατά την αποβίβασή
του από τέτοιο αεροσκάφος, πλοίο ή σιδηρόδρομο.

ü Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει τα δικαιούμενα ασφάλισης πρόσωπα για ατυχήματα ή για αιφνίδιες ασθένειες που θα συμβούν για
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, εκτός από εκείνες που βρίσκονται σε
εμπόλεμη κατάσταση.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Ο Ασφαλισμένος σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος υποχρεούται:





Να ειδοποιήσει εγγράφως την Εθνική Ασφαλιστική εντός τριάντα (30) 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.
Να επιτρέψει στην Εθνική Ασφαλιστική κάθε έρευνα που θεωρείται αναγκαία για την πληρωμή των σχετικών αποζημιώσεων.

Πότε και πώς πληρώνω;
Τα ασφάλιστρα επιβαρύνουν τον Συμβαλλόμενο (ΕΤΕ).

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία καταβολής του συμφωνημένου ασφαλίστρου από τον Συμβαλλόμενο και είναι ετησίως
ανανεούμενη.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Το πρόγραμμα παρέχεται από την Ε.Τ.Ε. προς τους πελάτες της που είναι κάτοχοι των Premium ή Private Χρεωστικών Καρτών ή
Gold ή Black Πιστωτικών Καρτών ή των ειδικών κατηγοριών Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών και δύναται να μεταβληθεί ή να
διακοπεί οποτεδήποτε από αυτήν με προηγούμενη ανάρτηση στο www.nbg.gr.

