
 Παροχή Πρόληψη On Demand
o Προληπτικές εξετάσεις και ενδοσκοπικές ιατρικές πράξεις 

σε συνεργαζόμενα ιατρικά διαγνωστικά Κέντρα
 Παροχή Γιατροί και Εξετάσεις (Basic/ Basic Value Plus, 

Standard/ Standard Value Plus, Premium/ Premium Value 
Plus, On Demand)
o Ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις σε 

συνεργαζόμενο γιατρό και ιατρικό διαγνωστικό κέντρο 
(Basic/ Basic Value Plus, Standard/ Standard Value Plus, 
Premium/ Premium Value Plus)

o Ιατρικές επισκέψεις σε οικογενειακό γιατρό δικτύου και 
προσωπικό γιατρό εκτός δικτύου (μόνο στο Standard/ 
Standard Value Plus και Premium/ Premium Value Plus)

o Έξοδα για οδοντιατρικές θεραπείες, γυαλιά οράσεως, 
φάρμακα χρόνιων παθήσεων και αισθητική ιατρική (μόνο 
στο On Demand)

 Παροχή Αποκατάσταση (Βasic, Standard, Premium)
o Αποκατάσταση και Αποθεραπεία
o Φροντίδα στο σπίτι
o Αποκλειστική Νοσηλευτική Φροντίδα (μόνο στα Standard, 

Premium/ Family και Premium/ Family Flexi 
o Έξοδα για εξοπλισμό Αποκατάστασης (μόνο στα 

Premium/ Family και Premium/ Family Flexi)
 

Ασφάλιση Νοσηλείας Standard 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρία: Generali Hellas A.A.E. 
Προϊόν: Ασφαλιστήριο Life On (ετησίως ανανεούμενο)

Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και 
τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Αυτό το είδος ασφάλισης προσφέρει ασφάλιση ζωής σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα ή ασθένεια, πακέτα προληπτικών ελέγχων αποκλειστικά σε 
συνεργαζόμενο δίκτυο ιατρικών διαγνωστικών κέντρων στην Ελλάδα και παροχή Νοσηλείας σε περίπτωση ασθένειας και ατυχήματος σε Ελλάδα και 
Εξωτερικό.     

 Βασική Παροχή Ζωής
o Ασφάλιση Ζωής με δικαίωμα επιλογής του ασφαλισμένου

κεφαλαίου από τον Ασφαλισμένο
o Ασφάλιση Ζωής Plus (ενήλικους) για συμπληρωματική

κάλυψη ασφάλισης ζωής ή
o Φροντίδα μετά από ατύχημα (για παιδιά) για κάλυψη εξόδων

μετά από ατύχημα
Παροχή Πρόληψη (Basic, Standard, Premium)



Προαιρετικές καλύψεις

o Πακέτα προληπτικών ελέγχων
Παροχή Νοσηλείας Standard
o Νοσηλεία σε Ελλάδα και Εξωτερικό
o Έξοδα πριν και μετά από Χειρουργική Επέμβαση
o Αποκλειστική Νοσηλευτική Φροντίδα
o Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά
o Δεύτερη Ιατρική Γνώμη
o Αποκατάσταση Μαστών μετά από Μαστεκτομή
o Χημειοθεραπεία, Ακτινοβολία, Ραδιοθεραπεία, Αιμοκάθαρση
o Έκτακτα και Επείγοντα Περιστατικά

 Άτομα με Ασθένειες ή σωματικές βλάβες που υπήρχαν πριν
την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου
Άτομα με μόνιμο τόπο κατοικίας εκτός Ελλάδος
Άτομα με τις παρακάτω παθήσεις:




στους Όρους κάθε Παροχής

o Ψυχιατρικές παθήσεις
o Συγγενείς παθήσεις, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά

o Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV/
AIDS)

o Νευρική Ανορεξία
o Επιληψία (κρίση και σπασμοί)

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται; 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει: 

Έξοδα για συγκεκριμένες παθήσεις για συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα (αναμονές)
Συγκεκριμένα ποσά εξόδων, λόγω επιλογής από τον 
Ασφαλισμένο ποσού συμμετοχής του στα έξοδα αυτά

!

!

Έξοδα που οφείλονται σε συγκεκριμένες αιτίες (εγκλη-
ματικές πράξεις, αυτοκτονία, συμμετοχή σε βαρέα αθλή-
ματα, υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις, χρήση ναρκωτικών 
ή παραισθησιογόνων ουσιών, μέθη (όπως ορίζεται από 
τον Νόμο), αλκοολισμός, χρήση εκρηκτικών υλών
Έξοδα που οφείλονται σε συμμετοχή του Ασφαλισμένου 
σε Τρομοκρατικές ενέργειες ή οποιεσδήποτε πολεμικές 
επιχειρήσεις, διάπραξη ποινικά τιμωρούμενης πράξης, 
επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας με 
μηχανικά μέσα και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιμές, 
προπονήσεις ή αγώνες επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών 
αθλητικών σωματείων, σε βαρέα αθλήματα, πυγμαχία, 
πάλη, πολεμικές τέχνες, καταδύσεις με χρήση αναπνευ-
στικής συσκευής (επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές), 
αναρριχήσεις, πτώσεις με σχοινιά, αιωροπτερισμό, ανεμο-
πτερισμό, πτήσεις με αερόστατο, πτώση με αλεξίπτωτο, 
σπηλαιολογία, πτήσεις με αεροσκάφος ή άλλα εναέρια 
μέσα που δεν εκτελούν τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter 
αναγνωρισμένων εναέριων συγκοινωνιών







Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Για την σύναψη και έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου: 

• Να δηλώσω αληθή, πλήρη και αποτυπωμένα με ακρίβεια τα στοιχεία που θα μου ζητήσει η Εταιρία στην Αίτηση/ Προσφορά
Ασφάλισης

Κατά τη διάρκεια ασφάλισης: 

• Να ενημερώνω γραπτά την Εταιρία:
o για κάθε αλλαγή διεύθυνσης και επαγγέλματος
o για κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να μεταβάλλει τον ασφαλισμένο κίνδυνο

Σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης: 

• Να ενημερώνω την Εταιρία πριν από κάθε νοσηλεία

• Να προσκομίζω όλα τα δικαιολογητικά που θα μου ζητεί η Εταιρία

Πότε και πώς πληρώνω;

Πληρώνω το ασφάλιστρο εφάπαξ ή με τμηματικές καταβολές, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, με την έκδοση του 
Ασφαλιστηρίου, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

• Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας www.generali.gr, επιλέγοντας την υπηρεσία on line πληρωμή, με χρεωστική ή πιστωτική
κάρτα

• Μέσω web ή phone banking στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες

• Με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες

• Με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας

• Με μετρητά:
o Στο ταμείο της Generali (ανώτατο όριο συναλλαγής 500 €)
o Στις τράπεζες Alpha Βank & Εθνική
o Στα ΕΛΤΑ
o Σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Εταιρίας

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

• Το Ασφαλιστήριο αρχίζει από την «Ημερομηνία Έναρξης» που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και διαρκεί για 12 μήνες έως
την αναγραφόμενη «Ημερομηνία Λήξης».

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

• Εκτός από το δικαίωμα εναντίωσης και υπαναχώρησης όπως αυτά ορίζονται στο Ασφαλιστήριο, έχω δικαίωμα ακύρωσης του
Ασφαλιστηρίου οποτεδήποτε με γραπτό αίτημα προς την Εταιρία.

Πού είμαι καλυμμένος; 

✓ Οι παραπάνω παροχές ισχύουν σε Ελλάδα και Εξωτερικό και παρέχονται σε ασφαλισμένους οι οποίοι μένουν μόνιμα στην
Ελλάδα.

  Παροχή  Αμοιβή Plus
o Αυξημένα όρια κάλυψης για ιατρικές αμοιβές 

http://www.generali.gr/



