ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Άρθρο 1. Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει τον Ασφαλισμένο για περιστατικό από ατύχημα, που συνέβη κατά τη
διάρκεια μετακίνησής του με το ασφαλισμένο όχημα.
Άρθρο 2. Τι δεν καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν καλύπτει τους παρακάτω κινδύνους και περιστατικά:
1. Περιστατικά που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, σε εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή
ακήρυκτο), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές
ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του Ασφαλισμένου ή απόπειρα διάπραξής της, καθώς και κινδύνους
που οφείλονται σε πυρηνική ενέργεια.
2. Περιστατικά που οφείλονται σε χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών.
3. Περιστατικά που οφείλονται στη διάπραξη ποινικά κολάσιμης πράξης από τον Ασφαλισμένο, εκτός
αν είναι πταίσμα.
Άρθρο 3. Ποια πρόσωπα καλύπτονται και μέχρι πότε;
Από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος όταν συνέβη το
περιστατικό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατέχει νόμιμη άδεια οδήγησης σύμφωνα με το νόμο.
Άρθρο 4. Ποια είναι η γεωγραφική έκταση της κάλυψης;
Το ασφαλιστήριο καλύπτει τον Ασφαλισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη όπου ισχύει η ασφάλιση του
οχήματος..
Ορίζεται ρητά ότι αποκλείεται κάθε επέμβαση της Εταιρίας σε χώρα που υπάρχει εξωτερικός πόλεμος
(κηρυγμένος ή ακήρυκτος), εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, πραξικόπημα και πολιτικές ταραχές.
Άρθρο 5. Ειδικοί όροι καλύψεων
Υγειονομική μεταφορά
5.1 Πότε γίνεται η υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου;
Αν ο Ασφαλισμένος, κατά τη διάρκεια μετακίνησής του, αδυνατεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά του εξαιτίας
ατυχήματος που είχε με το ασφαλισμένο όχημα, η Εταιρία θα φέρει σε επαφή το συντονιστή γιατρό της με
το γιατρό του νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας ή του ιατρείου που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες στον
Ασφαλισμένο.
Αν από τη συνεννόηση των δύο γιατρών διαπιστωθεί ότι η κατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένου
χρειάζεται να αντιμετωπιστεί σε άλλο νοσοκομείο, καταλληλότερο για την περίπτωση, η Εταιρία θα
οργανώσει και θα πραγματοποιήσει τη μεταφορά του στο κοντινότερο κατάλληλο νοσοκομείο. Βασική
προϋπόθεση είναι ο γιατρός που έχει αναλάβει το περιστατικό να κρίνει ότι η μεταφορά, εκτός από
επιβεβλημένη, είναι και επιτρεπόμενη και δε θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.
5.2 Με ποια μέσα γίνεται η μεταφορά του Ασφαλισμένου;
Ανάλογα με την περίπτωση, η μεταφορά του Ασφαλισμένου μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε κατάλληλα
εξοπλισμένο και επανδρωμένο πρόσφορο μέσο της Εταιρίας ή τρίτων, ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή
υγειονομικό αεροπλάνο. Τόσο οι συνθήκες όσο και το κατάλληλο μέσο για τη μεταφορά του Ασφαλισμένου,
θα αποφασιστούν από κοινού με αποκλειστικά ιατρικά κριτήρια, από το συντονιστή γιατρό της Εταιρίας και
το γιατρό που ανέλαβε αρχικά το περιστατικό για την παροχή Α Βοηθειών.
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Άρθρο 6. Παροχή ιατρικών συμβουλών
Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλισμένο, μέσω του Συντονιστικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, σε 24ωρη βάση:
 Ιατρικές συμβουλές σχετικά με κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας, είτε αυτό οδηγήσει σε
υγειονομική μεταφορά είτε όχι
 Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υγιεινής που πρέπει να πληρούνται από
τους ταξιδιώτες, σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανονισμούς της Ελλάδας ή της χώρας στην οποία
πρόκειται να ταξιδέψει (εμβόλια, προληπτικά μέτρα κ.λπ.)
 Πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία, γιατρούς κ.λπ.
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