ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD’S

CRITICAL ILLNESS INSURANCE
(ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ)

Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance ή C.I.Ins. ;
Είναι το ΝΕΟ ασφαλιστικό πρόγραµµα των
την Karavias & associates για την Ελλάδα.

Lloyd’s,

ειδικά σχεδιασµένο από

Είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραµµα που καλύπτει τους ασφαλισµένους στη
περίπτωση που παρουσιασθεί µία σοβαρή κατάσταση της υγείας τους.
Ο ασφαλισµένος καλύπτεται µε ένα ποσό, το οποίο του καταβάλλεται όταν η
υγεία του διαταραχθεί από µία σοβαρή ασθένεια ή κατάσταση.
Σε τι διαφέρει από παρόµοια προγράµµατα ;









Το πρόγραµµα CRITICAL ILLNESS INSURANCE ( C.I.Ins.) είναι έτσι
σχεδιασµένο που καλύπτει όλες σχεδόν τις σοβαρές ασθένειες και
καταστάσεις υγείας.
Είναι βασική ασφαλιστική κάλυψη, δηλαδή δεν χρειάζεται ο
ασφαλισµένος να έχει κάποιο άλλο βασικό πρόγραµµα για να την
αποκτήσει (όπως π.χ. ασφάλιση ζωής , η νοσοκοµειακό πρόγραµµα)
∆εν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις του υποψηφίου ασφαλισµένου, απλά
συµπληρώνεται µία αίτηση ασφάλισης και ο ασφαλισµένος καλύπτεται µε
ασφαλιστήριο συµβόλαιο των Lloyd’s , µε ελληνικούς όρους και
σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.
Στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος έχει παιδιά, αυτά καλύπτονται
χωρίς επιβάρυνση πρόσθετου ασφαλίστρου µε ασφαλισµένο κεφάλαιο
€ 10.000,00
Αν ο ασφαλισµένος είναι µη καπνιστής του παρέχεται έκπτωση στο
ασφάλιστρο 15%
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει σε όλα τα µέρη του κόσµου
Ο ασφαλισµένος µπορεί να καλυφθεί µε ασφαλισµένα κεφάλαια που
ξεπερνούν τις € 250.000,00 (το ελάχιστο ασφαλισµένο κεφάλαιο είναι € 5.000,00)

Το κόστος είναι αρκετά χαµηλό (*) σε σχέση µε τα προγράµµατα υγείας, δεν
υπάρχει διαφορά στο ασφάλιστρο άνδρα ή γυναίκας, ενδεικτικά : ασφαλισµένος
40 ετών µε ασφαλισµένο ποσό € 50.000,00 – µη καπνιστής, µε δύο παιδιά, στα
οποία παρέχεται πρόσθετη κάλυψη ποσού : € 10.000,00 ανά παιδί, θα
καταβάλλει περίπου το ετήσιο ολικό ασφάλιστρο των € 240,00
(*) Πίνακας ενδεικτικών τιµών κόστους ανά ηλικία , θα βρείτε παρακάτω και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας :

www.karavias.gr
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Ποια είναι τα σηµεία αξιοπιστίας του προγράµµατος C.I. Ιns. ;
Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο
είναι των Lloyd’s, έχει δηλαδή όλα τα
πλεονεκτήµατα ενός συµβολαίου των Lloyd’s, ενός οργανισµού µε αξιοπιστία,
φερεγγυότητα και κύρος καθώς και µε ασφαλιστική εµπειρία 300 ετών. (Περισσότερα
στοιχεία και πληροφορίες για Lloyd’s µπορείτε να έχετε µέσω της ιστοσελίδας : www.lloyd’s.com ) Το
συµβόλαιο παρέχεται στον ασφαλισµένο µε ελληνικούς όρους και διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο. (Υπόδειγµα των όρων του συµβολαίου υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εταιρίας :
www.karavias.gr).
Πως ακριβώς αποζηµιώνει το πρόγραµµα , δηλαδή πότε καταβάλλεται το
ασφαλισµένο ποσό στον δικαιούχο της κάλυψης ;
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος πάσχει από µια κατονοµαζόµενη σοβαρή
ασθένεια, η οποία εµφανίζεται για πρώτη φορά κατά την περίοδο ασφάλισης και
η οποία αποκλειστικά και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία εξελίσσεται σε
σοβαρή ασθένεια, όπως αυτή ορίζεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο και
εντός 365 ηµερών από την ηµεροµηνία της πρώτης εµφάνισής της, τότε
καταβάλλεται στον ασφαλισµένο εφάπαξ το αναγραφόµενο ως Παροχή στον
Πίνακα Ασφάλισης ποσό κεφαλαίου.
Ποιες είναι γενικά οι σοβαρές ασθένειες, που καλύπτονται από το αυτό το
πρόγραµµα :

Νόσος Alzheimer
Χειρουργική επέµβαση στην αορτή
Βαλβιδοπλαστική µε αεροθάλαµο (Balloon Valvuloplasty)
Καλοήθεις όγκοι εγκεφάλου
Τύφλωση
Ca (διηθητικός – µεταστατικός καρκίνος)
Λευχαιµία
Νόσος του Hodgkin’s
Κώµα
Αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών
Xειρουργική επέµβαση για αορτοστεφανιαία παράκαµψη (by-pass)

Κώφωση
Καρδιακή προσβολή
Eγχείριση καρδιάς
Χειρουργική επέµβαση στερνοτοµής
Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS)
Νεφρική ανεπάρκεια (τεχνητό νεφρό)
Απώλεια χεριών
Απώλεια ποδιών
Αφωνία
Μεταµόσχευση ζωτικών οργάνων
Νόσος κινητικού νευρώνα
Σκλήρυνση κατά πλάκας
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Παράλυση µελών – ολική
Νόσος του Πάρκινσον
Χειρουργική επέµβαση πνευµονικής αρτηρίας
Εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο
Εγκαύµατα τρίτου βαθµού (20% της επιφάνειας του σώµατος)
Ολική µόνιµη αναπηρία
Πως χειρίζεται το πρόγραµµα τις περιπτώσεις Καρκίνου ;
Γενικά, οι απαιτήσεις λόγω καρκίνου είναι έγκυρες εφόσον διαγνωστεί ένας
κακοήθης καρκίνος, ο οποίος έχει φθάσει στο σηµείο να έχει διηθήσει και να
αρχίσει να καταστρέφει τους παρακείµενους περιβάλλοντες ιστούς (διηθητικός –
µεταστατικός Ca).
∆εν καλύπτονται περιπτώσεις νόσου σε πολύ αρχικό στάδιο, η οποίες συνήθως
αντιµετωπίζονται Οι ιατροί, ορισµένες φορές, ονοµάζουν αυτές τις περιπτώσεις
«προ-κακοήθεις», «µη διηθητικούς», «καρκίνο In situ», «οριακής κακοήθειας» ή
«χαµηλής κακοήθους δυνατότητας» καρκίνους.
Πως καλύπτεται από αυτό το πρόγραµµα το AIDS ;
Ναι, εφόσον ο ιός της επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας του ανθρώπου
(HIV) µεταδόθηκε από µετάγγιση αίµατος ή ως αποτέλεσµα σωµατικής επίθεσης
ή στην εργασία κατά την άσκηση καλυπτόµενου επαγγέλµατος (π.χ. ιατρού,
τραυµατιοφορέα, νοσηλεύτριας, κ.α.)
Πότε χρειάζονται ιατρικές εξετάσεις για ένα υποψήφιο ασφαλιζόµενο ;
∆εν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις του υποψηφίου ασφαλιζόµενου, όταν δηλώνει
υγιής, απλά συµπληρώνει την αίτηση ασφάλισης και εφόσον υπάρχει κάποιο
σηµείο που πρέπει να διερευνηθεί τότε θα ζητηθούν περισσότερες διευκρινίσεις.
Τι γίνεται στη περίπτωση που υπάρχει κάποια προϋπάρχουσα κατάσταση
υγείας ;
Σε µία τέτοια περίπτωση θα πρέπει ο αιτών να αναφέρει αυτή την κατάσταση της
υγείας του και να η εταιρία να την εξετάσει πριν δώσει την τελική απάντηση.
Γενικά ακολουθείται η συνήθης διαδικασία, δηλαδή αναφερεται η προϋπάρχουσα
κατάσταση και αναλαµβάνει εξειδικευµένος ιατρός να δώσει συγκεκριµένες
συµβουλές και οδηγίες για την συγκεκριµένη περίπτωση και στη συνέχεια µε
βάση τα τεχνικά εγχειρίδια (underwriting manuals) , καθορίζονται οι ορισµένες
από αυτά προϋποθέσεις ανάληψης του κινδύνου.
Η ασφαλιστική κάλυψη µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο C.I.Ins. πόση
διάρκεια έχει ;
Το συµβόλαιο έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται κάθε χρόνο µε τη σύµφωνη
γνώµη του ασφαλισµένου.
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Το ασφάλιστρο κάθε χρόνο αυξάνεται ;
Το ασφάλιστρο διατηρείται το ίδιο ανά 5 έτη, σύµφωνα µε την ηλικία του
ασφαλισµένου έως την ηλικία των 60 ετών. Ανω των 60 ετών καθορίζεται ανά
έτος. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι το ασφάλιστρο είναι το ίδιο είτε πρόκειται για άνδρα
ασφαλισµένο έιτε για γυναίκα.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΓΙΑ ΑΣΦ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : € 50.000,00
Ηλικίες

Καπνιστής

Μη Καπνιστής

20 – 24 ετών

€ 191

€ 162

25 – 29 ετών

€ 201

€ 171

30 – 34 ετών

€ 218

€ 185

35 – 39 ετών

€ 237

€ 202

40 – 44 ετών

€ 277

€ 236

45 – 49 ετών

€ 350

€ 298

50 – 54 ετών

€ 490

€ 417

55 – 59 ετών

€ 727

€ 619

60 ετών

€ 919

€ 782

Πότε ακυρώνεται ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο;
Η Εταιρία µπορεί να ακυρώσει το συµβόλαιο αν συντρέχει ένας από τους λόγους
που ορίζει η ασφαλιστική νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται
στον Ν2496/97 – ΑΡΘΡΑ 3,4, & 6 (περιγραφή κινδύνου , επίταση κινδύνου ,
καταβολή ασφαλίστρου)
Ο ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα της µη αποδοχής και εναντίωσης που ορίζει ο
νόµος καθώς και της µη ανανέωσης του.
Ποια είναι η µέγιστη ηλικία για να ασφαλισθεί κάποιος ;
H ιδανική ηλικία είναι από 20 – 60 ετών , άνω των 60 ετών υπάρχουν ειδικές
προϋποθέσεις.
Mέχρι ποιά ηλικία ισχύει η κάλυψη ;
Η κάλυψη µπορεί να ισχύει µέχρι και την ηλικία των 65 ετών. Ανω των 65 ετών
υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις, συγκεκριµένα ο ασφαλισµένος πρέπει να
υποβάλλει σχετικό αίτηµα συνέχισης της κάλυψης για την χρονική περίοδο που
επιθυµεί.
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Τα παιδιά ασφαλίζονται ;
Πρόκειται για µία πολύ σοβαρή επέκταση της κάλυψης για παιδιά ηλικίας από 2 –
16 ετών (έως 2 παιδιά ανά ασφαλισµένο). Τα παιδιά ασφαλίζονται εφόσον
δηλωθούν κατά την έναρξη της ασφάλισης του κυρίως ασφαλισµένου, χωρίς
καµία επιβάρυνση ασφαλίστρου, µε ασφαλισµένο κεφάλαιο € 10.000,00 ανά
παιδί.
Το πρόγραµµα καταβάλλει το ασφαλισµένο κεφάλαιο σε περίπτωση
θανάτου του ασφαλισµένου ;
Oχι δεν καλύπτει τον θάνατο του ασφαλισµένου, δεν είναι πρόγραµµα ασφάλισης
ζωής.
Επειδή το πρόγραµµα λειτουργεί και ως πρόγραµµα απώλειας
εισοδήµατος από εργασία εξ’ αιτίας σοβαρής ασθένειας, πως µπορούµε να
υπολογίσουµε την πραγµατική οικονοµική ανάγκη, σε περίπτωση
απώλειας της εργασίας ενός ανθρώπου εξ’ αιτίας σοβαρού ατυχήµατος ή
σοβαρής ασθενείας ;
Γενικά ακολουθούµε ένα κανόνα που ισχύει σε πολλές χώρες, π.χ.
Για υπάλληλο 40 ετών – Mη καπνιστή/τρια , µε µηνιαίο µισθό €3.000,00, ιδανικό
κεφάλαιο θα είναι :
€3.000,00 X 12 Mήνες Χ 3 Χρόνια = €108.000,00 Χ 75% = € 81.000,00
Τα ετήσια ολικά/µικτά ασφάλιστρα που θα πληρώσει είναι περίπου : € 400,00

Ποιο είναι το ελάχιστο και ποιο το µέγιστο κεφάλαιο που µπορεί να
καλυφθεί κάποιος ;
To ελάχιστο κεφάλαιο είναι τα € 5.000,00 , το µέγιστο εξαρτάται από την ανάγκη
του κάθε ασφαλισµένου.
Υπάρχει ελάχιστο ασφάλιστρο ;
Ναι τo ετήσιο ολικό ελάχιστο ασφάλιστρο είναι τα € 120,00 για καπνιστή και €
100,00 για µη καπνιστή.
Σε γενικές γραµµές ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράµµατος
CRITICAL ILLNESS ;









ΚΑΛΥΨΗ ΣΟΒΑΡΩΝ KATAΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ∆ΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (200 περίπου)
ΜΕΓΑΛΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ( Πάνω από € 100.000,00)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (∆εν
απαιτείται καµµία άλλου είδους ασφάλιση ως ‘’βασική ή συµπληρωµατική’’)
ΧΑΜΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΕ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (€ 10.000,00) - Παρέχεται χωρίς
επιπλέον επιβάρυνση του ασφαλίστρου!
ΑΙΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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Ποια είναι τα ουσιαστικά πλεονεκτήµατα του προγράµµατος

CRITICAL ILLNESS INSURANCE

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ
Η διάγνωση µίας σοβαρής ασθένειας µπορεί να αλλάξει σηµαντικά τον τρόπο ζωής µας
και ενδεχοµένως όταν πρόκειται για µία ασθένεια που απειλεί τη ζωή µας, το άγχος των
οικονοµικών βαρών πρέπει να είναι το τελευταίο πράγµα στο µυαλό µας.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Ακόµη και αν έχετε ένα πολύ καλό πρόγραµµα ασφάλισης υγείας (ταµείο ή ιδιωτική
ασφάλιση), το Πρόγραµµα CRITICAL ILLNESS θα σας καλύψει έξοδα και ανάγκες που τα
περισσότερα προγράµµατα δεν καλύπτουν (π.χ. οικιακή ιατρική και εξειδικευµένη
βοήθεια, πρόσθετα ιατρικά ακριβά µηχανήµατα, ταξίδι στο εξωτερικό για ιατρική εξέταση
κλπ.).Η δεύτερη γνώµη και οι πειραµατικές θεραπείες συχνά δεν καλύπτονται από τα
ασφαλιστικά προγράµµατα υγείας. Θεραπείες που βρίσκονται σε πειραµατικό στάδιο και
θα µπορούσαν να είναι η απάντηση στην ιατρική αποκατάσταση σας, µπορούν να
καλυφθούν οικονοµικά, µια πραγµατικότητα που πολλοί άνθρωποι έχουν να
αντιµετωπίσουν.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Μια σοβαρή ασθένεια µας αναγκάζει να εγκαταλείψουµε την εργασία µας για πολύ
µεγάλο διάστηµα µε αποτέλεσµα πολλές φορές είναι η αιτία απώλεια της εργασίας µας
και της απώλειας σηµαντικών εσόδων για την διαβίωση µας. Αυτή η χρονική υστέρηση
συχνά επιτρέπει λογαριασµούς να συσσωρεύονται για πληρώνεται µέρος των ιατρικών
εξόδων σας, αυτό µπορεί να αφήσει µικρή εξοικονόµηση για οτιδήποτε άλλο. Η
οικονοµική πίεση είναι ο κύριος λόγος για κάποιον που διατρέχει υψηλό κίνδυνο από µία
ασθένεια και ειδικά λόγω κληρονοµικότητας. Τα οικονοµικά βάρη δεν είναι ο µόνος λόγος
για να ασφαλισθεί κάποιος µε αυτό το πρόγραµµα , αλλά η ηρεµία που έρχεται µε ότι
µπορεί να αντιµετωπισθεί οτιδήποτε κατά την περίοδο µίας περίπτωσης σοβαρής
ασθένειας. Το οικονοµικό άγχος σε αυτές τις περιπτώσεις έχει αποδειχθεί επιστηµονικά
ότι παρεµποδίζει πραγµατικά τη θεραπεία και αποκατάσταση ενός ασθενούς.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Το πρόγραµµα προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη και στα παιδιά του ασφαλισµένου και
αυτό όχι µόνο εξασφαλίζει ότι ο τρόπος ζωής της οικογένειάς τους δεν τίθεται σε κίνδυνο
µε τη διάγνωση ενός άρρωστου παιδιού, αλλά µπορεί να τους επιτρέψει να λάβουν άδεια
απουσίας από την εργασία τους για να είναι µε το παιδί τους κατά τη διάρκεια της ιατρικής
ασθένειά του.
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Όποιος έχει οικογενειακό ιστορικό των συγκεκριµένων σοβαρών ασθενειών είναι σε
υψηλό κίνδυνο και το πρόγραµµα µπορεί να σας δώσει τη ψυχική ηρεµία ότι έχετε

‘’προβλέψει τα απρόβλεπτα’’.
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