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Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν          Ασφάλιση Υγείας 

Εταιρεία: ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20264/05/Β/89/8  

Γ.Ε.Μ.Η.: 6097501000  

Έδρα: Ελλάδα             

 
Προϊόν: ERGO Health Care Superior 
Κωδικός παροχής: Υποσέλιδο 

Κωδικός όρων: Υποσέλιδο 

 
Ρητά δηλώνεται ότι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν του κλάδου ασφάλισης υγείας και ατυχημάτων παρέχονται 
στον πελάτη σε άλλα έγγραφα. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  
Κάλυψη νοσοκομειακών εξόδων σε περίπτωση νοσηλείας λόγω Ατυχήματος ή Ασθενείας. Το προϊόν ERGO Health Care Superior προσφέρεται με 
δυνατότητα επιλογής εκπιπτόμενου ποσού και μπορεί να συνδυασθεί σε κάθε περίπτωση με συμπληρωματικές καλύψεις υγείας ανεξάρτητα από 
το ύψος του εκπιπτόμενου ποσού που έχει επιλεγεί. 
 

  

 

Τι ασφαλίζεται;  

 

Τι δεν ασφαλίζεται;  

Ανώτατο όριο καταβαλλόμενων εξόδων: €750.000, ανά 
ασφαλιστικό έτος 
Εκπιπτόμενο ποσό: €500 / €1.000 / €1.500 / €3.000 / €5.000 
/ €10.000, ανά ασφαλιστικό έτος 
Θέση νοσηλείας: Α΄ Θέση (Δωμάτιο με ένα κρεβάτι, μονόκλινο) 
Ποσοστό κάλυψης: Στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και την Ελβετία 100%, στις υπόλοιπες περιπτώσεις 80%. Στα 
μη συμβεβλημένα νοσοκομεία υπάρχει πίνακας με ανώτατες 
αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου 
Έξοδα Νοσοκομείου 
 Νοσήλια σε σχέση με τη Θεραπεία, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή/και Αυξημένης Φροντίδας 

 Έξοδα Υγειονομικού Υλικού, Ειδικού Υλικού και Φαρμάκων 
 Έξοδα χειρουργείου και αναισθησίας 
 Αμοιβές θεραπόντων ιατρών, χειρουργών και 

αναισθησιολόγων 
 Αίμα, πλάσμα αίματος και οξυγόνο 
 Ακτινοθεραπείες, ραδιοθεραπείες, χημειοθεραπείες, 

θεραπείες με ακτίνες Χ ή ραδιοϊσότοπα 
 Ακτινογραφίες και λοιπές εργαστηριακές και 

διαγνωστικές εξετάσεις 
 Τεχνητά προσθετικά τμήματα, διορθωτικές συσκευές και 

ιατρικά μηχανήματα, που είναι χειρουργικώς απαραίτητα 
 Έξοδα Νοσηλείας για μεταμόσχευση οργάνου από άλλο 

δότη προς τον Ασφαλισμένο. Καλύπτεται μόνο ο 
Ασφαλισμένος λήπτης του μοσχεύματος και όχι ο δότης 

 

Λοιπές Παροχές 
 Νοσηλεία σε δημόσιο Νοσοκομείο 
 Χειρουργείο Ημέρας 
 Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα λόγω Ατυχήματος μέχρι του 

ποσού των €1.000, ανά ασφαλιστικό έτος (μόνο για τα τέκνα) 
 Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών στα εξωτερικά 

ιατρεία Νοσοκομείου, μέχρι του ποσού των €400, ανά 
ασφαλιστικό έτος 
Διευκρίνιση: Οι ανωτέρω παροχές προσφέρονται χωρίς 
αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού, για εκπιπτόμενα 
ποσά έως και €3.000 

 Προνοσοκομειακά και Μετανοσοκομειακά Έξοδα μέχρι 
του ποσού €1.000 αθροιστικά, ανά ασφαλιστικό έτος 

 Αποκλειστική Νοσοκόμα 
 Δαπάνες Συνοδού 
 Επίδομα Τοκετού 
 Δαπάνες Επείγουσας Μεταφοράς 
 

 Εκτός και αν ρητά έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό 
δεν περιλαμβάνονται στην ασφάλιση: 
 

 Κάθε βλάβη της υγείας που εκδηλώθηκε εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της ασφάλισης, που οφείλεται σε 
παθολογικά αίτια και δεν οφείλεται σε ατύχημα 

 Κάθε προϋπάρχουσα της ημερομηνίας έναρξης 
της ασφάλισης, ασθένεια ή σωματική βλάβη, 
καθώς και οι υποτροπές / επιπλοκές τους. Στην 
περίπτωση που έχει γραπτά δηλωθεί στην 
Εταιρεία με την αίτηση ασφάλισης και η Εταιρεία 
την έχει αποδεχθεί, η κάλυψη ισχύει μετά από ένα 
(1) έτος συνεχούς ασφάλισης. Σε περίπτωση που 
συμφωνηθεί κάτι άλλο τότε αυτό θα αναφέρεται 
στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

 Δεν καλύπτεται για τους πρώτους δώδεκα (12) 
μήνες από την ημερομηνία έναρξης της 
ασφάλισης, Νοσηλεία ή Θεραπεία για κήλες πάσης 
φύσεως, αιμορροΐδες, αμυγδαλές, φίμωση, 
παθήσεις ρινός, ινομυώματα της μήτρας, 
ινοαδενώματα, πολύποδες εντέρου, κύστες και 
οζίδια πάσης φύσεως, κιρσοί, θυροειδή και 
παθήσεις αρθρώσεων 

 

 

 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  

Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που προκαλούνται από: 
! Πόλεμο, εξεγέρσεις, τρομοκρατία, πολιτικές ταραχές, 

στο μέτρο που υπάρχει συμμετοχή στις καταστάσεις 
αυτές 

! Ατομική ή πυρηνική ενέργεια, ραδιενέργεια, ιοντίζουσα 
ακτινοβολία, περιστατικά που οφείλονται σε βιολογικές 
ή χημικές ουσίες, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για 
ειρηνικούς σκοπούς 

! Ατυχήματα κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής 
υπηρεσίας ως κληρωτός 

! Συμμετοχή ή ενασχόληση με οποιαδήποτε ιδιότητα σε 
επικίνδυνα αθλήματα 

! Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, 
αλκοολισμό, αλκοολική ηπατοπάθεια, καθώς και τις 
επιπλοκές τους, μέθη οδηγού 

! Θεραπεία και εξετάσεις που αφορούν το AIDS και τις 
επιπλοκές του 

! Απόπειρα αυτοκτονίας ή πρόκληση εκούσιων 
σωματικών βλαβών, καθώς και τις συνέπειές τους 

! Διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης αξιόποινης πράξης 
στο βαθμό κακουργήματος και χρήση εκρηκτικών υλών 
για οποιοδήποτε λόγο 

! Διανοητικές, νευροφυτικές διαταραχές και ψυχιατρικές 
παθήσεις, καθώς και τις επιπλοκές τους 

! Τοκετός, κύηση (εκτός της εξωμήτριας κύησης) και τις 
επιπλοκές τους 

! Χρόνια προγραμματισμένη αιμοκάθαρση που 
οφείλεται σε νεφρική ανεπάρκεια 

! Αφαίρεση σπίλων, θηλωμάτων και μυρμηγκιών, 
εκτός και εάν από τον ιστολογικό έλεγχο προκύψει 
κακοήθεια 

 

 Συμμετοχή στις δαπάνες από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα 
 Επίδομα Νοσηλείας 
 Χειρουργικό επίδομα 
 Bοnus Συμμετοχής Άλλου Ασφαλιστικού Φορέα 
 

Νοσηλεία σε άλλη Θέση 
 Νοσηλεία σε θέση κατώτερη της Θέσης Α΄: μειώνει το 

Εκπιπτόμενο Ποσό κατά €500 για κάθε μία βαθμίδα 
κατώτερης θέσης και μέχρι τυχόν μηδενισμό του 
Εκπιπτόμενου Ποσού. Η μέγιστη μείωση αντιστοιχεί σε δύο 
βαθμίδες, δηλαδή, στο ποσό των €1.000 

 Νοσηλεία σε θέση ανώτερη της Θέσης Α΄: υπάρχει 
συμμετοχή κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στα 
Αναγνωριζόμενα Έξοδα, επιπλέον της οποιασδήποτε 
προβλεπόμενης από το Συμβόλαιο 
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Συνέχεια της ενότητας: Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  
 

! Συμμετοχή σε πτήσεις και αεροπορικά ταξίδια, με οποιουδήποτε τύπου αεροσκάφος και με οποιαδήποτε ιδιότητα, εξαιρουμένων των 
πτήσεων, ταξιδιών με αναγνωρισμένη αεροπορική εταιρία, που εκτελεί καθορισμένο δρομολόγιο και πετούν με πληρώματα 
επαγγελματιών μεταξύ αναγνωριζομένων αεροδρομίων 

! Αισθητικές επεμβάσεις ή πλαστική χειρουργική και γενικά κάθε επέμβαση που πραγματοποιείται από πλαστικούς ή αισθητικούς 
χειρουργούς και τις επιπλοκές της, εκτός εάν είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση συνεπειών ατυχήματος και τις περιπτώσεις 
πλαστικής χειρουργικής αποκατάστασης συνεπεία καρκίνου π.χ. αποκατάσταση μαστού λόγω μαστεκτομής 

! Οδοντιατρικές εργασίες ή θεραπεία στα δόντια, φατνία, ούλα, και γναθοχειρουργική, εκτός και εάν είναι απαραίτητο να γίνουν λόγω 
ατυχήματος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος 

! Γενικές εξετάσεις (τσεκ απ), τακτικές εξετάσεις στα μάτια και αυτιά, εμβολιασμοί, ιατρικά πιστοποιητικά, γυαλιά, φακοί επαφής βοηθήματα 
ακοής και ακουστικά, θεραπείες ή επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και τις επιπλοκές τους, αλλεργικά τεστ, 
ανοσοθεραπείες, θεραπείες της ακμής, εξετάσεις ή θεραπείες που έχουν σχέση με διαθλαστικές διαταραχές των οφθαλμών και την 
ακουστική οξύτητα 

! Κάθε διακοπή κύησης ανεξάρτητα εάν οφείλεται σε ατύχημα ή όχι, απόξεση και οι επιπλοκές της, εκτός και αν υπάρχει αναπότρεπτος 
κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής υγείας της ή έχουν διαπιστωθεί με σύγχρονα 
μέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού, εξετάσεις 
ή θεραπείες σχετικά με τη στείρωση, αντισύλληψη ή εθελοντική στείρωση, εξωσωματική γονιμοποίηση και προγεννητικό έλεγχο. 
Διευκρινίζεται ότι γενικές ερευνητικές γυναικολογικές επεμβάσεις, λαπαροσκοπικές ή μη, θα καλύπτονται με την προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών μόνο στη περίπτωση που αποδειχθεί ασθένεια 

! Δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης τεχνητών προσθετικών τμημάτων ή μελών, εξαρτημάτων, 
οργάνων, διορθωτικών συσκευών και ιατρικών μηχανημάτων που δεν είναι χειρουργικά απαραίτητα 

! Δαπάνες αγοράς, συντήρησης ή μεταφοράς μοσχευμάτων, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που αφορά στον δότη του 
μοσχεύματος 

 
 

 

Πού είμαι καλυμμένος; 
 

 Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχει παγκόσμια κάλυψη στον κυρίως ασφαλισμένο και στα εξαρτώμενα μέλη (αν υπάρχουν). 
 Η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης διακόπτεται κατά τη διάρκεια που ο Ασφαλισμένος:  

o Βρίσκεται σε χώρα που διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις ή κάθε είδους ένοπλες συγκρούσεις ανεξαρτήτως της αιτίας τους 
o Είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού 
o Διαμένει συνεχώς για διάστημα  μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών στο εξωτερικό, εκτός και εάν σπουδάζει και μέχρι την ηλικία 

των είκοσι πέντε (25) ετών 
 

 

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;  
 

 Να απαντάτε κατά την διάρκεια συμπλήρωσης της αίτησης ασφάλισης με ακρίβεια το ιατρικό ιστορικό 

 Να δηλώνετε πριν την ασφάλιση κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζετε το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση 
του κινδύνου 

 Να ενημερώνετε εγγράφως την Εταιρεία εντός δέκα (10) ημερών, για κάθε μεταβολή του επαγγέλματος ή της εργασίας, που έχετε 
δηλώσει στην Εταιρεία με την αίτηση ασφάλισης 

 Να ειδοποιήσετε την Εταιρία, εγγράφως, άμεσα, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από τη γνώση του συμβάντος 

 Να συγκεντρώσετε με δικά σας έξοδα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με την επέλευση της Ασφαλιστικής Περίπτωσης, ανταποκρινόμενοι και σε κάθε τυχόν σχετική υπόδειξη της Εταιρείας, 
καθώς και να τα θέσετε το ταχύτερο δυνατό στη διάθεση της Εταιρείας 

 
 

 

Πότε και πώς πληρώνω; 
 

Τα ασφάλιστρά σας είναι ετήσια και προκαταβάλλονται, μπορεί όμως να ορισθεί η τμηματική καταβολή τους, με ποσοστιαία 
προσαύξηση αυτών. Στην ασφαλιστική σύμβαση αναφέρονται οι ημερομηνίες προκαταβολής των ασφαλίστρων 
 

Η πληρωμή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει είτε σε μετρητά είτε σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στα καθορισμένα από αυτήν 
πιστωτικά ιδρύματα 
 

 

 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
 

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, εφόσον έχουν κατατεθεί τα ασφάλιστρα εντός της προβλεπομένης προθεσμίας και δεν έχει μεταβληθεί 
η κατάσταση της υγείας ή / και των λοιπών στοιχείων που δηλώθηκαν στην αίτηση ασφάλισης και που επηρεάζει την ασφαλισιμότητα. 
Η διάρκεια του συμβολαίου είναι ένα έτος, αναφέρεται στο ασφαλιστήριο σας, και μετά το πέρας αυτής επέρχεται η λήξη του 
 

Πριν τη λήξη ισχύος της κάλυψης η εταιρεία γνωστοποιεί εγγράφως το ποσό των ασφαλίστρων για την επόμενη ασφαλιστική περίοδο, 
καθώς και την ημερομηνία πληρωμής τους. Η καταβολή των ασφαλίστρων μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής αποτελεί 
προϋπόθεση για την έναρξη της κάλυψης με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης, για ένα (1) ακόμη έτος, χωρίς να απαιτούνται 
αποδεικτικά ασφαλισιμότητας 
 

Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει σταματήσει να διαθέτει το προϊόν, είναι υποχρεωμένη να προτείνει παρεμφερές πρόγραμμα 
ασφάλισης μαζί με τους νέους όρους ασφάλισης, τις παροχές καθώς και τα ασφάλιστρα, προκειμένου να αποφασίσετε αν  επιθυμείτε, 
την ασφαλιστική κάλυψη με το νέο πρόγραμμα, χωρίς την εκ νέου απόδειξη της ασφαλισιμότητάς σας 
 

 

 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

 Με άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης εντός ενός μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση που το 
περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης 

 Με άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης  εντός 14 ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση μη παραλαβής 
των πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 150, του Ν. 4364/2016 

 Με άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης  εντός 14 ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση μη παραλαβής 
των  όρων της ασφάλισης 

 Με έγγραφη καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης 
 

 


