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6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Α 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Θάνατος από ατύχημα 25.000 € 

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα 25.000 € 

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα 
Ποσοστό % σύμφωνα με τον Πίνακα  

25.000 € 

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα 
Από την 6η   ημέρα της ανικανότητας  
Μηνιαία παροχή έως ένα έτος 

200 € 

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα 300 € 

Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια 
Ημερήσια παροχή έως 360 ημέρες 

15 € 

Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια 
Το 80% των εξόδων 

3.000 € 

 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Α Β Γ 

 150 € 165€ 175€ 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ :  
  

- Η κάλυψη ισχύει για όλο το 24ωρο και μόνον εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας  

- Για όλες τις καλύψεις, η ανώτατη ηλικία λήξης της ασφάλισης είναι το 75ο 
έτος. Ηλικία εισαγωγής στην ασφάλιση 2 έτη πριν τη συμπλήρωση του 75ου 
έτους.  

- Συμπληρώνεται από κάθε ενδιαφερόμενο η πρόταση ασφάλισης Προσωπικού 
Ατυχήματος και επισυνάπτεται φωτοτυπία του Διαβατηρίου του 

- Σε περίπτωση έκδοσης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, δεν ακυρώνεται το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο 

- Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδίδεται με ετήσια διάρκεια και δεν ανανεώνεται, 
εκτός εάν ζητηθεί 

- Σε περίπτωση οδήγησης δίκυκλου, γεωργικού μηχανήματος ή βενζινακάτου, τα 
ανωτέρω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 25%. 

- Τα ασφάλιστρα πληρώνονται εφάπαξ 
 
 
 

USER
Νέα σφραγίδα
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Νέα σφραγίδα
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7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Β 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Θάνατος από ατύχημα 25.000 € 

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα 25.000 € 

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα 
Ποσοστό % σύμφωνα με τον Πίνακα  

25.000 € 

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα 
Από την 6η   ημέρα της ανικανότητας  
Μηνιαία παροχή έως ένα έτος 

200 € 

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή ασθένεια 300 € 

Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια 
Ημερήσια παροχή έως 360 ημέρες 

15 € 

Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια 
Το 80% των εξόδων 

3.000 € 

 

 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Α Β Γ 

 225 € 245€ 265€ 

 
 
 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ:  Στα Ιατροφαρμακευτ ικά έξοδα,  σε  κάθε περ ίπτωση 
50€   
 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ :  
  

- Η κάλυψη ισχύει για όλο το 24ωρο και μόνον εντός της Ελληνικής Επικράτειας  
- Για όλες τις καλύψεις, η ανώτατη ηλικία λήξης της ασφάλισης είναι το 75ο έτος. 

Ηλικία εισαγωγής στην ασφάλιση 2 έτη πριν τη συμπλήρωση του 75ου έτους.  
- Συμπληρώνεται από κάθε ενδιαφερόμενο η πρόταση ασφάλισης Προσωπικού 

Ατυχήματος και επισυνάπτεται φωτοτυπία του Διαβατηρίου του 
- Σε περίπτωση έκδοσης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, δεν ακυρώνεται το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο 
- Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδίδεται με ετήσια διάρκεια 
- Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος οδηγεί ή επιβαίνει σε δίκυκλο, γεωργικό 

μηχάνημα ή βενζινάκατο, τα ανωτέρω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 25% 
- Τα ασφάλιστρα πληρώνονται εφάπαξ 
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Γ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Θάνατος από ατύχημα 25.000 € 

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα 25.000 € 

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα 
Ποσοστό % σύμφωνα με τον Πίνακα  

25.000 € 

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα 
Από την 1η   ημέρα της ανικανότητας  
Μηνιαία παροχή έως ένα έτος 

1.000 € 

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή ασθένεια 1.000 € 

Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια 
Το 100% των εξόδων για τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά το 80% 
των εξόδων για τα ιδιωτικά νοσοκομεία 

10.000 € 

 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Α Β Γ 

 400 € 430 € 465 € 

 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ:  Στα Ιατροφαρμακευτ ικά έξοδα,  σε  κάθε περ ίπτωση 
50€   

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ :  
  

- Η κάλυψη ισχύει για όλο το 24ωρο και μόνον εντός της Ελληνικής Επικράτειας  
- Για όλες τις καλύψεις, η ανώτατη ηλικία λήξης της ασφάλισης είναι το 75ο έτος. 

Ηλικία εισαγωγής στην ασφάλιση 2 έτη πριν τη συμπλήρωση του 75ου έτους.  
- Συμπληρώνεται από κάθε ενδιαφερόμενο η πρόταση ασφάλισης Προσωπικού 

Ατυχήματος και επισυνάπτεται φωτοτυπία του Διαβατηρίου του 
- Σε περίπτωση έκδοσης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, δεν ακυρώνεται το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο 
- Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδίδεται με ετήσια διάρκεια 
- Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος οδηγεί ή επιβαίνει σε δίκυκλο, γεωργικό 

μηχάνημα ή βενζινάκατο, τα ανωτέρω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 25% 
- Τα ασφάλιστρα πληρώνονται εφάπαξ 
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