PROGRESSIVE OMICRON MEDICAL PLAN
Proposal of Insurance / Πρόταση Ασφάλισης

Ημερομηνία
Έκδοσης/Date:

POLICY HOLDER/ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
Company Reg. Number/Αρ. Εγγραφής OR I.D. Number/Αρ. Ταυτότητας
Correspondence Address/Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Post Code/Τ.Κ.

Telephone Numbers/Τηλέφωνα
Email:
INSURED/ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

Fax/Φαξ

Male/Άρρεν

Female/Θήλυ

Date of birth/Ημ. Γέννησης

Passport No or ARC No./
Αρ. Διαβατηρίου

Occupation/
Επάγγελμα

PERIOD OF COVER
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

FROM:
ΑΠΟ:

/

/

Area/Περιοχή

/

/

UNTIL (Midnight):
Μέχρι (Μεσάνυχτα):

SCHEDULE OF BENEFITS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
PERCENTAGE COVER/ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

IN/OUT
PLAN A/ΣΧΕΔΙΟ Α
90%

IN
PLAN B/ΣΧΕΔΙΟ Β
90%

€

€

Per in hospital treatment/Για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη
Per period of insurance and per person/Κατά περίοδο ασφάλισης και κατά άτομο

8,750
13,750

8,750
13,750

1a. Hospitalization (Room and Board) per day/Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο και Τροφή) για κάθε μέρα
1b. Hospitalization (Room and Board) per day/Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο και Τροφή) σε μονάδα
Εντατικής Παρακολούθησης για κάθε μέρα

70

70

175

175

700
1,750
17,50
180
180
10
20
650

650

3,500

3,500

1. MAXIMUM LIMIT PER ACCIDENT OR ILLNESS IN RESPECT OF IN HOSPITAL TREATMENT
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



2. MAXIMUM LIMIT PER ACCIDENT OR ILLNESS IN RESPECT OF OUT HOSPITAL TREATMENT / ΑΝΩΤΑΤΟ
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ ΕKΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Per out hospital treatment/Για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Per period of insurance and per person/Κατά περίοδο ασφάλισης και κατά άτομο

Per Medical Expenses/Ανώτατο ποσό κατά ιατρική επίσκεψη

Per Medication/Ανώτατο ποσό για Φάρμακα

Per Diagnostic Tests/Ανώτατο ποσό για διαγνωστικές εξετάσεις

Annual Deductible Amount/Ετήσιο αφαιρετέο ποσό
2a. MAXIMUM AMOUNT PER DOCTOR’S VISIT/ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
3. MATERNITY COVER (Normal or Caesarean Section)/ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (Φυσιολογικός ή με
Καισαρική Τομή) This cover is payable only if/Το ωφέλημα του τοκετού είναι πληρωτέο νοουμένου ότι:
a. The delivery takes place at least 10 months from the commencement of cover
Ο τοκετός γίνεται τουλάχιστον 10 μήνες μετά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου ή την ένταξη του
Ασφαλισμένου Προσώπου στο ασφαλιστήριο
(b)In case of termination of employment the commencement of pregnancy took place within the period
of coverage in conjunction with (a) above
Σε περίπτωση τερματισμού της εργοδότησης του Ασφαλισμένου Προσώπου, νοουμένου ότι η έναρξη
της εγκυμοσύνης έγινε μέσα σε περίοδο που παρείχετο κάλυψη στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο
τηρουμένης πάντοτε της προϋπόθεσης (α)
Maximum limit up to/Ανώτατο όριο μέχρι:
4.TRANSPORTATION OF CORPSE/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΡΟΥ

SELECT PLAN/ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πιστοποιούμε ότι ο πιο πάνω αναφερόμενος συμβαλλόμενος έχει υποβάλει στην Εταιρεία μας αίτηση για κάλυψη του αλλοδαπού
ασφαλισμένου/εργοδοτούμενου του. Η αίτηση έγινε αποδεκτή σύμφωνα με τους όρους και εξαιρέσεις του πιο πάνω ασφαλιστηρίου
συμβολαίου. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα ανανεώνεται αυτόματα για όλη την περίοδο του εργαζομένου στον ανωτέρω εργοδότη,
διατηρώντας πάντα το δικαίωμα αναθεώρησης του ασφαλίστρου και νοουμένου ότι το ασφάλιστρο ανανέωσης θα πληρωθεί.
Πρόσθετες Πράξεις/Ρήτρες που ισχύουν (βλέπε συμβόλαιο)
Additional Clauses/Endorsements applicable (see policy)
PPW31-Δεσμευτική Ρήτρα για την Είσπραξη Ασφαλίστρου
INST31-Πληρωμή Ασφαλίστρου σε 1 δόση, εντός 1 μήνα
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Αριθμός Εντύπου: E-MD-PC-2
Έγκριση εντύπου από:
T.X.

Έκδοση:

2η

Ημερομηνία: 20/07/2018
Υπογραφή:

Δηλώσεις
Δήλωση υγείας
Εγώ, ο προτεινόμενος για ασφάλιση, αιτούμαι ασφάλεια ιατρικών εξόδων, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις που επισυνάπτονται και
δηλώνω ότι έχω διαβάσει και έχω κατανοήσει πλήρως και τις αποδέχομαι. Επίσης δηλώνω ότι είμαι σε καλή κατάσταση υγείας και δεν υποφέρω από
οποιαδήποτε ασθένεια ή από οποιαδήποτε πνευματική ή φυσική διαταραχή, και δεν υποβάλλομαι τη δεδομένη περίοδο σε οποιαδήποτε θεραπεία, ούτε
παίρνω οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Εάν διαφανεί ότι αυτή η δήλωση είναι ψευδής, η Progressive Insurance Company Ltd έχει το δικαίωμα να
αρνηθεί να πληρώσει οποιαδήποτε απαίτηση ή/και οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων από οποιαδήποτε πληρωμένα ποσά ή/και να τερματίσει ή/και να
τροποποιήσει τους όρους της ασφάλισης μου.
Σημείωση: Σε περίπτωση που ο προτεινόμενος για ασφάλιση είναι ανήλικος, η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον Συμβαλλόμενο ή από το νόμιμο
κηδεμόνα.
Ασφαλισμένος:

Όνομα: …………………………..………………………………..

Υπογραφή: …………………….……………………

Ημερομηνία: …..…..…………

Δηλώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένος από τον Προτεινόμενο για Ασφάλιση να συμπληρώσω ή/και να υπογράψω την πιο πάνω δήλωση εκ μέρους του και
διαβεβαιώνω ότι όλες οι πληροφορίες ή/και απαντήσεις στην πρόταση για ασφάλιση είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του Προτεινόμενου
για ασφάλιση και επίσης δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες που σχετίζονται ή είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της παρούσας πρότασης.
Συμβαλλόμενος:

Όνομα: ………………………………………………..…………..

Υπογραφή: ……………………………..…………..

Ημερομηνία: …..………..……..

Η Progressive Insurance Company Ltd (από το εξής «η Εταιρεία») θα παρέχει τα δικαιώματα του συμβολαίου σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις,
προνόμια και εξαιρέσεις όπως περιγράφονται σε αυτό.
Με βάση αυτό το συμβόλαιο και λαμβάνοντας υπόψη την πληρωμή του ασφαλίστρου και σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις, εξαιρέσεις και
κανονισμούς που εμπεριέχονται σε αυτό το συμβόλαιο ή/και έχουν τροποποιηθεί ή έχουν άλλως επεξηγηθεί εδώ, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση
ότι κατά τη διάρκεια του συμβολαίου από ανανέωση, εάν ο ασφαλισμένος υποφέρει από οποιαδήποτε ασθένεια ή εάν υποστεί οποιοδήποτε ατύχημα
όπως επίσης και κατά τον τοκετό ενώ βρίσκεται στην Κύπρο, για κάλυψη των ιατρικών εξόδων όπως αναγράφονται σε αυτό τον πίνακα.
Δήλωση συναίνεσης και βεβαίωση παραλαβής των πληροφοριών του πελάτη σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Με την παρούσα χορηγώ στην Progressive Insurance Company Ltd (“Progressive Insurance”, περιλαμβάνει όλους τους διαδόχους και εκδοχείς) τη ρητή και
ανεπιφύλακτη συγκατάθεση μου και εξουσιοδοτώ την Progressive Insurance Company Ltd να διατηρεί σε ηλεκτρονικό ή/και άλλο τύπο, αρχεία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία θα είναι καταχωρημένα στοιχεία που με αφορούν που θα δηλωθούν από εμένα ή από αντιπρόσωπο που εξουσιοδοτώ
εγώ, ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή που μπορεί να προκύψει από τη σχέση που προκύπτει μεταξύ μου και της Progressive Insurance Company Ltd.
Η συγκατάθεση μου και η νομική σύνδεση των αρχείων που διατηρείται ή που θα διατηρείται μελλοντικά από τρίτους ή από εταιρείες που συνεργάζεται ή
που θα συνεργαστεί στο μέλλον η Progressive Insurance Company Ltd καλύπτει οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων.
Τα πιο πάνω αρχεία θα διατηρούνται από την Progressive Insurance Company Ltd για εξέταση οποιασδήποτε αίτησης μου για ασφάλιση καταχωρηθεί από
εμένα ή/και για την παροχή προς εμένα οποιασδήποτε μορφής ασφαλιστικών υπηρεσιών, την επεξεργασία ή τη διευκόλυνση με οποιοδήποτε τρόπο ενός
συμβολαίου ή/και παροχής προς εμένα ασφαλιστικών υπηρεσιών και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής με την Progressive Insurance Company Ltd καθώς
και την ενημέρωση μου οποιωνδήποτε διαφημίσεων ή/και άλλων ενημερωτικών πληροφοριών.
Τα προσωπικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στα προαναφερθέντα αρχεία και σε οποιοδήποτε μέρος αυτών, μπορούν να ανακοινωθούν ή/και να
διαβιβαστούν στους υπαλλήλους της Progressive Insurance Company Ltd, σε οποιουσδήποτε προσφέρουν υπηρεσίες στην Progressive Insurance Company
Ltd σχετικά με το σύστημα επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων ή/και με άλλες υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της Progressive Insurance
Company Ltd, καθώς και στους αντιπροσώπους της Progressive Insurance Company Ltd.
ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν από εμένα πιο πάνω είναι αληθείς και ολοκληρωμένες και δεν έχω παραλείψει να αναφέρω
οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδομένο το οποίο πιθανόν να επηρεάσει τη μελέτη ή την αποδοχή της πρότασης μου για ασφάλιση. Συμφωνώ ότι αυτή η
πρόταση για ασφάλιση καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις έχω υπογράψει, θέτουν τη βάση για το συμβόλαιο μου. Εξουσιοδοτώ την Progressive
Insurance Company Ltd να επικοινωνήσει με οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική εταιρεία σχετικά με οτιδήποτε αφορά ασφάλειες μου για ζωή, υγεία και
προσωπικά ατυχήματα ή/και με γιατρούς ή/και κλινικές για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου. Με την παρούσα γνωστοποιώ ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις περί Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι του 2001-2012, όπως ισχύει από καιρού εις
καιρό, η Progressive Insurance Company Ltd είναι αυτή που ονομάζεται σαν “Υπεύθυνη για την Επεξεργασία’’.
Παρακαλώ σημειώστε ότι:
Α) Η ασφαλιστική κάλυψη δεν τίθεται σε ισχύ έως ότου η Progressive Insurance Company Ltd αποδεχτεί τον κίνδυνο. Σε περίπτωση μη αποδοχής του
κινδύνου από την Εταιρεία, οποιαδήποτε πληρωμή θα επιστραφεί στον αιτητή.
Β) Η Progressive Insurance Company Ltd διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση για ασφάλιση.

Όνομα Συμβαλλόμενου ___________________________ Υπογραφή Συμβαλλόμενου_________________________ Ημερομηνία_________________

Σημείωση: Όλες οι σημειώσεις πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στα Κεντρικά Γραφεία της Progressive Insurance Company Ltd.
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Αριθμός Εντύπου: E-MD-PC-1 Έκδοση:
Έγκριση εντύπου από:
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2η

Ημερομηνία: 20/7/2018
Υπογραφή:

