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Τα δικαιώματα του
Ασφαλιζόμενου καθορίζονται
από τους όρους και πρόνοιες
του Ασφαλιστηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον
Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο
ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών της Εταιρείας.
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Το έντυπο αυτό είναι
πληροφοριακό. Η παροχή
των ωφελημάτων εναπόκειται
στην αποδοχή του κινδύνου
από την εταιρεία και διέπεται
από τους όρους και εξαιρέσεις
του Συμβολαίου.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΣΟΒΑΡΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

• Το 60% των θυμάτων εγκεφαλικών επεισοδίων οδηγούνται σε
ανικανότητα.
• Μια επέμβαση ανοικτής καρδίας συνεπάγεται συνολικό κόστος
που ξεπερνά τα €40.000.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Σ’ ΕΜΕΝΑ;
ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΩΦΕΛΗΜΑ;
Το ωφέλημα της Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών (ΑΣΑ) έχει
ως στόχο την καταβολή στον ασφαλισμένο ενός εφάπαξ ποσού
που ο ίδιος επιλέγει (Ασφαλισμένο Κεφάλαιο) σε περίπτωση
σοβαρής ασθένειας. Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 20 μέχρι 60
ετών και καλύπτει τις ακόλουθες 11 σοβαρές ασθένειες:
• Καρδιακή Προσβολή

Εάν σας προβληματίζουν τα πιο πάνω και είστε σήμερα υγιής,
τότε το ωφέλημα αυτό σίγουρα απευθύνεται και σ’ εσάς.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΩ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ
ΑΥΤΟ ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η PRIME;
Μέσα σε 30 ημέρες η PRIME θα σας πληρώσει το Ασφαλισμένο
Κεφάλαιο.

• Εγχείρηση Αορτής
• Εγκεφαλικό επεισόδιο

ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ;

• Καρκίνο

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ* για €50.000 ΑΣΑ

• Νεφρική Ανεπάρκεια
• Κατά Πλάκας Σκλήρυνση
• Παράλυση
• Μεταμόσχευση βασικού οργάνου
• Κωματώδη κατάσταση
• Τύφλωση

ΗΛΙΚΙΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
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* Τα ασφάλιστρα στην περίπτωσή σας καθορίζονται από την πρόταση
ασφάλισης. Το δικαίωμα συμβολαίου δεν συμπεριλαμβάνεται.

• Στεφανιαία Νόσο που απαιτεί εγχείρηση (Βy-ρass)

∆ΙΕΘΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
• Κάθε 2 λεπτά, ένας άνθρωπος παθαίνει καρδιακή προσβολή.
• Ένας στους τρεις άνδρες ηλικίας 30 χρονών, θα πάθει καρδιακή
προσβολή, καρκίνο ή εγκεφαλικό επεισόδιο πριν τα 65 του.
• Για τους άνδρες, η πιθανότητα να πάθουν μια σοβαρή ασθένεια
που θα τους αφήσει μόνιμα ολικά ανίκανους είναι 2 φορές
μεγαλύτερη από την πιθανότητα να πεθάνουν.
• Για τις γυναίκες, η πιθανότητα να πάθουν μια σοβαρή ασθένεια
που θα τις αφήσει μόνιμα ολικά ανίκανες είναι 2.5 φορές
μεγαλύτερη από την πιθανότητα να πεθάνουν.
• Κάθε 2.5 λεπτά μια γυναίκα θα διαγνωστεί με καρκίνο του
μαστού.
• Κάθε 6.5 λεπτά μια γυναίκα χάνει τη ζωή της από καρκίνο του
μαστού.

ΤΙ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΑΥΤΟ;
• Τη σιγουριά ότι σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας, έχω
ένα σεβαστό ποσό για να αντιμετωπίσω με αξιοπρέπεια και
αυτοπεποίθηση το μέλλον τόσο το δικό μου, όσο και της
οικογένειάς μου.
• Μπορώ να ρυθμίσω το ύψος του ασφαλίστρου που θα πληρώνω,
ανάλογα με τις οικονομικές μου δυνατότητες.
• Εξασφαλίζω ένα μεγάλο ποσό για να μπορώ να αντιμετωπίσω
τυχόν έξοδα που θα υποστώ λόγω της ασθένειας χωρίς να
χρειάζεται να αποτείνομαι στο κράτος ή την ευρύτερη οικογένειά
μου για οικονομική στήριξη.
• Σε συνδυασμό με άλλα ωφελήματα που προσφέρει η PRIME
μπορώ να διασφαλίσω πως οτιδήποτε και αν μου συμβεί θα έχω
τουλάχιστον διευθετημένο το οικονομικό βάρος που συνήθως
συνοδεύει μια σοβαρή ασθένεια.

