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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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∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΩ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΑΥΤΟ,
ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΑΙΡΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIME;
Η μέγιστη καταβολή δεν ξεπερνά τα €85 για κάθε €1.000
βασικής ασφάλειας και το 70% του εισοδήματος. Επιπλέον, η
μέγιστη καταβολή ορίζεται από τον πιο κάτω πίνακα:
ΗΛΙΚΙΑ

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΩΦΕΛΗΜΑ
Το εισόδημα από την εργασία μας, αποτελεί τον πιο σημαντικό
παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας.
Η Ασφάλεια Εισοδήματος, είναι ένα ωφέλημα ειδικά σχεδιασμένο
για τη διασφάλιση μέχρι και 70% του εισοδήματός μας λόγω
απουσίας από την εργασία μέχρι και 24 μήνες, που μπορεί να
προέλθει είτε από ασθένεια, είτε από ατύχημα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Έρευνα Υγείας για την Κύπρο (2008)
που διενεργήθηκε από την Στατιστική Υπηρεσία, στην Κύπρο
νοσηλεύονται πέραν των 20000 ατόμων λόγω ατυχήματος ενώ
επιπλέον συμβαίνουν πέραν των 600 σοβαρών αυτοκινητιστικών
και 2000 εργατικών ατυχημάτων κάθε χρόνο.
Περαιτέρω, πέραν των 75000 ατόμων εισάγονται για νοσηλεία
κάθε χρόνο σε κλινικές ή νοσοκομεία λόγω προβλημάτων υγείας.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Σ’ ΕΜΕΝΑ;
Πριν αποφασίσετε εάν το συγκεκριμένο ωφέλημα απευθύνεται σ’
εσάς, απαντήστε τα πιο κάτω ερωτήματα:
ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1 Η ποιότητα και το επίπεδο ζωής
σας εξαρτώνται από το εισοδημά σας;
2 Mπορείτε να αναπληρώσετε το εισόδημά
σας εάν δεν είστε σε θέση να εργαστείτε;
3 Θα σας αρκούσε σε μια τέτοια περίπτωση
η κρατική παροχή;

Αν απαντήσατε ΝΑΙ στο πρώτο ερώτημα και ΟΧΙ στα ερωτήματα
2 και 3, τότε το συγκεκριμένο ωφέλημα σίγουρα απευθύνεται σ’
εσάς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α&Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ&∆

18-25

€1.000

€850

26-60

€3.000

€2.000

ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ;
Η Ασφάλεια Εισοδήματος προσφέρεται σε πέντε επιλογές,
σύμφωνα με την περίοδο αναμονής που επιλέγει ο Ασφαλισμένος
για Ασθένεια και Ατύχημα.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ* για παροχή €1.000 τον
μήνα σε Ασφαλιζόμενο ηλικίας 30 ετών.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Αναμονή (ημέρες)
30 Ατύχημα/30 Ασθένεια
7 Ατύχημα/30 Ασθένεια
7 Ατύχημα/7 Ασθένεια
1 Ατύχημα/30 Ασθένεια
1 Ατύχημα/7 Ασθένεια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Α

Β

Γ

∆

€9,84
€13,62
€19,14
€17,40
€22,92

€11,26
€16,93
€22,05
€22,60
€27,72

€14,61
€23,01
€28,79
€32,11
€37,89

€17,50
€30,10
€34,30
€43,40
€47,60

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

ΤΙ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΑΥΤΟ;
• Τη σιγουριά ότι αν ασθενήσω ή πάθω ατύχημα, η οικογένειά
μου δεν θα έχει να αντιμετωπίσει πρόσθετο οικονομικό
βάρος για περίοδο μέχρι και 24 μήνες, αφού θα μπορώ
να αντιμετωπίσω τις ανειλημμένες υποχρεώσεις μου
αποτελεσματικά και χωρίς να εξαρτώμαι από κανένα.
• Μπορώ να ρυθμίσω το ύψος του ασφαλίστρου που θα
πληρώνω, ανάλογα με τις οικονομικές μου δυνατότητες.
• Σε συνδυασμό με άλλα ωφελήματα που προσφέρει η Prime
μπορώ να διασφαλίσω πως οτιδήποτε και αν μου συμβεί
θα έχω τουλάχιστον διευθετήσει το οικονομικό βάρος που
συνήθως συνοδεύει ένα ατύχημα ή μία ασθένεια.

