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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ
ΤΗΣ Ε.Ο.ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
Αγαπητοί φίλοι,
Σας γνωρίζουµε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΟΧ, αποφάσισε την ανανέωση της
συνεργασίας του µε την ασφαλιστική εταιρεία Met Life.
Παρακαλούµε µέχρι και 9/1/2015 να µας γνωστοποιήσετε τα ονόµατα των αθλητών σας
(όνοµα, επώνυµο, έτος γεννήσεως και το πρόγραµµα που θέλετε ) για την ασφάλισή
τους.

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ:
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫

Απώλεια ζωής από ατύχηµα
5000 €.
Μόνιµη Ολική ανικανότητα από ατύχηµα
5000 €.
Ακρωτηριασµοί /Απώλεια οράσεως από ατύχηµα.
2 µέλη 5000 €
1 µέλος 2000 €
Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από ατύχηµα:
Εντός νοσοκοµείου, κάλυψη των δαπανών ανά περίπτωση ατυχήµατος µέχρι το ποσό
των 300 €.
Εκτός νοσοκοµείου ανά περίπτωση ατυχήµατος µέχρι το ποσό των 200 €.
Ηµερήσιο νοσοκοµειακό επίδοµα από την 1η ηµέρα της νοσηλείας έως 90 ηµέρες ανά
περίπτωση ατυχήµατος, ποσό ίσο µε 25 € ηµερησίως (Νοσοκοµείο ή Ιδιωτική
Κλινική).

Εξαιρούνται οι Φυσικοθεραπείες.
Εξαµηνιαίο µικτό ασφάλιστρο 3,95€.

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ:
▫ Απώλεια ζωής από ατύχηµα
30.000 €.
▫ Μόνιµη Ολική ανικανότητα από ατύχηµα
30.000 €.

▫

Ακρωτηριασµοί / Απώλεια οράσεως από ατύχηµα
2 µέλη 30.000 €
1 µέλος 15.000 €

Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από ατύχηµα:
Εντός νοσοκοµείου, κάλυψη των δαπανών ανά περίπτωση ατυχήµατος µέχρι το ποσό
των 2000 €.
▫ Εκτός νοσοκοµείου ανά περίπτωση ατυχήµατος µέχρι το ποσό των 300 €.
Εξαιρούνται οι Φυσικοθεραπείες.
▫
▫

▫

Ετήσιο µικτό ασφάλιστρο κατά άτοµο:26,55 €, για εντός Ελλάδος και για τους αθλητές
που συµµετέχουν σε αγώνες εντός Ελλάδος και στο εξωτερικό 29,20 €.

Γ.
▫
▫
▫

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ:
Απώλεια ζωής από ατύχηµα
35.000 €.
Μόνιµη Ολική ανικανότητα από ατύχηµα
35.000 €.
Ακρωτηριασµοί /Απώλεια οράσεως από ατύχηµα.
2 µέλη 35.000 €
1 µέλος 17.000 €
▫ Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από ατύχηµα:
▫ Εντός νοσοκοµείου, κάλυψη των δαπανών ανά περίπτωση ατυχήµατος µέχρι το ποσό
των 2500 €.
▫ Εκτός νοσοκοµείου ανά περίπτωση ατυχήµατος µέχρι το ποσό των 500 €.
Εξαιρούνται οι Φυσικοθεραπείες.
▫

Ετήσιο µικτό ασφάλιστρο κατά άτοµο: 42,45 € για εντός Ελλάδος και για τους αθλητές
που συµµετέχουν σε αγώνες εντός Ελλάδος και στο εξωτερικό 46,70 €.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ

Αν προξενηθούν στον ασφαλισµένο σωµατικές βλάβες από ατύχηµα και µέσα σε 52
εβδοµάδες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, χρειαστεί περίθαλψη από γιατρό ή
χειρούργο, µεταφορά µε ασθενοφόρο, εισαγωγή και παραµονή σε Νοσοκοµείο ή Ιδιωτική
Κλινική χρησιµοποιήσει διπλωµατούχο νοσοκόµο ή και σύµφωνα µε οδηγίες ή συνταγή
ειδικευµένου ιατρού γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις ή αγορές φαρµάκων, που έχουν
σχέση µε το ατύχηµα και µόνο, η Εταιρεία θα καταβάλει, µετά από υποβολή
πρωτότυπων αποδείξεων, τα έξοδα που πράγµατι έγιναν για το ατύχηµα αυτό, µε
ανώτατο όριο το ποσό που καθορίζεται για την παροχή αυτή.
Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος κάνει χρήση του κύριου Ασφαλιστικού του Φορέα
τότε η Εταιρεία θα αποζηµιώνει την διαφορά εξόδων που προκύπτει ανάµεσα στα
πραγµατικά έξοδα και στην αποζηµίωση που έλαβε από τον Ασφαλιστικό του Φορέα, µε
ανώτατο όριο το ποσό που αναγράφεται στον συνηµµένο πίνακα παροχών. Σε αυτή την
περίπτωση απαραίτητα είναι οι φωτοτυπίες των πρωτότυπων αποδείξεων εξόδων και η
βεβαίωση του Κυρίως Ασφαλιστικού για το ποσό αποζηµίωσης που κατέβαλε.

2. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Σε περίπτωση που σωµατική βλάβη από ατύχηµα που καλύπτεται από αυτό το
συµπληρωµατικό συµβόλαιο, επιβάλλει µέσα σε 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία του
ατυχήµατος, την εισαγωγή του Ασφαλισµένου σε Νοσοκοµείο ή Ιδ. Κλινική (σαν
εσωτερικός ασθενής) κάτω από την επαγγελµατική παρακολούθηση γιατρού η
χειρούργου, η Εταιρεία θα καταβάλλει το ηµερήσιο νοσοκοµειακό επίδοµα, που
αναφέρεται στην συνηµµένο πίνακα παροχών, για κάθε µέρα παραµονής του
Ασφαλισµένου στο Νοσοκοµείο, µέχρι 90 ηµέρες.
Η παροχή αυτή καταβάλλεται προσκοµίζοντας γνωµάτευση και αντίγραφο εισιτηρίουεξιτηρίου του Νοσοκοµείου ή Κλινικής.
3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΣ
Η Εταιρεία πρέπει να ειδοποιείται γραπτώς, για κάθε απώλεια που προέρχεται από
σωµατική βλάβη και που µπορεί να θεµελιώσει αξίωση, µέσα σε πέντε ηµέρες από την
ηµεροµηνία του ατυχήµατος που προκάλεσε την απώλεια αυτή.
Η έγκαιρη γνωστοποίηση αξιώσεως µπορεί να γίνει από τον ασφαλισµένο ή τον
δικαιούχο ή τον αντισυµβαλλόµενο ή άλλο πρόσωπο που γνωρίζει για την απώλεια.
Ο κάθε ασφαλισµένος σε περίπτωση ατυχήµατος υποχρεούται σε διάστηµα 48 ωρών
από την ώρα του ατυχήµατος να ενηµερώσει την Οµοσπονδία.
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Όλα τα σωµατεία µπορούν να ασφαλίσουν τους αθλητές, τους προπονητές και τα µέλη –
στελέχη τους σε ετήσια βάση. Ειδικά για την ασφάλιση των παιδιών του φυτωρίου αυτή
όπως και µας ζητήθηκε είναι εξαµηνιαία.
5. ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει για ατυχήµατα που θα συµβούν κατά τη διάρκεια
αγώνων, προπονήσεων και οµαδικών µετακινήσεων των αθλητών της Οµοσπονδίας, µε
ευθύνη της Οµοσπονδίας ή των Σωµατείων.

Επίσης υποχρεούται ο κάθε σύλλογος που συµµετέχει µε αθλητές του σε
αγώνες Εξωτερικού να ενηµερώνει εγκαίρως την Ε.Ο.Χ. έτσι ώστε να γίνεται
µέριµνα επέκτασης και ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης στο εξωτερικό.
Είµαστε πάντα στην διάθεσή σας για επιπλέον επεξηγήσεις ή πληροφορίες.
Φιλικά,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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