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For any queries you may contact us and we will be pleased to give
you any explanation or information you require.
Είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες
πληροφορίες ή διευκρινήσεις.
All information contained in this leaflet is subject to the terms,
conditions and exceptions of the Policy.
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο αυτό υπόκεινται
στους όρους και εξαιρέσεις του Συμβολαίου.

Ασφάλιση Προσωπικών
Ατυχημάτων
Personal Accident
Insurance

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Η Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων απευθύνεται σε φυσικά
και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να καλύψουν ατυχή
γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβούν στους ίδιους, στην
οικογένεια τους ή στο προσωπικό της εταιρείας τους. Η
ATLANTIC με ένα ανταγωνιστικό ασφαλιστικό πρόγραμμα σας
προστατεύει από κάθε αβεβαιότητα και ζημιογόνο συνέπεια
που μπορεί να προκληθεί από ένα ατύχημα.

ΚΑΛΥΨΗ
Η ΑTLANTIC παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισμένο σε σχέση με
Θάνατο ή Ανικανότητα (Μόνιμη ή Προσωρινή) που προκαλείται
από ατύχημα. Ο Ασφαλισμένος επιλέγει κατά πόσο επιθυμεί η
κάλυψη να ισχύει επί 24ώρου βάσεως ή κατά τη διάρκεια
εργάσιμων ωρών μόνο.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Η Ασφάλιση προσφέρει κάλυψη στον Ασφαλισμένο για τα
ακόλουθα:

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE
Personal Accident Insurance is addressed to both physical and
legal entities wishing to protect themselves from any
unfortunate event that may happen to them, their families or
the employees of their company. ATLANTIC offers a competitive
insurance package which protects you from any uncertainty
and harmful outcome which can be caused by an accident.

COVER
ATLANTIC provides cover to the Insured in respect of Death or
Disability (Permanent or Temporary) caused by an accident. The
Insured can choose whether he wishes the cover to be
applicable on a 24hour basis or during working hours only.

BENEFITS
The Policy provides cover to the Insured for the following:

Θάνατο

Death

Μόνιμη Ανικανότητα

Permanent Disability

Προσωρινή Ολική Ανικανότητα

Temporary Total Disability

Ιατρικά Έξοδα

Medical Expenses

Παραμονή σε Νοσοκομείο ή Κλινική

Hospital and Clinic Confinement

Τα όρια αποζημίωσης καθορίζονται από τον πελάτη.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

The limits of compensation are set by the Insured.

THE NEED TO BE INSURED

Η Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων λειτουργεί
συμπληρωματικά της Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη,
προσφέροντας κάλυψη ανεξάρτητα από τις συνθήκες του
ατυχήματος και την ευθύνη του εργοδότη.

The Insurance for Personal Accident serves as complementary
to the Employer’s Liability Insurance, thus offering protection
irrespective of the circumstances of the accident and the
liability of the employer.

Η συγκεκριμένη ασφάλιση παρέχει πρώτης ανάγκης
ωφελήματα που προσφέρουν πολύ σημαντική οικονομική
στήριξη στον Ασφαλισμένο και την οικογένεια του
περιορίζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις του ατυχήματος.

This specific insurance provides benefits which give an
important financial support to the Insured and his family when
it is much needed.

