ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Επειδή ο Ασφαλισμένος με Πρόταση και Δήλωση που αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής,
έχει αποταθεί στην “TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD” (που στο εξής
θα αποκαλείται «η Εταιρεία») για την ασφάλιση που περιέχεται πιο κάτω με το ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΥΤΟ βεβαιώνει ότι, νοουμένου ότι ο Ασφαλισμένος έχει πληρώσει το ποσό που αναφέρεται στον
Πίνακα σαν Ασφάλιστρο για την περίοδο που δηλώνεται σε αυτό, αν σε οποιαδήποτε στιγμή σε
αυτήν την περίοδο, το Ασφαλισμένο Πρόσωπο υποστεί ΤΥΧΑΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ,
οπουδήποτε στον Κόσμο, τότε η Εταιρεία θα πληρώσει στον Ασφαλισμένο ή σε περίπτωση
θανάτου στους νόμιμους αντιπροσώπους του, τα ωφελήματα που αναφέρονται στον Πίνακα.
Νοουμένου πάντοτε ότι
1. Αν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο ασχοληθεί με οποιαδήποτε άλλη Εργασία στην οποία υπάρχει
μεγαλύτερος κίνδυνος από την Εργασία που γνωστοποιείται σε αυτό το Ασφαλιστήριο, χωρίς
πρώτα να ειδοποιήσει την Εταιρεία και να αποκομίσει την γραπτή συγκατάθεση της στην
τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου (και εφόσον πληρωθεί το επιπρόσθετο Ασφάλιστρο όπως
ζητηθεί από την Εταιρεία), τότε καμιά απαίτηση δεν θα πληρώνεται αναφορικά με
οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει από ή στην διάρκεια τέτοιας Εργασίας.
2. Αν οι συνέπειες ενός ατυχήματος επιδεινωθούν από οποιαδήποτε κατάσταση ή φυσική
αναπηρία του Ασφαλισμένου Προσώπου η οποία υπήρχε πριν να συμβεί το ατύχημα, το ποσό
αποζημίωσης που θα πληρωθεί κάτω από το Ασφαλιστήριο αναφορικά με τις συνέπειες του
ατυχήματος, θα είναι το ποσό που λογικά θα πληρωνόταν αν αυτές οι συνέπειες δεν είχαν
επιδεινωθεί.

3. Το Ασφαλισμένο Πρόσωπο είναι πέραν των 15 ετών και κάτω των 65 ετών.

Υπογράφεται για και εκ μέρους Ασφαλιστών

TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
(CYPRUS) LIMITED
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
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ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Ατύχημα
Ατύχημα θεωρείται κάθε περιστατικό που οφείλεται σε τυχαία αιφνίδια, εξωτερική ορατή και
βίαιη αιτία και προκαλεί στον ασφαλισμένο σωματική βλάβη.
2. Θάνατος
Σημαίνει θάνατο από ατύχημα που συμβαίνει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία του
σωματικού τραυματισμού του ασφαλισμένου.

3. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα:
Τυχαία σωματική βλάβη η οποία μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημέρα του ατυχήματος θα
εμποδίζει αποκλειστικά και άμεσα το Ασφαλισμένο Πρόσωπο από το να ασχοληθεί ή να δώσει
προσοχή στο σύνηθες επάγγελμα ή ενασχόληση του.
4. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα:
Τυχαία σωματική βλάβη η οποία μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημέρα του ατυχήματος θα έχει
σαν αποτέλεσμα αποκλειστικά και άμεσα οποιαδήποτε ανικανότητα όπως καθορίζεται στον
Πίνακα «Κλίμακα Αποζημιώσεων για Μόνιμη Μερική Ανικανότητα».
5. Προσωρινή Ολική Ανικανότητα:
Τυχαία σωματική βλάβη η οποία θα εμποδίζει πλήρως το Ασφαλισμένο Πρόσωπο από το να
ασχοληθεί ή να δώσει προσοχή στο σύνηθες Επάγγελμα ή Ενασχόλησή του.
6. Εβδομαδιαίο επίδομα:
Σημαίνει το ποσό του ωφελήματος που είναι πληρωτέο σε περίπτωση Προσωρινής Ολικής
Ανικανότητας του Ασφαλισμένου. Το εβδομαδιαίο επίδομα για Προσωρινή Ολική Ανικανότητα δεν
θα υπερβαίνει τις 104 συνεχείς εβδομάδες από την ημερομηνία ενός ατυχήματος.
7. Ιατρικά Έξοδα:
Θα σημαίνουν τα αναγκαία έξοδα που θα υποστεί το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, ως αποτέλεσμα
τυχαίας σωματικής βλάβης, για ιατρικά, νοσοκομειακά, χειρουργικά έξοδα, ακτινολογικές
εξετάσεις ή νοσηλεία, συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων για ιατρικές προμήθειες και
ασθενοφόρο.
8. Κλίμακα αποζημιώσεων για Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
Η κλίμακα όπου αναφέρεται το ποσοστό της ανικανότητας με το οποίο θα αποζημιώνεται το
ασφαλισμένο πρόσωπο σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας.
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Η ΚΑΛΥΨΗ
Αυτό το συμβόλαιο καλύπτει τον Ασφαλισμένο έναντι τυχαίου σωματικού τραυματισμού. Σε τέτοια
περίπτωση η Εταιρεία θα πληρώσει στον Ασφαλισμένο, ή στην περίπτωση θανάτου του, στους
νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του, το ποσό ή τα ποσά χρημάτων που καθορίζονται στον
Πίνακα Συμβολαίου, στο σχετικό ωφέλημα ή ωφελήματα.
ΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Τα ωφελήματα που προνοούνται από αυτό το συμβόλαιο μόνο τότε θα είναι πληρωτέα, όταν
προσκομιστεί μαρτυρία που να ικανοποιεί την Εταιρεία και σύμφωνα με τις ακόλουθες πρόνοιες:
1. Το ποσό που είναι πληρωτέο για θάνατο καθορίζεται στο 100% του ποσού ασφάλισης.
2. Το ολικό ποσό που είναι πληρωτέο για Μόνιμη Ανικανότητα σε κάθε περίοδο ασφάλισης
καθορίζεται στο 100% του ποσού Ασφάλισης.
3. Το ολικό ποσό που είναι πληρωτέο σύμφωνα με το ωφέλημα Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας σε
σχέση με τραυματισμό σε περισσότερα από ένα μέλη του σώματος ή μέρη τους δε θα υπερβαίνει
το ποσό που είναι πληρωτέο σε σχέση με τέτοιο τραυματισμό σ’ ολόκληρο το μέλος του σώματος ή
μέρος του.
4. Δεν θα γίνεται πληρωμή για περισσότερα από ένα των ωφελημάτων θανάτου και Μόνιμης
Ολικής Ανικανότητας.
5. Οποιοδήποτε ποσό που είναι πληρωτέο σύμφωνα με τα ωφελήματα θανάτου ή Μόνιμης Ολικής
Ανικανότητας θα μειωθεί με το σύνολο οποιωνδήποτε πληρωμών που θα έχουν γίνει σύμφωνα με
το ωφέλημα Προσωρινή Ολική Ανικανότητα στην ίδια περίοδο ασφάλισης.
6. Η πληρωμή του ωφελήματος Θανάτου ή του ανώτατου ποσού που προνοείται για το ωφέλημα
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή του ανώτατου ποσού που προνοείται για το ωφέλημα προσωρινή
Ολική Ανικανότητα και με ισχύ από την ημερομηνία του ατυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα
τέτοια πληρωμή, θα απαλλάσσει την εταιρεία από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση δυνάμει του
συμβολαίου, εκτός για έξοδα που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το ωφέλημα ιατρικά έξοδα που
προκύπτουν από το ίδιο ατύχημα.
7. Σε σχέση με το ωφέλημα Προσωρινής Ολικής Ανικανότητας το ποσό πληρωτέο ποσό είναι ίσο με
τις πραγματικές απολεσθείσες εβδομαδιαίες απολαβές.
Δεν θα γίνεται πληρωμή για περισσότερες από 104 συνεχείς εβδομάδες.

8. Η Εταιρεία μπορεί κατά την κρίση της να πληρώνει στον ασφαλισμένο το ωφέλημα Προσωρινής
Ολικής Ανικανότητας στη διάρκεια της περιόδου ανικανότητας. Η Εταιρεία όμως θα διατηρεί το
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δικαίωμα να κατακρατεί τέτοιες πληρωμές, αν το επιθυμεί, μέχρι να υπολογιστεί το σύνολο του
ποσού που θα οφείλει στον ασφαλισμένο.
9. Σε σχέση με το ωφέλημα των Ιατρικών Εξόδων, η Εταιρία καταβάλει αποζημίωση ίση με το
σύνολο των πραγματοποιηθέντων ιατρικών εξόδων (αφού προσκομισθούν τα αποδεικτικά
στοιχεία) και μέχρι του ανώτατου ποσού που αναγράφεται στη παράγραφο 5 του Πίνακα
Συμβολαίου του Ασφαλιστηρίου, αφαιρουμένου οποιουδήποτε ποσού που εισέπραξε ή που
δικαιούται να εισπράξει ο Ασφαλισμένος από οποιοδήποτε άλλη Ασφαλιστική Εταιρία ή άλλο
φορέα.
Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα πραγματοποιηθέντα ιατρικά έξοδα είναι:
α) Οι πρωτότυπες αποδείξεις και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και
γιατρών.
β) Οι πρωτότυπες αποδείξεις και τιμολόγια φαρμακείων.
γ) Οι πρωτότυπες βεβαιώσεις άλλου ασφαλιστικού φορέα από τις οποίες εμφαίνεται ότι παρακρατήκαν από αυτόν (το φορέα), οι πρωτότυπες αποδείξεις και τιμολόγια, βάσει των οποίων
καταβλήθηκε στον Δικαιούχο, μέρος της δαπάνης των ιατρικών εξόδων έστω και αν αυτό έχει
χαρακτηρισθεί ως επίδομα.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αυτή η ασφάλεια δεν καλύπτει θάνατο ή ανικανότητα που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από ή
προκύπτει από:
1. (α) Πόλεμο, εισβολή, πράξη ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει
κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι) και εμφύλιο πόλεμο.
(β) ανταρσία, πολιτική αναταραχή που λαμβάνει διαστάσεις ή μπορεί να θεωρηθεί ως
εξέγερση, στρατιωτική εξέγερση, επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική ενέργεια ή
σφετερισμό εξουσίας, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιαδήποτε γεγονότα
ή αιτίες που καθορίζουν την προκήρυξη στρατιωτικού νόμου ή κατάσταση πολιορκίας.
(γ) οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη, που για σκοπούς αυτής της Ασφάλειας θα σημαίνει
πράξη η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση ισχύος ή βίας και/ή την
απειλή οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα/ες
προσώπων, είτε ενεργούντων με ίδια πρωτοβουλία είτε εκ μέρους ή σε σχέση με
οποιαδήποτε οργάνωση/οργανώσεις ή κυβέρνηση/κυβερνήσεις, η οποία διαπράττεται για
πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή λόγους
συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης επηρεασμού οποιασδήποτε κυβέρνησης και/ή
εκφοβισμού του κοινού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού.
(δ) την πράξη οποιασδήποτε νομικά διορισμένης αρχής για καταστολή ή παρεμπόδιση ή απόπειρα
παρεμπόδισης ή ελαχιστοποίησης των συνεπειών οποιασδήποτε πράξης σε σχέση με το (α), (β)
και (γ) πιο πάνω.
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2. Ατύχημα το οποίο συμβαίνει όταν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή
ναρκωτικών.
3. Ατυχήματα που συμβαίνουν όταν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο ασχολείται με αεροπορικά
ταξίδια εκτός αν ταξιδεύει σαν επιβάτης κανονικής αεροπορικής εταιρείας ή κανονικού
αεροσκάφους που διενεργεί προγραμματισμένη διαδρομή.
4. Συμμετοχή ή απασχόληση αγώνες ταχύτητας με οποιοδήποτε μέσο (εκτός από πόδια), χρήση ,
μοτοσυκλέτας άνω των εκατό εικοσιπέντε Κυβικών (125 κ.ε) ή ακροβασία ή πυγμαχία ή πάλη ή
πολεμικές τέχνες ή σε οποιοδήποτε άλλο επικίνδυνο άθλημα, όπως ορειβασία, χιονοδρομίες,
σκι, υποβρύχιες καταδύσεις, πτήσεις με ανεμόπτερο, πτώση με αλεξίπτωτο, ιππασία
(ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
5. Ατυχήματα που συμβαίνουν όταν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο οδηγεί όχημα ή μοτοσικλέτα
χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης που να του επιτρέπει να οδηγεί τέτοιο όχημα ή
μοτοσυκλέτα.
6. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή σκόπιμο αυτοτραυματισμό ή όταν το Ασφαλισμένο
Πρόσωπο βρίσκεται σε Κατάσταση Παραφροσύνης.
7. Εγκυμοσύνη ή τοκετός, αποβολή, προϋπάρχον ελάττωμα ή προϋπάρχουσα αναπηρία, νόσος ή
ασθένεια.
8. Σκόπιμη έκθεση σε αχρείαστο κίνδυνο (εκτός σε προσπάθεια διάσωσης ανθρώπινης ζωής) ή
εγκληματική πράξη του Ασφαλισμένου Προσώπου.
9. Σεισμό, υλικά πυρηνικών όπλων, ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση ή μόλυνση από
ραδιενέργεια από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό κατάλοιπο από την καύση
πυρηνικού καυσίμου.
10. Την εμπλοκή ή την συμμετοχή του Ασφαλισμένου Προσώπου σε ναυτικές, στρατιωτικές ή
αεροπορικές υπηρεσίες ή επιχειρήσεις.

Σε οποιαδήποτε απαίτηση και σε οποιαδήποτε ενέργεια, αγωγή ή διαδικασία υποβολής απαίτησης
για απώλεια ή ζημιά κάτω από αυτό το Ασφαλιστήριο, η υποχρέωση προς απόδειξη ότι η απώλεια
ή ζημιά δεν εμπίπτει μέσα στις πιο πάνω Εξαιρέσεις, θα βαρύνει τον Ασφαλισμένο.
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ΟΡΟΙ
1. Το Ασφαλιστήριο αυτό και ο Πίνακας θεωρούνται ως μια σύμβαση και οποιαδήποτε λέξη ή
φράση στην οποία έχει αποδοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε μέρος του Ασφαλιστηρίου
αυτού ή του Πίνακα θα έχει αυτήν την ειδική έννοια οπουδήποτε αυτή εμφανίζεται.
2. Ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως γραπτώς την Εταιρεία για οποιαδήποτε
αλλαγή στο Επάγγελμα ή Απασχόλησή του Ασφαλισμένου Πρόσωπου και να πληρώσει
οποιοδήποτε επιπρόσθετο ασφάλιστρο που μπορεί να ζητηθεί από την Εταιρεία εάν η Εταιρεία
συμφωνήσει να καλύψει το νέο Επάγγελμα ή Απασχόληση.
3. Όσον το δυνατόν πιο γρήγορα αλλά σε κάθε περίπτωση πάντοτε μέσα σε επτά μέρες μετά από
οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο μπορεί να καταλήξει σε απαίτηση βάσει αυτού του
Ασφαλιστηρίου, το Ασφαλισμένο Πρόσωπο θα πρέπει να ειδοποιεί γραπτώς την Εταιρεία και
να παρέχει με δικά του έξοδα οποιαδήποτε πιστοποιητικά, πληροφορίες και αποδείξεις που
μπορεί κατά καιρούς να ζητούνται από την Εταιρεία.
4. Όποτε αυτό απαιτείται από την Εταιρεία το Ασφαλισμένο Πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλεται
σε ιατρική εξέταση με έξοδα της Εταιρείας.
5. Μετά από οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο καλύπτεται βάσει του Ασφαλιστηρίου αυτού, το
Ασφαλισμένο Πρόσωπο θα πρέπει να προσλάβει τις υπηρεσίες ενός εγγεγραμμένου
επαγγελματία ιατρού και να υποβληθεί σε οποιαδήποτε θεραπεία θεωρηθεί αναγκαία από τον
ιατρό αυτόν.
6. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου Προσώπου, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει
να διενεργηθεί μεταθανάτια εξέταση με δικά της έξοδα.
7. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόχρεη από ειδοποίηση ή να επηρεαστεί από οποιαδήποτε
ειδοποίηση καταπιστεύματος ή μεταβίβασης κυριότητας αναφορικά με αυτό το Ασφαλιστήριο
και η απόδειξη παραλαβής του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου απαιτεί να
καλυφθεί θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαλλάσσει αποτελεσματικά την Εταιρεία.
8. Το Ασφαλιστήριο αυτό είναι ανανεώσιμο από χρόνο σε χρόνο με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του
Ασφαλισμένου και της Εταιρείας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση στην
αρχή κάθε Περιόδου Ασφάλισης και θα πάψει να ισχύει όταν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο φθάσει στο
65ο έτος της ηλικίας του.
9. Το Ασφαλιστήριο αυτό μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή συστημένη
ειδοποίηση 14 ημερών που θα στέλνεται από την Εταιρεία στην τελευταία γνωστή διεύθυνση
του Ασφαλισμένου και σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία θα επιστρέφει το κατά αναλογία μέρος
του ασφαλίστρου για την Ασφαλιστική Περίοδο που απομένει.
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Το Ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή από τον Ασφαλισμένο με γραπτή
ειδοποίηση στην Εταιρεία και σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται το συνηθισμένο
ασφάλιστρο βραχείας περιόδου για την περίοδο που το Ασφαλιστήριο βρισκόταν σε ισχύ.
10. Εάν η σωρός του Ασφαλισμένου Προσώπου δεν βρεθεί μέσα σε ένα χρόνο από την ημέρα
εξαφάνισης, βύθισης ή καταστροφής δημόσιου μεταφορικού μέσου στο οποίο επέβαινε το
Ασφαλισμένο Πρόσωπο τη στιγμή του ατυχήματος, θα θεωρηθεί ότι το Ασφαλισμένο Πρόσωπο
έχασε τη ζωή του σαν αποτέλεσμα σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από ατύχημα κατά τη
διάρκεια τέτοιας εξαφάνισης, βύθισης ή καταστροφής.
11. Οποιαδήποτε απαίτηση που υποβάλλεται κάτω από αυτό το Ασφαλιστήριο από τον
Ασφαλισμένο, ή Ασφαλισμένο Πρόσωπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους του
Ασφαλισμένου Προσώπου είναι από οποιαδήποτε άποψη ψευδής ή απατηλή, η Εταιρεία δεν
θα είναι υπεύθυνη να κάνει οποιαδήποτε πληρωμή αναφορικά με τέτοια απαίτηση.
12. Η πιστή τήρηση και συμμόρφωση με τους όρους, προϋποθέσεις και πρόσθετες πράξεις του
Ασφαλιστηρίου αυτού από τον Ασφαλισμένο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που απαιτεί
να καλυφθεί από το Ασφαλιστήριο, καθώς και η αλήθεια των δηλώσεων και απαντήσεων του
στην Πρόταση συνιστούν προϋποθέσεις για τυχόν ευθύνη της Εταιρείας για την πληρωμή
οποιουδήποτε ποσού δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού.
13. Το Ασφαλιστήριο αυτό θα είναι σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και
σύμφωνα με τα δικαστήρια αυτής τα οποία θα έχουν την δικαιοδοσία πάνω σε όποια διαφωνία
εγερθεί στο μέλλον.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
1. Ολική και μόνιμη ανικανότητα για να ασχοληθεί ή να δώσει
προσοχή στο σύνηθες επάγγελμα του............................................................................100%
2. Ολική και μόνιμη απώλεια της οράσεως και των δυο ματιών .......................................100%
3. Ολική και μόνιμη απώλεια και των δυο χεριών ή ποδιών
ή του ενός χεριού και του ενός ποδιού...........................................................................100%
4. Ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της οράσεως του ενός ματιού
και ολική και μόνιμη απώλεια του ενός χεριού ή ενός ποδιού.......................................100%
5. Ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της οράσεως του ενός ματιού...................................50%
6. Ολική και μόνιμη απώλεια του ενός χεριού ή του ενός ποδιού........................................50%
7. Ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της ακοής ή της ομιλίας............................................50%
8. Ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια ακοής του ενός αυτιού..............................................15%
9. Ολική και μόνιμη απώλεια βραχίονα από τον ώμο..........................................................75%
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10. Ολική και μόνιμη απώλεια πήχεως...................................................................................65%
11. Ολική και μόνιμη απώλεια μηρού.....................................................................................75%
12. Ολική και μόνιμη απώλεια ποδιού κάτω από το γόνατο..................................................65%
13. Ολική και μόνιμη απώλεια αντίχειρα (δύο φάλαγγες)......................................................25%
14. Ολική και μόνιμη απώλεια αντίχειρα μια (φάλαγγα)........................................................10%
15. Ολική και μόνιμη απώλεια του δείκτη (τρείς φάλαγγες)..................................................10%
16. Ολική και μόνιμη απώλεια του δείκτη (δύο φάλαγγες)......................................................8%
17. Ολική και μόνιμη απώλεια του δείκτη (μία φάλαγγα)........................................................4%
18. Ολική και μόνιμη απώλεια δακτύλου εκτός του αντίχειρα και του δείκτη.........................5%
19. Ολική και μόνιμη απώλεια δακτύλου
εκτός του αντίχειρα και του δείκτη μέχρι (δύο φάλαγγες)..................................................3%
20. Ολική και μόνιμη απώλεια του μεγάλου δακτύλου ποδιού................................................5%
21. Ολική και μόνιμη απώλεια οποιουδήποτε
δακτύλου ποδιού εκτός μεγάλου δακτύλου........................................................................1%
22. Οποιαδήποτε μόνιμη ή μερική ανικανότητα που δεν καθορίζεται πιο πάνω, εκτός από
απώλεια νοημοσύνης ή γεύσης ή όσφρησης: Το ποσοστό θα υπολογιστεί από την
Εταιρεία, ώστε κατά την γνώμη των γιατρών της Εταιρείας να συνάδει με τα πιο πάνω,
χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το επάγγελμα του ασφαλισμένου.

Σημείωση: Ολική και Μόνιμη Απώλεια μέλους σημαίνει αποκοπή και διαχωρισμό του μέλους
από το υπόλοιπο σώμα.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Στην περίπτωση που μπορεί να έχετε παράπονο εναντίον της TRUST INTERNATIONAL INSURANCE
COMPANY (CYPRUS) LTD, μπορείτε να στείλετε επιστολή στην πιο κάτω διεύθυνση:
Λεωφόρος Στροβόλου 292
2ος όροφος
2048 Στρόβολος
Λευκωσία
Εναλλακτικά το παράπονο σας μπορεί να υποβληθεί:
Τηλεφωνικώς στο +357 22020400ή
με τηλεομοιότυπο στο +357 22020900, ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην
διεύθυνση enquiries@trustcyprusinsurance.com
Όλοι οι πελάτες θα λαμβάνουν επιστολή που θα γνωρίζει λήψη του παραπόνου τους το αργότερο
μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.
Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να επιλύσουμε οποιαδήποτε διαφορά απευθείας μαζί
σας, αλλά αν δεν τα καταφέρουμε να σας
ικανοποιήσουμε, μπορείτε να παραπέμψετε οποιαδήποτε διαφορά στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης
Επίλυσης Διαφορών Οικονομικής Φύσης της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα εξετάσει την υπόθεση
σας.
Εν πάση περιπτώσει διατηρείται πάντοτε το δικαίωμα σας να προσφύγετε στη δικαιοσύνη.
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