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Από την CHARTIS Α.Ε.

23, Νοεµβρίου 2010
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Πρόγραµµα Καλύψεων

2.

Ασφάλιστρα

3.

Προϋποθέσεις

4.

∆είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης

5.

Τρόπος Λειτουργίας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
1.ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
€ 10.000
Αν ο Ασφαλιζόµενος χάσει τη ζωή του από ατύχηµα µέσα σε 180 ηµέρες από την
ηµεροµηνία του ατυχήµατος, η Εταιρία καταβάλλει στους Νόµιµους Κληρονόµους του το
παραπάνω ποσό.
2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ/ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ AΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
€ 10.000
Αν ο Ασφαλιζόµενος υποστεί µέσα σε 180 ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος τις
παρακάτω απώλειες εξαιτίας των οποίων βρίσκεται σε πλήρη και διαρκή αδυναµία και / ή
ανικανότητα και εφόσον η πλήρης και διαρκή αυτή αδυναµία / ανικανότητα διαρκεί για τουλάχιστον
12 συνεχείς µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, η Εταιρία του καταβάλλει ολόκληρο ή
µέρος του παραπάνω ποσού στις παρακάτω περιπτώσεις :
Ποσοστό στο
κεφάλαιο της
κάλυψης
* Απώλεια δύο άνω ή κάτω άκρων
100%
* Απώλεια του ενός χεριού και ενός ποδιού
100%
* Ολική απώλεια όρασης και από τα δύο µάτια
100%
* Ολική απώλεια όρασης από το ένα µάτι και απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού
100%
* Απώλεια λόγου και ακοής και από τα δύο αυτιά
100%
* Ολική ανίατη παραλυσία
100%
* Απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού
50%
* Ολική απώλεια όρασης από το ένα µάτι
50%
* Απώλεια λόγου
50%
* Απώλεια ακοής και από τα δύο αυτιά
50%
3. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ,ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ
€ 2.000
Καλύπτονται τα πραγµατικά έξοδα που θα γίνουν συνεπεία ατυχήµατος, εντός ή εκτός
νοσοκοµείου και πιστοποιούνται από τις πρωτότυπες επίσηµες σχετικές αποδείξεις, µε ανώτατο
όριο το παραπάνω ποσό. Περιλαµβάνονται δαπάνες για χρήση ασθενοφόρου εφόσον χρειαστεί η
άµεση διακοµιδή του ασθενούς στο πλησιέστερα νοσηλευτικό ίδρυµα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Μικτά ασφάλιστρα κατ’άτοµο
(περιλαµβάνoνται όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις)
€5
Σηµειώσεις :
Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται σύµφωνα µε τα παρακάτω στοιχεία :
1. Αριθµός ατόµων/εκπαιδεύοµενων, ετησίως (µ.ο) : σε δίκυκλα, Ι.Χ, λεωφορεία,
Φορτηγά (η πρότασή µας απευθύνεται στο σύνολο των µαθητών µιας σχολής και όχι µόνο
µιας κατηγορίας διπλώµατος)
2. Ελάχιστος αριθµός ατόµων για τη σύναψη του συµβολαίου = 50
3. Ελάχιστα καταβλητέα ασφάλιστρα είναι : 250 €
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


Ο λογαριασµός ασφαλίστρων θα αφορά στα ελάχιστα καταβλητέα ασφάλιστρα που
αντιστοιχούν στον προαναφερόµενο αριθµό ατόµων. Εφ’ όσον τα ασφαλιζόµενα άτοµα
υπερβούν τον ελάχιστο αριθµό, θα εκδίδονται εκκαθαριστικές πρόσθετες πράξεις για τα
επιπλέον άτοµα και θα εισπράττονται τα συµφωνηθέντα επιπλέον ασφάλιστρα.



Η κάλυψη ισχύει :
- από την στιγµή της επιβίβασης του εκπαιδεύοµενου στο αυτοκίνητο ή δίκυκλο της
σχολής, κατά την διάρκεια του µαθήµατος, και µέχρι την στιγµή της αποβίβασής του από
αυτό, για κάθε εκπαιδευόµενο και για κάθε µάθηµα διάρκειας µέχρι 2 ώρες. Το κάθε
µάθηµα θα πρέπει απαραίτητα να εποπτεύεται (φυσική παρουσία, συνοδεία κλπ.) από
διπλωµατούχο εκπαιδευτή της σχολής. Ο εκπαιδευτής ∆ΕΝ καλύπτεται από την παρούσα
ασφάλιση.
- κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης που πραγµατοποιείται σε χώρο που µας
έχει ενηµερώσει η σχολή κατά τη σύναψη του συµβολαίου.
- κατά τη διάρκεια των εξετάσεων



Κάθε µήνα, θα αποστέλλεται στην Ασφαλιστική Εταιρία κατάσταση µε αριθµό ατόµων και είδος
οχήµατος.



Όπου αυτό είναι εφικτό, και χωρίς να προϋποθέτει χρονοβόρες ή ασύµφορες διαδικασίες, θα
ήταν χρήσιµα και τα στοιχεία των εκπαιδευοµένων όπως ονοµατεπώνυµο, εθνικότητα, ηλικία,
φύλο κλπ.



Για τα άτοµα που καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί
επίσηµο παραστατικό (Α.Π.Υ., τιµολόγιο, απ. Ταµειακής µηχανής κλπ.) θεωρηµένο από την
εφορία, για την εκπαιδευσή τους.



Στους Ασφαλιζόµενους πελάτες/µαθητές, θα µπορεί η σχολή να δίνει ‘Πιστοποιητικό
Ασφάλισης’ ως συνηµµένο δείγµα.



Στους γενικούς όρους λειτουργίας, θα µπορεί να αναφέρεται ότι η σχολή προσφέρει στους
πελάτες της, Ασφάλιση Ατυχηµάτων µε σύµβαση που έχουν συνάψει µε τον Όµιλο της Chartis
Ελλάς Α.Ε.

4

∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αγαπητέ Ασφαλισµένε,
Η ασφάλισή σας παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία National Union Fire Insurance of
Pittsburgh, PA µέλος της Chartis Insurance που είναι νόµιµα εκπροσωπούµενη στη χώρα µας από
την Chartis Ελλάς Α.Ε.
Το Ασφαλιστικό Πρόγραµµα σας καλύπτει κατά την διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης καθώς και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Οι καλύψεις σας αναφέρονται αναλυτικά
στον Πίνακα Καλύψεων που ακολουθεί. Σε περίπτωση επέλευσης ενός από τους ασφαλισµένους
κινδύνους, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε άµεσα µε την σχολή ...........................................
ή µε την CHARTIS GREECE στο τηλέφωνο (210) 8127600.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
1 ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
2 ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ/ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ AΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
3 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ,ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Οι καλύψεις και αποζηµιώσεις, καθορίζονται στους Γενικούς, Ειδικούς και τυχόν Πρόσθετους
'Ορους που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του συµβολαίου NATIONAL UNION Νο …….. που
βρίσκεται κατατεθειµένο στα γραφεία της.....................(σχολής)
Η Chartis κατέχει ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλειών, εξυπηρετώντας
περισσότερους από 40 εκατοµµύρια πελάτες σε 160 χώρες και πολιτείες. Η ονοµασία, που
προέρχεται από την ελληνική λέξη «χάρτης», υπογραµµίζει την 90χρονη ιστορία της εταιρίας ως
επιτυχηµένου παγκόσµιου πρωτοπόρου και συµβολίζει την πειθαρχηµένη αλλά και ευέλικτη
πλοήγηση µέσα στις διαρκώς µεταβαλλόµενες αγορές, τους σύνθετους κινδύνους και τις διεθνείς
επιχειρηµατικές προκλήσεις.
Με ιστορία που ξεκινά το 1935, η Chartis Greece αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο
ασφαλιστικό οργανισµό. Με απαράµιλλη τεχνογνωσία, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, ισχυρά
δίκτυα πωλήσεων και βραβευµένο εργασιακό περιβάλλον, η Chartis Greece διακρίνεται για το
πλήθος και το εύρος των προϊόντων που προσφέρει, διαµέσου µιας από τις πλέον επιτυχηµένες
πλατφόρµες επιχειρηµατικών και προσωπικών ασφαλειών.
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ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Εκδίδεται από την CHARTIS ένα Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, µε ελάχιστο αριθµό ατόµων, µε τη
σχολή ως Αντισυµβαλλόµενο µέρος.



Η διάρκειά του είναι ετήσια, µε ηµεροµηνίες έναρξης/λήξης που θα καθοριστούν από την
σχολή, π.χ. 'Εναρξη 1.01.2010, Λήξη 1.01.2011



Η σχολή κοστολογεί και περιλαµβάνει το ασφάλιστρο στις τιµές πώλησης των µαθηµάτων της.



Το πρόγραµµα καλύψεων θα πρέπει να τυπωθεί σε εµφανή σηµεία όλων των σχετικών
εντύπων της σχολής έτσι ώστε ο κάθε πελάτης να έχει πλήρη γνώση των παροχών που
δικαιούται. Τα σχετικά κείµενα µπορούν να καθοριστούν από κοινού.



Η CHARTIS αναλαµβάνει, σε συνεργασία και µε την υπόδειξη της σχολής να ενηµερώσει και
να εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό της που θα έχει σχέση µε τη λειτουργία του Προγράµµατος.



Η σχολή αναλαµβάνει να ενηµερώνει την CHARTIS για τον αριθµό ατόµων και είδος οχήµατος,
ανά ηµέρα. Αυτή η ενηµέρωση µπορεί να γίνεται κάθε µήνα, στέλνοντας µε φαξ ή e-mail στην
CHARTIS, την σχετική κατάσταση.



Η CHARTIS θα τηρεί αρχείο καταµέτρησης και σε τακτά χρονικά διαστήµατα, θα ενηµερώνει
την σχολή για τα εκάστοτε αποτελέσµατα/υπόλοιπα ασφαλίστρων. Το αρχείο αυτό, θα είναι
πάντοτε στη διάθεση της σχολής.



Η σχολή θα προκαταβάλει στην CHARTIS τα ελάχιστα καταβλητέα ασφάλιστρα µε δυνατότητα
αποπληρωµής σε τρείς ισόποσες µηνιαίες δόσεις.



Όταν το Πρόγραµµα ξεπεράσει τα 50 άτοµα, θα εκδίδονται εκκαθαριστικές πρόσθετες πράξεις
και θα εισπράττονται τα συµφωνηθέντα επιπλέον ασφάλιστρα.



Σε περίπτωση ατυχήµατος θα πρέπει να προσκοµίζεται τα παρουσιολόγιο της σχολής καθώς
και υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου της σχολής µε περιγραφή του συµβάντος.
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