
Ασφάλιση Κατοικιδίων Ζώων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα, όπως η αίτηση ασφάλισης και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που περιλαμβάνει καλύψεις τόσο για τους Ιδιοκτήτες όσο και για τα Kατοικίδια συντροφιάς τους.

Τι ασφαλίζεται;
Για τον Ιδιοκτήτη του Κατοικίδιου συντροφιάς

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με το 
οποίο παρέχεται στον ιδιοκτήτη Kατοικίδιου συντροφιάς η 
δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες 
προληπτικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο σε νοσοκομεία 
ή διαγνωστικά κέντρα που αποτελούν μέλη του δικτύου. 
Η παροχή Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης παρέχεται με τη 
συνεργασία της Εταιρίας «New Health System» η οποία διατηρεί 
συμβάσεις συνεργασίας με δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών 
και διαγνωστικών κέντρων. Τα Μέλη του Δικτύου μπορούν 
να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης. 
Ο κατάλογος που περιλαμβάνει τα Μέλη του Δικτύου είναι 
αναρτημένος στην ιστοσελίδα του αντισυμβαλλόμενου,  
www.newhealthsystem.gr

Για το Κατοικίδιο συντροφιάς

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με το 
οποίο δίδεται παροχή για την πραγματοποίηση νοσηλείας, 
χειρουργικών επεμβάσεων και πράξεων που θα απαιτηθούν 
συνέπεια σωματικών βλαβών στο Kατοικίδιο συντροφιάς 
(σκύλος ή γάτα) και θα οφείλονται αποκλειστικά και άμεσα 
σε σωματικές βλάβες ή θάνατο του Kατοικίδιου συντροφιάς 
από ατύχημα που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, βίαιη, τυχαία, 
αιφνίδια και έλαβε χώρα κατά την διάρκεια ισχύος της κάλυψης. 
H παροχή λόγω ατυχήματος του Kατοικιδίου συντροφιάς 
παρέχεται με τη συνεργασία της εταιρίας  “New Health System” 
η οποία επιβλέπει τον διακανονισμό απαιτήσεων και καταβάλει 
τις πληρωμές απαιτήσεων στον Ιδιοκτήτη του Κατοικιδίου 
συντροφιάς.

Για τον Ιδιοκτήτη του Κατοικίδιου συντροφιάς

Δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος (check-up) ο οποίος 
περιλαμβάνει: Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, 
ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολική 
Χολερυθρίνη (TBL), SGOT, SGPT,γ-GT.

 Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα 
και διαγνωστικά κέντρα, σε όλη την επικράτεια.

Δωρεάν ετήσιος οδοντιατρικός έλεγχος (check-up) ο οποίος 
περιλαμβάνει: Καθαρισμό οδόντων, Ελεγχο της στοματικής 
κοιλότητας.

Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα οδοντιατρικά κέντρα και 
οδοντιατρεία, σε όλη την επικράτεια

Για το Κατοικίδιο συντροφιάς

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη:

Κατόπιν τροχαίου ατυχήματος 100% έως του ποσού των 
2.000€

 Κατόπιν ατυχήματος 90% έως του ποσού των 500€

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Kατοικίδιου συντροφιάς 
κατόπιν τροχαίου ατυχήματος καταβάλλεται ποσό:

 500€ στον ιδιοκτήτη του κατοικίδιου συντροφιάς το οποίο 
συμπεριλαμβάνει και έξοδα κηδείας και

Τι δεν ασφαλίζεται;
Για τον Ιδιοκτήτη του Κατοικίδιου συντροφιάς

Προβλήματα Υγείας που μπορούν να προκύψουν λόγω 
ατυχήματος ή ασθενείας και σχετίζονται με/οφείλονται σε :

Ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται προληπτικά, 
εκτός του παραπάνω προληπτικού ελέγχου (check-up). 
Διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται σε 
επίπεδο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας
Ιατρικές εξετάσεις που αφορούν σε προ-εγχειρητικό 
έλεγχο

Για το Κατοικίδιο συντροφιάς
Περιπτώσεις που προήλθαν από ασθένειες, 
δηλητηριάσεις, γήρας, επιζωότια ή ενζωότια αίτια και 
μολύνσεις.
Περιπτώσεις που προήλθαν από πυροβόλο όπλο.
Περιπτώσεις που προήλθαν από σκόπιμη κακοποίηση 
του σκύλου, βαριά αμέλεια, απιστία ή και δόλο του 
συνδρομητή ή μελών της οικογενείας του ή τρίτων 
προσώπων που σχετίζονται ή εργάζονται σε αυτόν 
ή άλλων προσώπων στα οποία ο συνδρομητής είχε 
αναθέσει πρόσκαιρα ή μόνιμα την φύλαξη την επιμέλεια 
ή την εκπαίδευση του σκύλου.
Περιπτώσεις που προήλθαν από και κατά την διάρκεια 
της υφαρπαγής του Κατοικίδιου συντροφιάς, από τον 
ιδιοκτήτη του ή της προσπάθειας αποτροπής της.
Περιπτώσεις που αφορούν στη συμμετοχή του 
κατοικίδιου, σε οποιασδήποτε φύσης παράνομων 
δραστηριοτήτων.
Περιπτώσεις που αφορούν στη συμμετοχή του 
κατοικίδιου, σε οποιασδήποτε φύσης διαγωνισμών ή 
επιδείξεων ή κυνομαχιών.

Προϊόν: FirstPetΕταιρεία: ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ έχει έδρα στην 
Ελλάδα, Φιλελλήνων 25, 10557 Αθήνα, Αρ.ΓΕΜΗ: 000857301000 και 
εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος



Τι ασφαλίζεται; (συνέχεια)
 100€ σε μια φιλανθρωπική οργάνωση Κατοικίδιων ζώων 

που θα υποδείξει ο λήπτης της ασφάλισης

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

Για τον Ιδιοκτήτη του Κατοικίδιου συντροφιάς

Να έχει προηγηθεί επικοινωνία σας με τo Τηλεφωνικό 
Συντονιστικό Κέντρο, ώστε να δοθούν οι κατάλληλες 
οδηγίες και να γίνει ο συντονισμός και προγραμματισμός των 
ιατρικών υπηρεσιών.

Για το Κατοικίδιο συντροφιάς

Η   προβλεπόμενη   ποσοστιαία   (οικονομική)   συμμετοχή   
του    ιδιοκτήτη Κατοικίδιου συντροφιάς η οποία εφαρμόζεται 
ανά περίπτωση και ανά κάλυψη.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία 
σας με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο, ώστε να δοθούν 
οδηγίες σχετικά με τις παροχές λόγω ατυχήματος του 
ασφαλισμένου κατοικιδίου.



Πού είμαι καλυμμένος;
 Για τον Ιδιοκτήτη του Κατοικίδιου συντροφιάς

Στην Ελλάδα αποκλειστικά σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα μέλη του δικτύου.

 Για το Κατοικίδιο συντροφιάς
Στην Ελλάδα αποκλειστικά.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
•   Να απαντήσετε με ειλικρίνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις του εντύπου ασφάλισης, δίνοντας σαφείς πληροφορίες.
•   Να μας ειδοποιήσετε εγγράφως και το ταχύτερο δυνατόν για κάθε μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας σας, καθώς και τυχόν 

μεταβολές στις δραστηριότητές σας
•   Να επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό -Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί καθημερινά 08:00- 17:00 στις εργάσιμες ημέρες. Το 

Συντονιστικό Κέντρο είναι το κατ’ εξοχήν αρμόδιο όργανο για την ενεργοποίηση και τον συντονισμό της παρεχόμενης κάλυψης.
• Να καταβάλλετε έγκαιρα τα εκάστοτε οφειλόμενα ασφάλιστρα ανάλογα με το τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει και να μας 

ενημερώνετε σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας ή κατοικίας σας.

Πότε και πώς πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύμφωνα με την επιλογή του τρόπου πληρωμής στο έντυπο της Αίτησης - Πρότασης Ασφάλισής σας και 
σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που η Εταιρία διαθέτει, με μετρητά ή ηλεκτρονικά μέσω κάρτας, ή μέσω Τραπέζης ή 
απευθείας στην Εταιρία ή και στους νόμιμους συνεργάτες της.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ασφάλισή σας αρχίζει  την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου σας, εφόσον έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο 
σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που επιλέξατε. Η ασφάλισή σας έχει ετήσια διάρκεια και λήγει με την πάροδο της χρονικής αυτής διάρκειας. 
Δύναται να ανανεωθεί, εφόσον το πρόγραμμα εξακολουθεί να διατίθεται και δεν έχει διακοπεί για το σύνολο των ασφαλισμένων της, οπότε και θα 
τερματίζεται αυτόματα με τη συμπλήρωση του 99ου έτους της ηλικίας σας.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Δικαίωμα Εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Εταιρία εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή 
του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που το περιεχόμενό του διαφέρει από την αίτηση ασφάλισης και εντός δεκατεσσάρων (14)  ημερών σε 
περίπτωση μη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή/και των όρων όλων των καλύψεων.  

Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ασφάλισης αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Εταιρία 
εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα σας επιστραφούν τα καταβληθέντα 
ασφάλιστρα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από τα επιστρεφόμενα ασφάλιστρα τα πραγματοποιηθέντα έξοδα.  

Δικαίωμα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης: Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε/καταγγείλετε το συμβόλαιό σας 
οποιαδήποτε στιγμή, με επιστολή που θα στείλετε στην διεύθυνση της Εταιρίας.Σε περίπτωση ακύρωσης δεν προβλέπεται επιστροφή των 
ασφαλίστρων εάν έχει γίνει χρήση των παροχών υγείας


