
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρία: ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. Προϊόν: PET Care Plus

Η «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 057606004000, είναι ελληνική ασφαλιστική 
εταιρεία με έδρα το 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Τ.Κ. 57001 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό την 
εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (ως ασφαλιστική επιχείρηση) και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (ως εταιρεία που έχει εισάγει τις μετοχές της σε οργανωμένη αγορά).

Το παρόν έγγραφο πληροφοριών έχει μοναδικό σκοπό να προσφέρει σύντομη περιγραφή του προϊόντος και δεν 

είναι προσωποποιημένο στις δικές σας ατομικές ανάγκες. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες 

του εν λόγω προϊόντος σας παρέχονται σε άλλα έγγραφα.  

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν το οποίο προσφέρει στο Κατοικίδιο κάλυψη Ατυχήματος, Ασθένειας και Ιατρικής 

Περίθαλψης.  

 
Τι ασφαλίζεται  

✓ Θάνατος από Ατύχημα ή Ασθένεια 

✓ Νοσοκομειακά Έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια 

✓ Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα ή Ασθένεια 

✓ Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη 

✓ Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη 

 

Ποιο είναι το ασφαλιζόμενο ποσό; 

Το ασφαλιζόμενο ποσό, δηλαδή το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά κάλυψη, κυμαίνεται ανάλογα 

με το είδος ασφάλισης που έχετε επιλέξει και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 
Τι δεν ασφαλίζεται  

 Προϋπάρχουσες της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της ασφάλισης παθήσεις, σωματικές βλάβες, 

λειτουργικές, ανατομικές ή συγγενείς παθήσεις, και γενετικές ανωμαλίες 

 Συγγενείς καρδιοπάθειες και ορθοπεδικά συγγενή νοσήματα 

 Το ποσό πέραν του ανώτατου ορίου σε όσες καλύψεις εφαρμόζεται 

 Το ποσό της απαλλαγής ή/και το ποσοστό συμμετοχής σε όσες καλύψεις προβλέπεται η εφαρμογή 

αυτού 

 Οι περιπτώσεις που δεν αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

 Κατοικίδια μικρότερα των 3μηνών και μεγαλύτερα των 10 ετών 

 Κατοικίδια που δεν φέρουν ηλεκτρονική σήμανση ή/και δεν είναι εμβολιασμένα 

 
Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

! Συμβάντα που θα προκαλέσει το Ασφαλισμένο κατοικίδιο στον Συμβαλλόμενο, σε μέλη της οικογένειας 

του καθώς και σε πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η φύλαξη, η εκπαίδευση ή λόγω μη συμμόρφωσης 

τους με οποιοδήποτε νόμο ή διάταξη υποχρεωτικής εφαρμογής 

! Σκόπιμη κακοποίηση, αμέλεια , απιστία ή και δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης ή μελών της οικογένειας 

του ή τρίτων προσώπων που εργάζονται σε αυτόν ή άλλων προσώπων στα οποία ο Συμβαλλόμενος 

έχει αναθέσει πρόσκαιρα ή μόνιμα  τη φύλαξη, την επιμέλεια ή την εκπαίδευση του κατοικίδιου 

! Η κάτω από κανονικές συνθήκες αναμενόμενη θνησιμότητα του σκύλου (φυσιολογική θνησιμότητα) 

! Ατυχήματα κατά τη συμμετοχή του κατοικίδιου σε κάθε είδους σε κάθε είδους αγώνες, κυνομαχίες, 

αθλήματα και κυνήγι 
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! Κατά τον χρόνο υπηρεσίας του κατοικίδιου στις ένοπλες δυνάμεις  ή σε αστυνομικές ή  γενικότερα 

υπηρεσίες σε καιρό πολέμου ή ειρήνης 

! Ατυχήματα που προκαλούνται από ιονίζουσες ακτινοβολίες, πυρηνική ενέργεια, μόλυνση από 

ραδιενέργεια ή καύση πυρηνικού υλικού 

! Περιοδικές ιατρικές εξετάσεις 

! Αισθητική ή πλαστική χειρουργική εκτός αν είναι ιατρικώς επιβεβλημένη για την αποκατάσταση 

σωματικών βλαβών οφειλόμενων σε ατύχημα που συνέβη κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης 

! Ατυχήματα που προήλθαν από τη χρησιμοποίηση του κατοικίδιου με τρόπο ή σκοπό που δεν 

δηλώθηκε στην Πρόταση Ασφάλισης 

! Ηθελημένη θανάτωση είτε κατόπιν εντολής της κυβέρνησης ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή 

αρμόδιας αρχής 

! Θάνατος από πυροβόλο όπλο 

! Θάνατος από τις ασθένειες Διροφιλαρίαση, Ερλίχια και Λεϊσμανίαση 

! Θάνατος ή/και έξοδα θεραπείας για ασθένειες για τις οποίες διατίθενται εμβόλια και εφόσον το 

κατοικίδιο δεν έχει εμβολιαστεί 

! Θεραπευτική αγωγή, νοσηλεία, θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε χωρίς την 

προηγούμενη εντολή ή σύσταση Κτηνιάτρου 

! Απώλεια του κατοικίδιου που οφείλεται σε εξαφάνιση, κλοπή, υποβολή σε στείρωση ή ευνουχισμό 

! Έξοδα εμβολιασμών, ευνουχισμού, στείρωση, εγκυμοσύνης ή γέννας, διαγνωστική λαπαροτομία 

! Έξοδα νοσηλείας πέραν των πέντε (5) ημερών 

! Οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση ή ασθένεια που εκδηλώνεται τις πρώτες εξήντα (60) ημέρες από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

 
Που ισχύει η Κάλυψη; 

✓ Η κάλυψη ισχύει εντός Ελληνικής Επικράτειας. 

 
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

• Πρέπει να δηλώσετε στην Εταιρία με ακρίβεια, ειλικρίνεια και λεπτομέρεια, κάθε πληροφορία ή 

στοιχείο ή περιστατικό που είναι σημαντικό για την εκτίμηση της ασφάλισης 

• Πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Εταιρία για κάθε αλλαγή που θα επέλθει στα προσωπικά σας 

στοιχεία ή την κατάσταση της υγείας του κατοικίδιου. 

• Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας πρέπει εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία του 

συμβάντος να υποβάλλετε γραπτώς στην Εταιρία την σχετική αναγγελία ατυχήματος ή ασθένειας 

 

Πότε και πώς πληρώνω; 

Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται εφάπαξ πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, απευθείας 

στην Εταιρία ή κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή σε εξουσιοδοτημένο για την 

είσπραξη ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. 

 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης αρχίζει με την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου. Οι ακριβείς 

ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (η κάλυψη ισχύει έως 

την αντίστοιχη ημερολογιακή ημέρα λήξης της περιόδου ασφάλισης. 

 
Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Εγγράφως και με συστημένη επί αποδείξει παραλαβής επιστολή. 

 


