ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ4Θ

ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΓΔΗΑ
«ΠΡΟΝΟΜΗΑΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ»
ΚΑΛΤΦΖ ΔΞΟΓΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ

ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΗΜΟΗ
ΔΣΑΗΡΗΑ: Η Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ
Αζθαιεηψλ «Η ΔΘΝΙΚΗ».
ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ : Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ
ζπκβάιιεηαη ζην Αζθαιηζηήξην κε ηελ Δηαηξία.
ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ : Σν θάζε θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ
πγεία ηνπ νπνίνπ ζπλάπηεηαη ε αζθάιηζε, θαιχπηεηαη απφ
ην παξφλ Αζθαιηζηήξην, αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα
Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ θαη
γηα ην νπνίν ε Δηαηξία έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα
θαηαβάιιεη απνδεκίσζε.
ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ: Η ζχκβαζε αζθάιηζεο
πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ
πκβαιιφκελνπ κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο
παξέρεηαη ζηνλ Αζθαιηζκέλν αζθαιηζηηθή θάιπςε. Σν
Αζθαιηζηήξην θέξεη ηελ ππνγξαθή ησλ λνκίκσλ εηδηθά
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηεο Δηαηξίαο θαη
πεξηιακβάλεη ηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ θαη
ηνπο Όξνπο αζθάιηζεο. Σν Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, καδί
κε ηελ αίηεζε αζθάιηζεο, είλαη ηα κφλα έγγξαθα πνπ
απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο
Δηαηξίαο θαη ηνπ πκβαιιφκελνπ γηα ηελ θάιπςε ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ.
ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ: Δίλαη ν/ε ζχδπγνο θαη ηα
άγακα παηδηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ειηθίαο ηξηάληα (30)
εκεξψλ έσο είθνζη πέληε (25) εηψλ, ησλ νπνίσλ ε πγεία
θαιχπηεηαη κε ην παξφλ θαη ζεσξνχληαη Αζθαιηζκέλνη.
ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ: Δίλαη απνθιεηζηηθά ηα
πξφζσπα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη
Παξνρψλ ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ.
ΑΦΑΛΗΜΑ (ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ): Σν πνζφ πνπ θαηαβάιεη ε
Δηαηξία ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο
πεξίπησζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο
Αζθαιηζηεξίνπ.
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΑΦΑΛΗΜΑΣΟ: Ο Αζθαιηζκέλνο.
ΑΦΑΛΗΣΡΟ: Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ έρεη ππνρξέσζε
λα θαηαβάιεη ζε κεηξεηά ν πκβαιιφκελνο, εθάπαμ ή
πεξηνδηθά κε ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο ζηελ Δηαηξία, γηα ηελ
παξνρή ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ην παξφλ Αζθαιηζηήξην ζηνλ Αζθαιηζκέλν.
ΖΛΗΚΗΑ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ: O πιεζηέζηεξνο ζηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο αθέξαηνο αξηζκφο
εηψλ δσήο πνπ ζπκπιεξψλεη ν Αζθαιηζκέλνο, κε βάζε
ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο πνπ έρεη δεισζεί ζηελ αίηεζε
αζθάιηζεο. Η Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη
πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, πξνο απφδεημε ηεο ειηθίαο ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ, πξηλ απφ θάζε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε
πνζνχ βάζεη ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ.
ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: Η εκεξνκελία ηεο έλαξμεο αζθάιηζεο
πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ παξφληνο
Αζθαιηζηεξίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη εμνθιεζεί
ην νξηζκέλν αζθάιηζηξν ή ε πξψηε δφζε απηνχ θαη φηη
δελ έρεη κεηαβιεζεί ε δεισζείζα ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο
θαηάζηαζε πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ.

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΔΣΟ: Κάζε ρξνληθή πεξίνδνο δψδεθα
(12) κελψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
ηζρχνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ θαη ζε πεξίπησζε αλαλέσζήο
ηνπ απφ ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ έηνπο αλαλέσζεο.
ΔΠΔΣΔΗΟ
ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ
(Δ
ΠΔΡΗΠΣΧΖ
ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΟΤ): Η εκεξνκελία θάζε επφκελνπ έηνπο
πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ
Αζθαιηζηεξίνπ.
ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ: Δίλαη ην αλψηαην γηα θάζε
αζθαιηζηηθφ έηνο πνζφ θάιπςεο ηεο Δηαηξίαο πνπ
αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ ηνπ
παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ γηα ην ζχλνιν ησλ εηεζίσλ
Παξνρψλ (άξζξν 2, παξ. Α).
ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΟΜΔΝΑ ΔΞΟΓΑ: Σα αλαγξαθφκελα ζην
άξζξν 2, παξ. Β έμνδα ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ
θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο
ρσξίο δηαλπθηέξεπζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζπλεπεία
αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο, έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αηηία
ηεο λνζειείαο ή ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ρσξίο
δηαλπθηέξεπζε, είλαη ηαηξηθά αλαγθαία θαη θαιχπηνληαη
απφ ην Αζθαιηζηήξην κέρξη ηα αλψηαηα φξηα πνπ
αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ.
ΑΘΔΝΔΗΑ:
Κάζε
δηαηαξαρή
ηεο
θπζηνινγηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ
απνδεηθλχεηαη αληηθεηκεληθά, δελ νθείιεηαη ζε αηχρεκα
αιιά ζε παζνινγηθά αίηηα, πηζηνπνηείηαη ηαηξηθά, απαηηεί
ζεξαπεία θαη πξνέξρεηαη απφ αηηίεο νη νπνίεο δελ
ππήξραλ
ή
ππήξραλ
αιιά
ν
Αζθαιηζκέλνο
δηθαηνινγεκέλα αγλννχζε ηελ χπαξμή ηνπο θαηά ηε
ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο ή ηελ επαλαθνξά ηεο ζε ηζρχ.
ΑΣΤΥΖΜΑ: Κάζε ζσκαηηθή βιάβε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ
απνδεηθλχεηαη αληηθεηκεληθά πξνέξρεηαη απφ αηηία
εμσηεξηθή, βίαηε, ηπραία, αηθλίδηα, αλεμάξηεηε απφ ηελ
πξφζεζή ηνπ ε νπνία απνδεδεηγκέλα ζπλέβε θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθάιηζεο .
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Κάζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα (δεκφζην ή
ηδησηηθφ), πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα γηα ηελ πεξίζαιςε θαη
ζεξαπεία αζζελψλ θαη ηξαπκαηηψλ, παξέρεη πεξίζαιςε
επηζηεκνληθά απνδεθηή θαη ηαηξηθά αλαγλσξηζκέλε θαηά
ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ, δηαζέηεη πιήξε
λνζνθνκεηαθφ εμνπιηζκφ γηα ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία
θαη κφληκν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Γελ
ζεσξνχληαη λνζνθνκεία, είηε ζαλ αλεμάξηεηεο κνλάδεο,
είηε ζαλ κνλάδεο εληφο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη
δελ θαιχπηνληαη ηα έμνδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε
απηά, ηα αλαπαπηήξηα, ηα αλαξξσηήξηα, ηα ζαλαηφξηα, ηα
θπζηνζεξαπεπηήξηα, ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο , νη νίθνη
επγεξίαο ή παξφκνηα ηδξχκαηα γηα ηελ απνζεξαπεία
αιθννιηθψλ θαη ηνμηθνκαλψλ, νη λεπξνινγηθέο/ ςπρηαηξηθέο
θιηληθέο, θαζψο θαη θάζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα ή ρψξνο
ζηνλ νπνίν αζθείηαη κε επηζηεκνληθά απνδεθηή θαη
αλαγλσξηζκέλε ηαηξηθή.
ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Σν
λνζνθνκείν κε ην νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία
ζπλεξγαζίαο, γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ Αζθαιηζκέλσλ ηεο
κε ην παξφλ Αζθαιηζηήξην θαη αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα

Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ, θαζψο θαη
γηα
ηελ
απεπζείαο
εμφθιεζε
ζε
απηφ
ησλ
αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζειείαο ηνπο κε βάζε ηνπο
φξνπο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ.
ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: Σν λνκηθφ πξφζσπν κε ην
νπνίν ε Δηαηξία θαη ην «Απνθιεηζηηθά πκβεβιεκέλν»
λνζνθνκείν έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο. Σν
πληνληζηηθφ
Κέληξν
ιεηηνπξγεί
ζπληνληζηηθά
θαη
ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν γηα ηελ ππνζηήξημε
ηεο δηαδηθαζίαο ελεξγνπνίεζεο ησλ παξνρψλ, θαζψο θαη
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνλνζειεπηηθνχ
θαη
λνζειεπηηθνχ ειέγρνπ.
ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ: Ο Φνξέαο Κχξηαο ή Ιδησηηθήο
αζθάιηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Α.Δ.Δ.Γ.Α. «Η
ΔΘΝΙΚΗ») ή νπνηνζδήπνηε άιινο αζθαιηζηηθφο θνξέαο.
ΝΟΖΛΔΗΑ: Η ηαηξηθψο αλαγθαία εηζαγσγή θαη παξακνλή
ηνπ Αζθαιηζκέλνπ σο εζσηεξηθνχ αζζελνχο ζε
λνζνθνκείν, ζχκθσλα κε αληηθεηκεληθά ηαηξηθά θξηηήξηα,
γηα κία (1) ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε θαη κέρξη
ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε εκέξεο (365) θαη’ αλψηαην φξην,
πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία, ε νπνία ηαηξηθψο
δελ κπνξεί λα γίλεη εθηφο λνζνθνκείνπ.
Γελ ζεσξείηαη λνζειεία θαη δελ θαιχπηεηαη ε εηζαγσγή θαη
παξακνλή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εληφο λνζνθνκείνπ
γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ ηαηξηθψο αλαγθαίνπ ή γηα λα
ππνβιεζεί κφλν ζε δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ή ηαηξηθέο
πξάμεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε εμσηεξηθή βάζε,
ρσξίο λα απαηηείηαη λνζειεία.
ΓΗΑΓΟΥΗΚΔ ΝΟΖΛΔΗΔ: Γχν ή πεξηζζφηεξεο λνζειείεο
ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ
εμφδσλ επείγνπζαο πξνο λνζειεία κεηαθνξάο αζζελνχο, νη
νπνίεο νθείινληαη ζηελ ίδηα αηηία ή ζε επηπινθέο πνπ
πξνήιζαλ απφ απηήλ, ζα ζεσξνχληαη απφ ηελ Δηαηξία σο
κία λνζειεία, εθηφο αλ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν
απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο.
ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Η πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο κηαο
αζζέλεηαο ή ελφο αηπρήκαηνο κε φια ηα επηζηεκνληθά θαη
ηαηξηθά απνδεθηά κέζα κε ρεηξνπξγηθή ή ζπληεξεηηθή
κέζνδν, ε νπνία είλαη ηαηξηθά ηεθκεξησκέλε θαη
επηβεβιεκέλε.
ΑΠΑΛΛΑΓΖ: Σν πνζφ πνπ αθαηξείηαη ζε θάζε λνζειεία ή
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ρσξίο λνζειεία, θαζψο θαη ζε θάζε
άιιε πεξίπησζε απνδεκίσζεο, φπσο ζε πεξίπησζε
ηπρφλ εμφδσλ επείγνπζαο πξνο λνζειεία κεηαθνξάο
Αζθαιηζκέλνπ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
Αζθαιηζηεξίνπ, απφ ην ζχλνιν ησλ αλαγλσξηζζέλησλ
εμφδσλ γηα ην νπνίν δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, αιιά
ην επηβαξχλεηαη ν Αζθαιηζκέλνο. Σν απαιιαζζφκελν
πνζφ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ.
ΘΔΖ ΝΟΖΛΔΗΑ: Η θαηεγνξία δσκαηίνπ πνπ
δηθαηνχηαη ν Αζθαιηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα
Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ. Η θαηεγνξία ζέζεο είλαη ε Θέζε
Β : Γσκάηην κε δχν θξεβάηηα.
ε πεξίπησζε πνπ Αζθαιηζκέλνο λνζειεχεηαη ζην
«Απνθιεηζηηθά πκβεβιεκέλν» λνζνθνκείν επηιέμεη λα
λνζειεπζεί ζηελ ακέζσο αλψηεξε ζέζε,
Θέζε Α:
Γσκάηην κε έλα θξεβάηη, πέξαλ ηνπ πνζνχ πνπ ηνλ
βαξχλεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο θαηά λνζειεία,
γηα θάζε εκέξα λνζειείαο επηβαξχλεηαη κε ην πνζφ πνπ
αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ.
ΔΠΔΗΓΟΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ: Η απξφβιεπηε θαη αηθλίδηα
δηαηαξαρή ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ιφγσ
αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ νμέα
ζνβαξά ζπκπηψκαηα θαη απαηηεί άκεζε παξνρή ηαηξηθήο
βνήζεηαο
ζην «Απνθιεηζηηθά
πκβεβιεκέλν»
λνζνθνκείν.

ΑΡΘΡΟ 2
Α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΛΤΦΖ – ΠΑΡΟΥΧΝ
Ζ Δηαηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ παξόληνο
αζθαιηζηεξίνπ θαιύπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν κόλν ζην
«Απνθιεηζηηθά πκβεβιεκέλν» λνζνθνκείν γηα:
Έμνδα λνζειείαο
Έμνδα
Υεηξνπξγηθήο
Δπέκβαζεο
ρσξίο
Γηαλπθηέξεπζε
Δπηπιένλ, ε Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν, ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη
ζηελ παξ. Β ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ αζθαιηζηεξίνπ γηα:
Έμνδα λνζειείαο ζε άιιν λνζνθνκείν εληφο Διιάδαο.
Έμνδα λνζειείαο ζε λνζνθνκείν ζην εμσηεξηθφ.
Δπίζεο θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν (παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 3),
γηα:
Έμνδα Δπείγνπζαο πξνο λνζειεία ζην «Απνθιεηζηηθά
πκβεβιεκέλν» λνζνθνκείν κεηαθνξάο.
Β. ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΟΜΔΝΑ ΔΞΟΓΑ
Η Δηαηξία αλαγλσξίδεη θαη θαιχπηεη ηα έμνδα λνζειείαο ή
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ρσξίο δηαλπθηέξεπζε γηα:
Γσκάηην θαη Σξνθή ζηε ζέζε πνπ νξίδεηαη ζηνλ
Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο
επηιέμεη γηα ηελ λνζειεία ηνπ ζην «Απνθιεηζηηθά
πκβεβιεκέλν»
Ννζνθνκείν
αλψηεξε
ζέζε
λνζειείαο, ζέζε λνζειείαο Α,
γηα θάζε εκέξα
λνζειείαο επηβαξχλεηαη κε ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη
ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ. Η επηβάξπλζε
ιφγσ αλαβάζκηζεο ζέζεο λνζειείαο δελ ζα
ζπκςεθίδεηαη κε νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ηνπ
αζθαιηζηηθνχ
θνξέα
ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ
ζηα
αλαγλσξηζκέλα έμνδα λνζειείαο.
Δξγαζηεξηαθέο,
δηαγλσζηηθέο
εμεηάζεηο
πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο
θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ αηηία γηα ηελ νπνία έγηλε ε
λνζειεία.
Φάξκαθα πνπ παξέρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
λνζειείαο.
Ακνηβέο ηαηξψλ, ρεηξνπξγψλ θαη αλαηζζεζηνιφγσλ,
θαζψο θαη νη πάζεο θχζεσο άιιεο ακνηβέο. ην
«Απνθιεηζηηθά πκβεβιεκέλν» λνζνθνκείν νη πάζεο
θχζεσο ακνηβέο θαιχπηνληαη απεπζείαο απφ ηελ
Δηαηξία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ Πίλαθα Αλσηάησλ
Οξίσλ Καιππηνκέλσλ Ιαηξηθψλ Ακνηβψλ θαη ηνλ
Πίλαθα
Αλσηάησλ
Οξίσλ
Υεηξνπξγψλ
θαη
Αλαηζζεζηνιφγσλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ
παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ.
ε πεξίπησζε λνζειείαο ζε άιιν λνζνθνκείν, εθηφο
ηνπ «Απνθιεηζηηθά
πκβεβιεκέλνπ», νη ακνηβέο
ρεηξνπξγψλ θαη αλαηζζεζηνιφγσλ, θαζψο θαη νη
πάζεο θχζεσο άιιεο ακνηβέο ηαηξψλ δελ κπνξνχλ λα
μεπεξάζνπλ ηα πνζά ακνηβψλ πνπ αλαγξάθνληαη
ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ακνηβψλ.
Έμνδα ρεηξνπξγείνπ θαη λάξθσζεο, ησλ πιηθψλ πνπ
είλαη απαξαίηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο,
θαζψο θαη ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη
απαξαίηεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο.
Υεκεηνζεξαπείεο θαη αθηηλνζεξαπείεο.
Αγνξά θαη ηνπνζέηεζε κνζρεχκαηνο θεξαηνεηδνχο,
ελδνθαθνχ,
κνζρεχκαηνο
αξηεξηψλ,
βαιβίδαο
θαξδηάο, βεκαηνδφηνπ, απηληδσηνχ, stent θαη πιηθψλ
νζηενζχλζεζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη

ππνβιεζεί ηαηξηθή βεβαίσζε φηη ε αγνξά θαη ε
ηνπνζέηεζε απηψλ είλαη απαξαίηεηε.
Ακνηβή λπθηεξηλήο απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζεξάπνληνο
ηαηξνχ θαη κε αλψηαην φξην ηηο 30 εκέξεο θαηά
λνζειεία.
Έμνδα ζπλνδνχ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ ρξεψλνληαη
απφ ην λνζνθνκείν θαη κφλνλ φηαλ πξφθεηηαη γηα
λνζειεία αλειίθνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ
ζα θαηαβιεζεί ακνηβή λπρηεξηλήο λνζνθφκνπ.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε λνζειείαο ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ ζε ζέζε αλψηεξε ηεο Β, Θέζε λνζειείαο
Α, γηα θάζε εκέξα λνζειείαο επηβαξχλεηαη κε ην πνζφ
πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ.

Γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο, ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο
Δηαηξίαο γηα θάιπςε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα ην ζχλνιν
ησλ εηεζίσλ Παξνρψλ (άξζξν 2, παξ. Α), αλαγξάθεηαη
ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ ηνπ παξφληνο
Αζθαιηζηεξίνπ

Β. ΑΛΛΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΝΣΟ ΔΛΛΑΓΑ ή ΣΟ
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ
ε πεξίπησζε λνζειείαο
Αζθαιηζκέλνπ
εμαηηίαο
αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, ζε άιιν λνζνθνκείν εθηφο ηνπ
«Απνθιεηζηηθά πκβεβιεκέλνπ» εληφο Διιάδαο ή ζην
εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε επείγνληνο
πεξηζηαηηθνχ πνπ ζα ζπκβεί ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ ην
πεξηζηαηηθφ
θαιχπηεηαη
απφ
ηνπο
φξνπο
ηνπ
Αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη:
α) ην «πληνληζηηθφ Κέληξν» δειψζεη εγγξάθσο ζηνλ
Αζθαιηζκέλν αδπλακία πεξίζαιςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πεξηζηαηηθνχ ζην «Απνθιεηζηηθά
πκβεβιεκέλν»
λνζνθνκείν, β) ε λνζειεία λα έγηλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν
ζηε Θέζε λνζειείαο πνπ έρεη νξηζηεί κε ην παξφλ ζηνλ
Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ θαη γ) ζε πεξίπησζε
«Δπείγνληνο Πεξηζηαηηθνχ» ζην εμσηεξηθφ,
ζα θαηαβάιεη:

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο
απνδεκίσζεο είλαη λα έρεη εμνθιεζεί ην αζθάιηζηξν θαη ην
πεξηζηαηηθφ λνζειείαο λα έρεη ζπκβεί κεηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηεο θάιπςεο. Η Δηαηξία ειέγρεη θάζε αίηεκα γηα
απνδεκίσζε θαη έρεη ην δηθαίσκα: α) λα δεηήζεη ηελ
εμέηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή/θαη ηνπ ηαηξηθνχ
ηνπ θαθέινπ κε δηθά ηεο έμνδα, απφ γηαηξφ πνπ ε ίδηα ζα
νξίζεη θαη β) λα δεηήζεη απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν θάζε
επηπιένλ δηθαηνινγεηηθφ πνπ ζα θξίλεη αλαγθαίν (φπσο ιρ
ελδεηθηηθά βηβιηάξην πγείαο/ζπληαγνιφγην/εμνπζηνδφηεζε
γηα πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ζπληαγνιφγην ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ). Οη ελέξγεηεο γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ
ησλ ζπλζεθψλ πνπ νδήγεζαλ ζε λνζειεία, δελ
ζεσξνχληαη αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ηεο Δηαηξίαο γηα
θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη δελ ππάξρεη θακία
ππνρξέσζε
θαηαβνιήο
απνδεκίσζεο
πξηλ
ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ.
Γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο, ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο
Δηαηξίαο γηα θάιπςε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα ην ζχλνιν
ησλ εηεζίσλ Παξνρψλ (άξζξν 2, παξ. Α), αλαγξάθεηαη
ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ ηνπ παξφληνο
Αζθαιηζηεξίνπ
Ζ Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ηελ απνδεκίσζε σο
αθνινύζσο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην πεξηζηαηηθό
θαιύπηεηαη από ηνπο όξνπο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ θαη ν
Αζθαιηζκέλνο έρεη εθπιεξώζεη ηηο πξνβιεπόκελεο
ζηνπο παξόληεο όξνπο θαη ζην λόκν ππνρξεώζεηο
ηνπ:
Α. «ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΟ» ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ε πεξίπησζε λνζειείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εμαηηίαο
αζζελείαο ή αηπρήκαηνο ή ζε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο
επέκβαζεο ρσξίο δηαλπθηέξεπζε ζην «Απνθιεηζηηθά
πκβεβιεκέλν» λνζνθνκείν, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη:
Απεπζείαο ζην «Απνθιεηζηηθά
πκβεβιεκέλν»
λνζνθνκείν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ φια ηα
Αλαγλσξηδφκελα έμνδα ζηε Θέζε λνζειείαο Β, κεηά ηελ
αθαίξεζε ηνπ πνζνχ ηεο απαιιαγήο θαη κέρξη ην Αλψηαην
Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο γηα ην ζχλνιν ησλ εηεζίσλ
Παξνρψλ, πνπ αληίζηνηρα αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα
Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ.

Η Δηαηξία θαιχπηεη επίζεο ηα έμνδα πνπ ζα
πξαγκαηνπνηήζεη ρσξίο δηαλπθηέξεπζε ν Αζθαιηζκέλνο γηα
ηηο ρεκεηνζεξαπείεο θαη ηηο αθηηλνζεξαπείεο. Γηεπθξηλίδεηαη
φηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ηζρχεη ν νξηζκφο ησλ
δηαδνρηθψλ λνζειεηψλ.

Δηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαηά
παξέθθιηζε ηπρόλ αληίζεηνπ όξνπ ηνπ παξόληνο,
Απεπζείαο ζηνλ Αζθαιηζκέλν, απνινγηζηηθά, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε ηήξεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 4
δηαδηθαζίαο, φια ηα αλαγλσξηδφκελα έμνδα, κεηά ηελ
αθαίξεζε ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή
ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηα έμνδα θαη ηνπ πνζνχ ηεο
απαιιαγήο θαη κέρξη ην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο
Δηαηξίαο
γηα ην ζχλνιν ησλ εηεζίσλ Παξνρψλ. Σα
παξαπάλσ, πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηα έμνδα, πνζφ
απαιιαγήο ηεο Δηαηξίαο θαηά λνζειεία θαη ην Αλψηαην
Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο γηα ην ζχλνιν ησλ εηεζίσλ
Παξνρψλ, αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη
Παξνρψλ.
Δηδηθφηεξα, γηα ηηο ακνηβέο ησλ ηαηξψλ ρεηξνπξγψλ
θαη αλαηζζεζηνιφγσλ, θαζψο θαη γηα ηηο
πάζεο
θχζεσο άιιεο ακνηβέο δελ ζα κπνξνχλ λα
μεπεξάζνπλ ηα πνζά ακνηβψλ πνπ αλαγξάθνληαη
ζηνλ
παξαθάησ
Πίλαθα
Αλσηάησλ
Οξίσλ
Καιππηνκέλσλ Ιαηξηθψλ Ακνηβψλ θαη ηνλ Πίλαθα
Αλσηάησλ Οξίσλ Υεηξνπξγψλ θαη Αλαηζζεζηνιφγσλ
νη νπνίνη απνηεινχλ κέξνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ.
Σν
αλψηαην
φξην
ακνηβήο
ρεηξνπξγνχ
θαη
αλαηζζεζηνιφγνπ, θαηά ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, είλαη
αλάινγν ηεο βαξχηεηαο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο,
φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ
Δπεκβάζεσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. ηα αλψηαηα φξηα
ακνηβήο
ρεηξνπξγνχ
θαη
αλαηζζεζηνιφγνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηελ πξηλ θαη κεηά
ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε παξαθνινχζεζε ηνπ
αζζελνχο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ.
Η ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη βνεζνχ ρεηξνπξγνχ, δελ ζα
ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά, ην αλψηαην φξην θαηά
θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο πνπ αλαγξάθεηαη
ζηνλ Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ Υεηξνπξγψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
λνζειείαο, ν Αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή

πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα,
νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ίδην ρεηξνπξγφ, απηέο
ζεσξνχληαη σο κία επέκβαζε θαη ην αλψηαην φξην
ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαζνξίδεηαη ζε πνζφ ίζν κε απηφ
πνπ αληηζηνηρεί ζηε βαξχηεξε επέκβαζε πνπ έγηλε,
ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Αλσηάησλ Οξίσλ
Υεηξνπξγψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο λνζειείαο
ν Αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο
δηελεξγνχληαη
απφ
ρεηξνπξγφ
δηαθνξεηηθήο
εηδηθφηεηαο, ην αλψηαην φξην ακνηβήο εθάζηνπ
ρεηξνπξγνχ, γηα θάζε κία απφ απηέο, θαζνξίδεηαη ζε
πνζφ ίζν κε απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα
Αλσηάησλ Οξίσλ Υεηξνπξγψλ.
Γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηνλ
ζπλεκκέλν Πίλαθα Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ, ην
Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο είλαη ίζν κε
απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε
αλάινγεο βαξχηεηαο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εμ αηηίαο αζζελείαο ή
αηπρήκαηνο, ζε λνζνθνκείν ζηηο Η.Π.Α ή Καλαδά, ην
αλψηαην φξην θαιππηφκελεο ακνηβήο ηνπ ρεηξνπξγνχ
θαη
ηνπ
αλαηζζεζηνιφγνπ,
θαηά
θαηεγνξία
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, δηπιαζηάδεηαη.
ηελ πεξίπησζε λνζειείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εθηφο
θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δηαηξία
απνδεκηψλεη, ηα έμνδα λνζειείαο ζε επξψ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε μέλα λνκίζκαηα, ζχκθσλα κε ηελ
ηζνηηκία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο θαη κε ηε κέζε
ηηκή θαηά ηελ εκέξα πιεξσκήο ησλ εμφδσλ
λνζειείαο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ζην λνζνθνκείν.
Σν Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο Δηαηξίαο γηα θάζε
αζθαιηζηηθφ έηνο, εηδηθά γηα λνζειείεο ζην εμσηεξηθφ
αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ θαη
ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζην Αλψηαην Όξην Δπζχλεο ηεο
Δηαηξίαο γηα ην ζχλνιν ησλ εηεζίσλ Παξνρψλ (άξζξνπ 2,
παξ. Α) ηνπ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ ηνπ
παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ.
Γ. ΔΞΟΓΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΠΡΟ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ
ε πεξίπησζε επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ, ε Δηαηξία, κεηά
ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ ηεο απαιιαγήο, ζα θαιχςεη, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν
4 δηαδηθαζίαο, ηα έμνδα επείγνπζαο κεηαθνξάο πξνο
λνζειεία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, κε θάζε κεηαθνξηθφ κέζν, αλ
ζπληξέρνπλ ζπζσξεπηηθά θαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
Σν επείγνλ πεξηζηαηηθφ λα έρεη ζπκβεί ζε πεξηνρή
ζηελ νπνία, δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε ηαηξηθή
ππνδνκή γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ.
Η κεηαθνξά λα γίλεη κέζα ζην ίδην θξάηνο πνπ
ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ.
Η λνζειεία γηα ηελ νπνία έγηλε ε επείγνπζα κεηαθνξά
λα πξαγκαηνπνηεζεί.
Η κεηαθνξά λα γίλεη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24)
σξψλ απφ ηελ επέιεπζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ.

Γ. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ
1.

Δάλ άιινο αζθαιηζηηθφο θνξέαο θαιχςεη κέξνο ησλ
αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζειείαο κε πνζφ
κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πνζνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ

Αζθαιηζκέλνπ ζηα έμνδα (πνζφ απαιιαγήο πνπ
αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ),
ηφηε ν Αζθαιηζκέλνο δελ επηβαξχλεηαη κε ην πνζφ
ηεο ζπκκεηνρήο.
2.

Δάλ άιινο αζθαιηζηηθφο θνξέαο θαιχςεη κέξνο ησλ
αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζειείαο κε πνζφ
κηθξφηεξν απφ ην πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ ζηα έμνδα, (πνζφ απαιιαγήο πνπ
αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ),
ηφηε ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ κεηψλεηαη αλάινγα κε
ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ θνξέα.

3.

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε λνζειείαο ζην «Απνθιεηζηηθά
πκβεβιεκέλν» λνζνθνκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο ζπκκεηέρεη ζηα έμνδα άιινο αζθαιηζηηθφο
θνξέαο ζχκθσλα κε ηελ ακέζσο παξαπάλσ
πεξίπησζε 2, ην αλψηαην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ ζηα έμνδα, δελ ζα μεπεξλάεη ην πνζφ
πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη
Παξνρψλ.

ΆΡΘΡΟ 4
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ / ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΣΧΝ ΠΑΡ. Β ΚΑΗ Γ
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3
Ρεηά νξίδεηαη, φηη πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξία λα θαιχςεη ηηο
αλαθεξφκελεο ζηηο παξ. Β θαη Γ δαπάλεο θαη έμνδα, ζα
πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ ηειεπηαία ηα αθφινπζα:
ρεηηθή αλαγγειία εληφο νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηελ
εκέξα ηεο εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν.
ε πξσηφηππα έγγξαθα:
Βεβαίσζε ηνπ “πληνληζηηθνχ Κέληξνπ” γηα ηελ αδπλακία
πεξίζαιςεο θαη ζεξαπείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ ην
«Απνθιεηζηηθά πκβεβιεκέλν» λνζνθνκείν.
Δηζηηήξην – Δμηηήξην θαη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα
λνζνθνκείνπ ζην νπνίν έγηλε ε λνζειεία.
Πξαθηηθφ ρεηξνπξγείνπ (ζε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο
επέκβαζεο) θαη έθζεζε ηζηνινγηθήο εμέηαζεο.
Σηκνιφγηα θαη εμνθιεηηθέο απνδείμεηο γηα φιεο ηηο
δαπάλεο θαη δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ.
ε πεξίπησζε ρξήζεο άιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα,
πξσηφηππεο βεβαηψζεηο ηνπ θνξέα απφ ηηο νπνίεο λα
θαίλεηαη φηη παξαθξαηήζεθαλ απφ απηφλ νη
πξσηφηππεο
απνδείμεηο,
βάζεη
ησλ
νπνίσλ
θαηαβιήζεθε ζηνλ Αζθαιηζκέλν κέξνο ηεο δαπάλεο
ησλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, έζησ θαη αλ
απηφ ραξαθηεξηζζεί σο επίδνκα. ηελ πεξίπησζε
απηή ε Δηαηξία πξέπεη λα ιάβεη θσηνηππίεο ησλ
πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Απνδείμεηο θαξκάθσλ θαη εηδηθψλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο.
ε πεξίπησζε λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ, ηα
παξαπάλσ πξσηφηππα έγγξαθα ζα πξέπεη λα είλαη
επηθπξσκέλα απφ ηελ πιεζηέζηεξε Διιεληθή
Πξνμεληθή Αξρή θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα.
ε πεξίπησζε επείγνληνο πεξηζηαηηθνύ ζην
εμσηεξηθό
δελ
απαηηείηαη
Βεβαίσζε
ηνπ
“πληνληζηηθνχ
Κέληξνπ”,
αξθεί
ην
«Δπείγνλ
Πεξηζηαηηθφ» λα πηζηνπνηείηαη κε επίζεκα ηαηξηθά
έγγξαθα.

ε πεξίπησζε αηηήκαηνο πξνο ηελ Δηαηξία γηα θάιπςε
ησλ εμφδσλ επείγνπζαο κεηαθνξάο πξνο λνζειεία ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ, πιένλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ Παξ. Γ
ηνπ άξζξνπ 3, ν Αζθαιηζκέλνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη
ζηελ Δηαηξία.
Ιαηξηθή γλσκάηεπζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη θαη
ζα αηηηνινγείηαη ην επείγνλ ηεο κεηαθνξάο..
Πξσηφηππεο απνδείμεηο θαη ηηκνιφγηα ηνπ κεηαθνξέα
γηα ηα έμνδα ηεο κεηαθνξάο.
Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, ε Δηαηξία αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε
κπνξεί λα δεηήζεη επηπιένλ
δηθαηνινγεηηθά.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΞΑΗΡΔΔΗ
Α. ΚΑΛΤΦΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΝΑΜΟΝΖ
Μεηά ηηο πξώηεο ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ,
θαιχπηνληαη ηα έμνδα λνζειείαο ή ρεηξνπξγηθήο
επέκβαζεο ρσξίο λνζειεία ή επείγνπζαο πξνο λνζειεία
κεηαθνξάο πνπ νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ εθδειψζεθε
γηα πξψηε θνξά εληφο ησλ πξψησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ
απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ην παξφλ Αζθαιηζηήξην.
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ην δηάζηεκα ησλ ηξηάληα πξψησλ
εκεξψλ ε Δηαηξία δελ θαηαβάιεη θαλέλα πνζφ
απνδεκίσζεο.
Μεηά ηνπο πξώηνπο έμη (6) κήλεο ζπλερνχο αζθάιηζεο
απφ ηελ αξρηθή εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο
Αζθαιηζηεξίνπ, θαιχπηνληαη ηα έμνδα λνζειείαο ή
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ρσξίο λνζειεία ή επείγνπζαο
πξνο λνζειεία κεηαθνξάο, γηα ζεξαπεία ή εγρείξεζε ησλ
ακπγδαιψλ ή ησλ αδελνεηδψλ εθβιαζηήζεσλ, ηεο θήιεο,
θαζψο θαη ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηεο γπλαίθαο. Δπίζεο
κεηά
ηελ
παξέιεπζε
ηνπ
παξαπάλσ
ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ζα θαιχπηνληαη ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο
πεξίζαιςεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε λνζνθνκεία
θξαηψλ εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Μεηά ηνπο πξώηνπο δώδεθα (12) κήλεο ζπλερνχο
αζθάιηζεο απφ ηελ αξρηθή εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο
ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία θαιχπηεη ηα έμνδα
λνζειείαο ή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ρσξίο λνζειεία ή
επείγνπζαο πξνο λνζειεία κεηαθνξάο:
Πνπ νθείινληαη ζε πξνγελέζηεξε – πνπ πξνυπήξρε
ηεο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηαηξηθά δεδνκέλα θαη
θξηηήξηα - αζζέλεηα, ζσκαηηθή βιάβε ή νπνηαδήπνηε
βιάβε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ηπρφλ επηπινθέο ηνπο
θαη
δελ
ήηαλ
γλσζηή
ζηνλ
Αζθαιηζκέλν.
Πξνυπάξρνπζεο ζσκαηηθέο βιάβεο ή αζζέλεηεο πνπ
ήηαλ γλσζηέο ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαη δειψζεθαλ ζηελ
αίηεζε ηεο αζθάιηζεο, θαιχπηνληαη κεηά ηελ
παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα
ηζρχεη ην παξφλ Αζθαιηζηήξην, εθηφο αλ έρνπλ
εμαηξεζεί γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε εηδηθφ
φξν ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζε απηφ.
Γηα αηκνξξνΐδεο, ξαγάδα δαθηπιίνπ, θηξζνχο θαζψο
θαη γηα ξηληθφ δηάθξαγκα θαη ηηο επηπινθέο ηνπο.
Γηα γεληθέο εξεπλεηηθέο γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο,
ιαπαξνζθνπηθέο ή κε, νη νπνίεο ζα θαιχπηνληαη
κφλνλ εθφζνλ απνδεηρζεί αζζέλεηα κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ.

Γηα ξεπκαηηθέο, εθθπιηζηηθέο παζήζεηο ησλ νζηψλ,
ησλ αξζξψζεσλ θαη ησλ καιαθψλ κνξίσλ πνπ
πεξηβάιινπλ ηα νζηά θαη ηηο αξζξψζεηο (κχεο,
ζχλδεζκνη, ζχιαθνη) θαη ηηο επηπινθέο ηνπο, θαζψο
θαη γηα ζεξαπεία ή εγρείξεζε κελίζθσλ, ξήμε
ζπλδέζκσλ γνλάησλ, θήιε κεζνζπνλδπιίσλ δίζθσλ,
θαη ηηο επηπινθέο ηνπο,
αλεμάξηεηα απφ ην αλ
πξνέξρνληαη απφ αηχρεκα έζησ θαη αλ έρεη
ραξαθηεξηζζεί ε πεξίπησζε κε δηθαζηηθή απφθαζε
σο αηχρεκα.
Μεηά ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο ζπλερνύο
αζθάιηζεο απφ ηελ αξρηθή εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο
ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία θαιχπηεη ηα
έμνδα λνζειείαο ή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ρσξίο
λνζειεία ή επείγνπζαο πξνο λνζειεία κεηαθνξάο, πνπ
νθείινληαη ζε ζπγγελείο παζήζεηο (εθ γελεηήο αλσκαιίεο
θαη παζήζεηο) θαη ηηο επηπινθέο ηνπο, εθφζνλ δελ ήηαλ
γλσζηέο ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαηά ηελ ζχλαςε ηεο
αζθάιηζεο. Έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (έμνδα
λνζειείαο ή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ρσξίο λνζειεία ή
επείγνπζαο πξνο λνζειεία κεηαθνξάο) πνπ νθείινληαη ζε
ζπγγελείο παζήζεηο (εθ γελεηήο αλσκαιίεο θαη παζήζεηο)
θαη ηηο ηπρφλ επηπινθέο ηνπο πνπ ήηαλ γλσζηέο ζηνλ
Αζθαιηζκέλν θαη δελ δειψζεθαλ ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο,
δελ θαιχπηνληαη γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ παξφληνο
Αζθαιηζηεξίνπ.
πγγελείο
παζήζεηο
(εθ
γελεηήο
αλσκαιίεο θαη παζήζεηο) θαη ηηο επηπινθέο ηνπο, πνπ ήηαλ
γλσζηέο ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαη δειψζεθαλ ζηελ αίηεζε
ηεο αζθάιηζεο, θαιχπηνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη
ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ην
παξφλ Αζθαιηζηήξην, εθηφο αλ έρνπλ εμαηξεζεί γηα
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε εηδηθφ φξν ν νπνίνο
αλαγξάθεηαη ζε απηφ.
Β. ΜΟΝΗΜΔ ΔΞΑΗΡΔΔΗ
Γελ θαιχπηνληαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
αζθάιηζεο ηα έμνδα λνζειείαο ή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο
ρσξίο λνζειεία ή επείγνπζαο πξνο λνζειεία κεηαθνξάο,
γηα αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη άκεζα ή
έκκεζα ζε:
Πξνγελέζηεξε ζσκαηηθή βιάβε ή αζζέλεηα ή
νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ηπρφλ
επηπινθέο ηνπο πνπ ήηαλ γλσζηή ζηνλ Αζθαιηζκέλν
θαη δελ δειψζεθε ζηελ αίηεζε.
Απφπεηξα
απηνθηνλίαο,
απηνηξαπκαηηζκφ
ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ θαη ηηο επηπινθέο ηνπο, αλεμάξηεηα
απφ ηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζή ηνπ. Πνιεκηθά γεγνλφηα
θαη ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο.
πκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ: ζε ζηξαηησηηθά
γπκλάζηα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ νπνηαζδήπνηε
Υψξαο ή Οξγαληζκνχ, ζε επαγγεικαηηθνχο ή
εξαζηηερληθνχο αγψλεο ή πξνπνλήζεηο ππγκαρίαο ή
πάιεο ή ηαρχηεηαο κε κεραλνθίλεηα κέζα. Καηάδπζε,
αιεμηπησηηζκφ, αησξνπηεξηζκφ, αλεκνπηεξηζκφ θαη
πηήζε κε αεξφζηαην.
πκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε παξάλνκεο ή
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ννζειεία γηα δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε γηα απνθαηάζηαζε ζηεηξφηεηαο, γηα
γνληκνπνίεζε θαη ηηο επηπινθέο ηνπο.
Γηαλνεηηθέο,
λεπξνθπηηθέο
δηαηαξαρέο,
θαη
ςπρηαηξηθέο παζήζεηο ή αζζέλεηεο, επηιεπηηθέο
θξίζεηο, εθνχζηα ιήςε θαξκάθσλ ρσξίο ζπληαγή
ηαηξνχ, ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη παξαηζζεζηνγφλσλ
νπζηψλ, αιθννιηζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
αιθννιηθήο επαηνπάζεηαο θαη ηηο επηπινθέο ηνπο.

Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο, ε νπνία θαιχπηεηαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ θαη δελ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ αηηία γηα ηελ νπνία έγηλε απηή.
Γεληθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο (check-up). Αλάξξσζε θαη
γεξηαηξηθή ζεξαπεία.
Πάζεο θχζεσο ζεξαπείεο ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο, θαζψο θαη ηηο
επηπινθέο ηνπο.
Δπεκβάζεηο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη γεληθά
επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πιαζηηθνχο
ή αηζζεηηθνχο ρεηξνπξγνχο θαη ηηο επηπινθέο ηνπο,
εθηφο εάλ απηέο επηβάιινληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ζπλεπεηψλ αηπρήκαηνο.
Οδνληηαηξηθή ή ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ζηα δφληηα,
θαηλία θαη νχια αθφκα θαη αλ πξνέξρεηαη απφ
αηχρεκα
θαη
ζε
ζεξαπεία
ηνπ
ζπλδξφκνπ
θξνηαθνγλαζηθήο αξζξψζεσο ΣΜJ.
Θεξαπεία
ή
εγρείξεζε
γηα
ηελ
δηφξζσζε
δηαζιαζηηθψλ αλσκαιηψλ ησλ νθζαικψλ.
χλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο
(AIDS), θαζψο θαη ζηηο επηπινθέο ηνπ.
Κχεζε, απνβνιή ή απφμεζε θαη ηηο επηπινθέο ηνπο
αλεμάξηεηα αλ πξνέξρνληαη απφ αηπρήκαηα θαζψο
θαη ηνθεηφ θαη ηηο επηπινθέο ηνπ.
Έμνδα
αγνξάο
θαη
ηνπνζέηεζεο
ηερλεηψλ
πξνζζεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο, δηνξζσηηθψλ
ζπζθεπψλ θαη ππνβνεζεηηθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ
κεραλεκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην
άξζξν 2, πεξίπησζε Β.
Αθαίξεζε κπξκεγθηψλ, ζεισκάησλ θαη ζπίισλ εθηφο
αλ απφ ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε πξνθχςεη θαθνήζεηα.
Ννζειεία ζε νπνηνδήπνηε άιιν λνζνθνκείν εθηφο ηνπ
«Απνθιεηζηηθά πκβεβιεκέλνπ» Ννζνθνκείνπ κε ηελ
επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ Β ηνπ άξζξνπ 3.
Ννζειεία ζε ζέζε αλψηεξε ηεο Θέζεο Α.
Δπίζεο δελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ Αζθαιηζηήξην
ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ εηζέπξαμε ν
Αζθαιηζκέλνο απφ νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα.
ΑΡΘΡΟ 6
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Α. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ
Ο πκβαιιφκελνο έρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, εθηφο ηεο
πεξίπησζεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ
Αζθαιηζκέλν (εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ
ηνλ πκβαιιφκελν).
Ο πκβαιιφκελνο έρεη δηθαίσκα λα νξίζεη άιιν
πκβαιιφκελν κε γξαπηή δήισζε ππνγεγξακκέλε
θαη απφ ηνπο δχν θαη κε ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ. Μπνξεί λα δεηήζεη ηελ πξνζζήθε
λέσλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηελ αθαίξεζε αζθαιηζκέλσλ.
Μπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν ή θαη ηελ ζπρλφηεηα
πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ.
Αλ ν πκβαιιφκελνο, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη άιινο
απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν, απνβηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ, ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ Αζθαιηζκέλν,
εθηφο αλ έρεη νξηζηεί δηαθνξεηηθά.
Ο πκβαιιφκελνο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν (άξζξν 2
παξ.5 θαη 6 λ. 2496/1997),
έρεη δηθαίσκα
Δλαληίσζεο. Γηα αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα
δηθαηψκαηα απηά επηζπλάπηεηαη έληππν κε ηίηιν
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΙΩΗ θαζψο θαη Έληππα
Τπνδείγκαηα (Α) θαη (Β) δειψζεσλ Δλαληίσζεο .

Ο πκβαιιφκελνο, εθηφο ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ
ελαληίσζεο, δηθαηνχηαη λα ππαλαρσξήζεη απφ ηελ
παξνχζα ζχκβαζε εληφο 30 εκεξψλ. απνζηέιινληαο
ζηελ εηαηξία ζπζηεκέλε επηζηνιή , εληφο 30 εκεξψλ
απφ ηελ παξαιαβή ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ.
Β. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ
Πέξαλ
ηπρφλ
άιισλ
ππνρξεψζεψλ
ηνπο
πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο, ν πκβαιιφκελνο
θαη ν Αζθαιηζκέλνο, είλαη ππνρξεσκέλνη:
1.

Καηά ηελ ζύλαςε ηεο αζθάιηζεο
Nα απαληήζνπλ κε απφιπηε εηιηθξίλεηα ζηηο
εξσηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο
θαη γεληθά λα δειψζνπλ θαη λα αλαθέξνπλ θάζε
ζηνηρείν ή πεξηζηαηηθφ πνπ γλσξίδνπλ γηα ηελ
θαηάζηαζε πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πξνθεηκέλνπ ε
Δηαηξία λα εθηηκήζεη νξζά ηνλ θίλδπλν πνπ
αλαιακβάλεη.

2.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Nα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ Δηαηξία γηα
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη
ζηε
δηεχζπλζε
ηνπ
πκβαιιφκελνπ,
πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ παξφληνο θαη
ηελ νπνία αλαγλσξίδεη ε Δηαηξεία σο κφλε έγθπξε. Η
απνζηνιή θαη ε ελ γέλεη θνηλνπνίεζε νηνπδήπνηε
εγγξάθνπ ζηε δηεχζπλζε απηή είλαη έγθπξε θαη
επηθέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζην λφκν ζπλέπεηεο.

3.

Καηά ηελ απνδεκίσζε
Να επηθνηλσλνχλ κε ην «πληνληζηηθφ Κέληξν» πξηλ
ηελ εηζαγσγή γηα λνζειεία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ
πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ νη απαξαίηεηεο νδεγίεο. Η
ππνρξέσζε απηή δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε
επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ.
Να δίλνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη λα
ππνβάινπλ ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο επέιεπζεο ηνπ
θηλδχλνπ πνπ ηνπ δεηάεη ε Δηαηξία ή ην «πληνληζηηθφ
Κέληξν».
Να εμνπζηνδνηνχλ λνκίκσο ηελ Δηαηξία γηα έιεγρν, κε
νπνηνδήπνηε εληεηαικέλν φξγαλφ ηεο, ηνπ πιήξνπο
ηαηξηθνχ ηνπ θαθέινπ. Πξνο ηνχην, ν Αζθαιηζκέλνο ή
θαη ν πκβαιιφκελνο, εμνπζηνδνηνχλ κε ην παξφλ ηελ
Δηαηξία θαη ηα ζπλεξγαδφκελα κε απηή ζηα πιαίζηα
ηεο παξνρήο ησλ αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
λα ιακβάλνπλ γλψζε θάζε ηαηξηθνχ εγγξάθνπ πνπ
έρεη ζρέζε κε ηελ πγεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ.

Γ. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
Η Δηαηξία, κεηά ηελ έλαξμε θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο
ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
αιιάδεη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ην «Απνθιεηζηηθά
πκβεβιεκέλν»
λνζνθνκείν θαη λα νξίδεη άιιν,
ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο – κέζσ επηζηνιήο, e-mail ή θαη
sms – ηνλ πκβαιιφκελν.
Η Δηαηξία δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα θαη
νξζφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο,
ησλ παξερφκελσλ απφ ην «Απνθιεηζηηθά πκβεβιεκέλν»
λνζνθνκείν παξνρψλ δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, νχηε γηα
ηπρφλ νηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ απαζρνινχκελνπ
ζην «Απνθιεηζηηθά πκβεβιεκέλν λνζνθνκείν» ηαηξηθνχ,
δηνηθεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηελ ηπρφλ

νθεηιφκελε ζε
Αζθαιηζκέλνπ.

απηέο

επηβάξπλζε

ηεο

πγείαο

ηνπ

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΦΑΛΗΣΡΟ - ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ
Σν αζθάιηζηξν είλαη εηήζην θαη θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ
έλαξμε ηεο αζθάιηζεο, κπνξεί φκσο λα ζπκθσλεζεί
ζην
Αζθαιηζηήξην ή κε Πξφζζεηε Πξάμε ε
θαηαβνιή ηνπ ζε εμακεληαίεο, ζε ηξηκεληαίεο ή
κεληαίεο δφζεηο κε πξνζαχμεζε
2% , 3%, 4%
αληίζηνηρα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ εηεζίνπ αζθαιίζηξνπ ζε δψδεθα (12)
κεληαίεο δφζεηο είλαη ε ζχλδεζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ κε
πηζησηηθή θάξηα ή ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, κέζσ
πάγηαο εληνιήο.
Η
θαηαβνιή ηνπ
Αζθαιίζηξνπ γίλεηαη ζηηο
θαζνξηδφκελεο ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ θαη Παξνρψλ
ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ εκεξνκελίεο, κε ηνπο εθάζηνηε
νξηδφκελνπο απφ ηελ Δηαηξία ηξφπνπο πιεξσκήο, γηα
ηνπο νπνίνπο ελεκεξψλεηαη ν πκβαιιφκελνο.
Ο πκβαιιφκελνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην αζθάιηζηξν
ζηηο αλαθεξφκελεο ζην ζπκβφιαην εκεξνκελίεο
πιεξσκήο ρσξίο ε Δηαηξία λα είλαη ππνρξεσκέλε λα ηνλ
εηδνπνηήζεη ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζή ηνπ απηή. Η
ππελζχκηζε ηεο ππνρξέσζεο γηα πιεξσκή ηνπ
αζθαιίζηξνπ κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά, ζηα πιαίζηα
ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ηξφπνπο εηδνπνίεζεο
(επηζηνιή, e-mail, ηειέθσλν ή κήλπκα ζην θηλεηφ) δελ
κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ηξνπνπνίεζε ηνπ γεληθνχ
απηνχ θαλφλα.
Μεηά ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ησλ
αζθαιίζηξσλ,
ε νπνία απνηειεί
απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο,
θάζε
θαζπζηέξεζε
θαηαβνιήο
ιεμηπξφζεζκεο δφζεο αζθαιίζηξνπ, θαζψο θαη ε
κεξηθή θαηαβνιή απηήο, δίλεη ζηελ Δηαηξία ην
δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε απνζηέιινληαο
γξαπηή δήισζε ζηνλ πκβαιιφκελν, ζηελ νπνία
γλσζηνπνηείηαη φηη ε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε
θαηαβνιήο αζθαιίζηξνπ ζα επηθέξεη, κεηά πάξνδν,
ελφο (1) κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δήισζεο ηε
ιχζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΑΡΣΟΖΜΑ, ΦΟΡΟΗ KAI ΑΛΛΔ EΠIΒΑΡΤΝΔΗ
Κάζε είδνπο θφξνο, ηέινο, θξάηεζε, δηθαίσκα ή
επηβάξπλζε ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή νηνπδήπνηε
λ.π.δ.δ. ζε ζρέζε κε ην παξφλ Αζθαιηζηήξην, ηηο
απνδείμεηο είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ, ηηο απνδείμεηο
πιεξσκήο απνδεκίσζεο, ηηο πξφζζεηεο πξάμεηο απηνχ, ηα
παξαζηαηηθά δαπαλψλ/ηηκνιφγηα/απνδείμεηο Ννζνθνκείσλ
πνπ θαιχπηνληαη κε ην παξφλ θαη γεληθφηεξα νηνπδήπνηε
εγγξάθνπ ζπλδέεηαη κε ην παξφλ, πνπ ηζρχεη ήδε θαηά ηελ
έθδνζε ηνπ παξφληνο ή ζα επηβιεζεί ζην κέιινλ, βαξχλεη
απνθιεηζηηθά ηνλ πκβαιιφκελν, ή ην Αζθαιηζκέλν ή ηνλ
Γηθαηνχρν θαηά πεξίπησζε.
ε πεξίπησζε πνπ ε απνδεκίσζε αθνξά ηελ θάιπςε
δαπαλψλ
γηα
λνζειεία
ζην
«Απνθιεηζηηθά
πκβεβιεκέλν» λνζνθνκείν, ε Δηαηξία ζα θαιχπηεη θαη
ηνλ αλαινγνχληα γηα ηηο θαιππηφκελεο δαπάλεο Φφξν
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) πνζνζηνχ 13 %.

ΑΡΘΡΟ 9
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΑΝΑΝΔΧΖ
ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ

TOY ΠΑΡΟΝΣΟ

1.Δηήζηα Γηάξθεηα
Η δηάξθεηα ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ θαζνξίδεηαη
ζε έλα (1) έηνο ππνινγηδφκελν απφ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ, ην νπνίν ιήγεη ζηελ αλαγξαθφκελε ζηνλ
πίλαθα εκεξνκελία. Ο πκβαιιφκελνο έρεη ην δηθαίσκα,
εθφζνλ δελ νθείιεη αζθάιηζηξν, λα αλαλεψλεη ην παξφλ
γηα ην επφκελν αζθαιηζηηθφ έηνο, ρσξίο λα απαηηνχληαη
δηθαηνινγεηηθά αζθαιηζηκφηεηαο, σο αθνινχζσο:
2.Πξνϋπνζέζεηο-Γηαδηθαζία Αλαλέσζεο
2.1. Πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ
ζπκβνιαίνπ, ε Δηαηξία ζα εηδνπνηεί ηνλ πκβαιιφκελν γηα ηε
δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ
ζπκβνιαίνπ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη θαιχςεηο γηα ην
επφκελν αζθαιηζηηθφ έηνο θαη γηα ην αζθάιηζηξν πνπ ζα
ηζρχζεη γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν θαζψο θαη γηα
ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο ηνπο.
Αλ ν πκβαιιφκελνο θαηαβάιεη ην λέν αζθάιηζηξν γηα ηελ
αλαλέσζε ηνπ παξφληνο κέρξη ηελ νξηζζείζα αλσηέξσ
εκεξνκελία πιεξσκήο, ηφηε ην παξφλ Αζθαιηζηήξην
ζπκβφιαην ζα αλαλεψλεηαη κε ηνπο ίδηνπο αθξηβψο φξνπο γηα
ην επφκελν αζθαιηζηηθφ έηνο.
2.2. ε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξία, σο έρεη ζρεηηθφ δηθαίσκα,
πξνρσξήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ/παξνρψλ/θαιχςεσλ
πάληνηε γηα ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ κε ην πξφγξακκα
απηφ ζα απνζηέιιεη ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ
πκβαιιφκελν, ηνπιάρηζηνλ 45 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ
αζθαιηζηηθνχ έηνπο, κε ηελ νπνία ζα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο φξνπο, παξνρέο, θαιχςεηο θαη γηα ην
αζθάιηζηξν πνπ ζα ηζρχζεη γηα ην επφκελν αζθαιηζηηθφ
έηνο.
2.3. ε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξία, σο έρεη ζρεηηθφ δηθαίσκα,
πξνρσξήζεη
ζε
θαηάξγεζε
ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο πάληνηε γηα ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ κε
ην πξφγξακκα απηφ ζα απνζηέιιεη ζρεηηθή επηζηνιή πξνο
ηνλ πκβαιιφκελν, ηνπιάρηζηνλ 45 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ
αζθαιηζηηθνχ έηνπο, κε ηελ νπνία ζα ελεκεξψλεη ηνλ
πκβαιιφκελν γηα ηελ θαηάξγεζε απηή. ε απηή ηελ
πεξίπησζε ε Δηαηξία, ζα πξνηείλεη ζηνλ πκβαιιφκελν ην
πιεζηέζηεξν πξφγξακκα πνπ ζα δηαζέηεη εθείλε ηελ ρξνληθή
ζηηγκή θαη ζα ελεκεξψλεη ηνλ πκβαιιφκελν ζρεηηθά κε ηηο
παξνρέο, ηα φξηα, ηνπο φξνπο θαη ηα αζθάιηζηξα γηα ην
πξφγξακκα απηφ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη εληφο
ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ εάλ επηζπκεί λα αζθαιηζηεί
ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο.
3. Τπνινγηζκόο Αζθαιίζηξνπ
Σν νθεηιφκελν αζθάιηζηξν ηφζν θαηά ηελ έθδνζε ηνπ
Αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ φζν θαη ζε πεξίπησζε
αλαλέσζεο απηνχ θαηά ην ρξφλν αλαλέσζεο, ππνινγίδεηαη
θάζε θνξά αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη θαησηέξσ ελδεηθηηθνί
παξάγνληεο:
H ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ
Σν θφζηνο ζεξαπείαο, δηάγλσζεο θαη πεξίζαιςεο,
θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ ελ γέλεη εμφδσλ πνπ
θαιχπηνληαη κε ην παξφλ.
Η ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ιακβάλνπλ ρψξα ηα
πεξηζηαηηθά πνπ θαιχπηνληαη κε ην παξφλ, φπσο απηή
θαηαγξάθεηαη απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρείσλ ηφζν ηεο
Δηαηξείαο, φζν θαη ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ.
Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο.

Σν ελδερφκελν θφζηνο, κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε
Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψλεη δηαξθψο ηελ
πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ππνρξέσζε
επαξθνχο απνζεκαηνπνίεζεο θαη δέζκεπζεο θεθαιαίσλ
γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα.

παξνρψλ πνπ ζα δηαζέηεη εθείλε ηελ ρξνληθή ζηηγκή ε
Δηαηξία, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΑΤΖ ΗΥΤΟ - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΝΔΥΗΖ ΣΖ
ΑΦΑΛΗΖ ΜΔ ΣΟ ΗΓΗΟ Ζ’ ΠΑΡΟΜΟΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1.

Σν Αζθαιηζηήξην παχεη λα ηζρχεη κε ηνλ ζάλαην ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ, ελψ φζνλ αθνξά ζηα παηδηά πνπ
αζθαιίδνληαη σο εμαξηψκελα κέιε απφ ην παξφλ
Αζθαιηζηήξην, παχεη λα ηζρχεη ε θάιπςε ηνπο, ζηελ
επέηεην ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ, ηελ πιεζηέζηεξε πξνο
ηελ εηθνζηή πέκπηε (25ε) επέηεην ηεο γέλλεζήο ηνπο
ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα παληξεπηνχλ αλ απηή
πξνεγεζεί.

Η Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη
Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε νπνηαδήπνηε απφ
παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.

Αζθάιηζηξα πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ην παξφλ
Αζθαιηζηήξην κεηά ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζε
ηεο ηζρχνο ηνπ, δελ δεκηνπξγνχλ θακία ππνρξέσζε
γηα ηελ Δηαηξία, παξά κφλν γηα άηνθε επηζηξνθή ηνπο.
2.

ηελ πεξίπησζε παχζεο ηζρχνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ γηα
παηδηά πνπ αζθαιίδνληαη σο εμαξηψκελα κέιε, ιφγσ
ζπκπιήξσζεο ηνπ εηθνζηνχ πέκπηνπ (25) έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπο, παξέρεηαη δηθαίσκα ζπλέρηζεο ηεο
αζθάιηζεο κε αηνκηθφ Αζθαιηζηήξην, ρσξίο έιεγρν
αζθαιηζηκφηεηαο, κε ην ίδην πξφγξακκα θαη κε φξνπο
φπσο απηνί ζα έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηε ζηηγκή
άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, εθφζνλ ε Δηαηξία
εμαθνινπζεί ηφηε λα ην δηαζέηεη ή κε παξφκνην άιιν
πξφγξακκα πνπ ηπρφλ ζα δηαζέηεη ε Δηαηξία, εθφζνλ
γίλεη απνδεθηφ απφ απηή.
Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε έγγξαθε αίηεζε ε νπνία
πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηε ιήμε
ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςήο ηνπο.

3.

4.

ηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ θαη θαηά
ζπλέπεηα ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο ησλ ηπρφλ
εμαξησκέλσλ απφ απηφλ πξνζψπσλ (ν/ε ζχδπγνο, ηα
παηδηά), παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζπλέρηζεο ηεο
αζθάιηζεο ηνπο κε αηνκηθφ Αζθαιηζηήξην, ρσξίο έιεγρν
αζθαιηζηκφηεηαο, κε ην ίδην πξφγξακκα θαη κε φξνπο
φπσο απηνί ζα έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηε ζηηγκή
άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ εθφζνλ ε Δηαηξία
εμαθνινπζεί ηφηε λα ην δηαζέηεη ή κε παξφκνην άιιν
πξφγξακκα, πνπ ηπρφλ ζα δηαζέηεη ε Δηαηξία, εθφζνλ
γίλεη απνδεθηφ απφ απηή.
Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε έγγξαθε αίηεζε ε νπνία
πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ
εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ.
Δηδηθά ζπκθσλείηαη, φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ
«Απνθιεηζηηθά πκβεβιεκέλνπ» Ννζνθνκείνπ, ν
πκβαιιφκελνο ή/θαη ν Αζθαιηζκέλνο ζα έρνπλ ην
δηθαίσκα λα ζπλάςνπλ λέν, εηήζηαο δηάξθεηαο παξφκνην
άιιν πξφγξακκα, αληίζηνηρσλ θαηά κέγηζην φξην

2.

3.
4.

ην
ηηο

ε
πεξίπησζε
παξάβαζεο
απφ
δφιν
ησλ
ππνρξεψζεσλ
ηνπ
πκβαιινκέλνπ
ή
ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξ.1
ηνπ Ν. 2496/1997, ε Δηαηξία έρεη δηθαίσκα λα
θαηαγγείιεη ηελ Αζθαιηζηηθή χκβαζε, κέζα ζε
πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε
ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 6 ηνπ
Ν. 2496/1997, ε δε θαηαγγειία απηή επηθέξεη άκεζα
απνηειέζκαηα.
Αλ ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε επέιζεη εληφο ηεο
παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ε Δηαηξία απαιιάζζεηαη ηεο
ππνρξέσζήο ηεο γηα θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο θαη
ν πκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε
θάζε δεκίαο ηνπ Αζθαιηζηή. ηε πεξίπησζε απηή ν
Αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη ην δεδνπιεπκέλν αζθάιηζηξν
(άξζξν 3 παξ. 6 θαη 7 ηνπ Ν. 2496/1997).
Aλ ε επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ ζρεηίδεηαη κε δηάπξαμε ή
απφπεηξα δηάπξαμεο πνηληθνχ αδηθήκαηνο ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ.
Αλ ππάξρεη αλαιεζήο δήισζε ειηθίαο ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ.
Αλ ππάξμεη δφιηα ή θαθφπηζηε ζπκπεξηθνξά έλαληη
ηεο
Δηαηξίαο,
γηα
απφπεηξα
εμαπάηεζεο ή
παξαπιάλεζεο γηα ιήςε παξάλνκεο αμίσζεο ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ πκβαιιφκελνπ.

Η θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο γηα έλαλ εθ ησλ αλσηέξσ
ιφγσλ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη αθφκε θαη κεηά ηελ επέιεπζε
ηνπ θηλδχλνπ.
Σα
απνηειέζκαηα
ηεο
θαηαγγειίαο,
γηα
ηηο
πξναλαθεξφκελεο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4, φηαλ αζθείηαη
απφ ηνλ Αζθαιηζηή δελ κπνξνχλ λα επέξρνληαη πξηλ ηε
πάξνδν ηξηάληα ( 30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε απηήο
ζηνλ πκβαιιφκελν.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ
Κάζε δηαθνξά νπνηαζδήπνηε θχζεο κεηαμχ ηνπ
πκβαιινκέλνπ ή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή θάζε άιινπ ηξίηνπ
έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία είλαη
δπλαηφ λα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ην
παξφλ
Αζθαιηζηήξην, ππφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία
ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαη εθδηθάδεηαη
απ’ απηά κε εθαξκνζηέν ην Διιεληθφ Γίθαην.

Η ΔΘΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΔΙΩΝ

