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Ευχαριςτοφμε που διαβάηετε τον οδθγό. 
 
Η αγορά ενόσ αςφαλιςτικοφ προγράμματοσ υγείασ είναι μια από τισ πιο ςωςτζσ και πιο ζξυπνεσ κινιςεισ που μπορεί 
να κάνει ζνασ πολίτθσ αυτισ τθσ χϊρασ.  
 
 
Ο Οδθγόσ που κρατάτε ςτα χζρια ςασ, κα ςασ βοθκιςει να επιλζξετε το κατάλλθλο πρόγραμμα υγείασ για εςάσ και τθν 
οικογζνεια ςασ. Είναι χωριςμζνοσ ςε ενότθτεσ με τισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που ζχει κάποιοσ όταν ζρχεται θ ςτιγμι να 
επιλζξει. 
 
 
Από τθν ςτιγμι που κατεβάςατε αυτόν τον Οδθγό ςθμαίνει ότι κατανοείτε τθν αναγκαιότθτα και ςθμαςία ενόσ 
προγράμματοσ υγείασ.  
 
 
Σθμαίνει ότι γνωρίηετε τθν διαρκι κατάρρευςθ του κοινωνικοφ κράτουσ, τθν όλο και μεγαλφτερθ αποδυνάμωςθ των 
υγειονομικϊν υπθρεςιϊν από ιατρικό προςωπικό και τισ ςυνεχείσ μειϊςεισ του αρικμοφ των ςυνεργαηόμενων ιατρϊν. 
Όλα αυτά δεν προςφζρουν καμία εγγφθςθ για τθν δφςκολθ ςτιγμι ςτθν οποία μπορεί να βρεκεί κάκε πολίτθσ. 
 
 
Η επιλογι και θ αγορά όμωσ του αςφαλιςτικοφ προγράμματοσ πρζπει να ακολουκιςει κάποια βιματα, ζτςι ϊςτε να 
μθν βρεκεί προ εκπλιξεωσ ο Πελάτθσ όταν κα χρειαςτεί τισ υπθρεςίεσ του προγράμματοσ. Απαραίτθτο είναι να 
ςυμβουλευκεί ζναν επαγγελματία Πιςτοποιθμζνο Αςφαλιςτικό Διαμεςολαβθτι, να ςυηθτιςει μαηί του τισ 
πραγματικζσ αςφαλιςτικζσ του ανάγκεσ . 
 
 
Ανεξάρτθτα όμωσ από όλα αυτά, κα πρζπει ο ίδιοσ ο υποψιφιοσ Πελάτθσ να κατανοιςει οριςμζνα βαςικά πράγματα 
και κυρίωσ να κατανοιςει τισ μικρζσ εκείνεσ λεπτομζρειεσ που μπορεί να τον προςτατεφςουν ι να του δθμιουργιςουν 
πρόβλθμα τθ δφςκολθ ςτιγμι. 
 
 
Αν γνωρίηει τισ λεπτομζρειεσ αυτζσ (που δεν είναι λεπτομζρειεσ, αντίκετα είναι ςοβαρζσ προχποκζςεισ για τθν 
αποηθμίωςι του) μπορεί να αξιολογιςει καλφτερα τισ προςφορζσ που κα λάβει, μπορεί να κζςει τισ δικζσ του 
ερωτιςεισ και τελικά, μπορεί να επιλζξει το πρόγραμμα εκείνο που κα τον καλφπτει και κα τον προςτατεφει, με τον 
καλφτερο δυνατό τρόπο. 
 
 

Καλι ανάγνωςθ! 
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Περιεχόμενα  
 

1. Ποια είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι για να αςφαλίςω τθν Υγεία μου. 

2. Τι περιλαμβάνει ζνα πρόγραμμα υγείασ  & ποιεσ  είναι ακριβϊσ οι καλφψεισ που μου παρζχει το αςφαλιςτιριο.  

3. Γιατί είναι αναγκαία θ ςυμπλθρωματικι ιδιωτικι αςφάλιςθ υγείασ. 

4. Σε ποια νοςοκομεία και ςε  ποιεσ περιπτϊςεισ, κα μ ε καλφπτει το αςφαλιςτιριο; 

5. Τι προβλζπεται αν νοςθλευκϊ, ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό νοςοκομείο, αλλά για οποιονδιποτε λόγο δεν χρθςιμοποιιςω το αςφαλιςτιριό μου; 

6. Ποια είναι θ διάρκεια του αςφαλιςτθρίου; Πότε λιγει θ κάκε κάλυψι του; 

7. Τι ςθμαίνει αςφαλιςμζνο κεφάλαιο & ποιο είναι το ανϊτατο ποςό που με καλφπτει θ εταιρεία; Είναι το ίδιο ςε όλεσ τις καλφψεισ;  

8. Ιςχφει το αςφαλιςτιριο και ςτο εξωτερικό και αν ναι με ποιουσ όρουσ και για ποια κεφάλαια; 

9. Ποια είναι τα ςυνολικά αςφάλιςτρα για να αςφαλιςτϊ και πωσ μεταβάλλονται ςτο μζλλον; 

10. Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω ζνα πρόγραμμα Υγείασ τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ ςυμπλθρωματικά με το Ταμείο Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ μου 
ι με το Ομαδικό Αςφαλιςτιριο Υγείασ;  

11. Σε ποιεσ περιπτϊςεισ με καλφπτει το αςφαλιςτιριο; Υπάρχουν διαχωριςμοί για τθν αςκζνεια και το ατφχθμα;  

12. Καλφπτεται θ εγκυμοςφνθ και ο τοκετόσ και αν ναι με ποιόν τρόπο και για ποιο κεφάλαιο; 

 
13. Τι  ιςχφει για τισ αναμονζσ; Σε ποιεσ περιπτϊςεισ δεν ξεκινά αμζςωσ θ αςφαλιςτικι μου κάλυψθ, αλλά υπάρχουν      χρονικά 

διαςτιματα αναμονισ; 

14. Τι  προβλζπεται για τισ προυπάρχουςεσ αςκζνειεσ ι  ατυχιματα που είχα; 

15. Τι είναι απαλλαγι και πωσ υπολογίηεται; 

16. Τι ιςχφει αν ζχω και Ταμείο Κοινωνικόσ Αςφάλιςθσ; Είναι υποχρεωτικό και τι οφζλθ κα ζχω; 

17. Υπάρχουν οικογενειακά προγράμματα υγεφασ; Τι προβλζπεται για τα προςτατευόμενα μζλθ; 

18. Ποια είναι τα δικαιϊματά μου αν μετανιϊςω ι αν το αςφαλιςτιριο περιζχει διαφορετικά από ότι ςυμφϊνθςα;  

19. Πωσ επιλζγω  Αςφαλιςτικι  Εταιρεία; 

20. Πωσ επιλζγω Αςφαλιςτικό Διαμεςολαβθτι; 

21.  Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ για να αςφαλιςκϊ με τα προγράμματα αςφάλιςθσ υγείασ τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ (θλικία, 
underwriting);  

22. Γιατί να κάνω αςφάλιςθ Υγείασ ςτθν Εκνικι Αςφαλιςτικι;  
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Ποια είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι για να αςφαλίςω τθν Υγεία μου; 
 
 
Όρξ μωοίςεοα επιλένξσμε μα αρταλίρξσμε ςημ σγεία μαπ, ςόρξ καλύςεοα καθώπ με ςημ πάοξδξ ςωμ 
υοόμωμ ςα ποξβλήμαςα σγείαπ υςσπξύμ ρσυμόςεοα ςημ πόοςα μαπ. Σε πεοίπςωρη πξσ θελήρξσμε μα 
αρταλιρςξύμε ρε μεγάλη ηλικία, ίρωπ ασςό μα μημ μπξοεί μα γίμει ή μα γίμει με όοξσπ πξσ δεμ μαπ 
ικαμξπξιξύμ απόλσςα. 

 

 
Τι περιλαμβάνει ζνα πρόγραμμα υγείασ  & ποιεσ  είναι ακριβϊσ οι καλφψεισ που μου παρζχει το 
αςφαλιςτιριο ; 

 
Ζνα πρόγραμμα υγείασ μπορεί να περιλαμβάνει  τρεισ ομάδεσ καλφψεων και παροχϊν: 

 Τισ νοςοκομειακζσ καλφψεισ, που περιλαμβάνουν όλα τα ζξοδα που μπορεί να γίνουν εντόσ του νοςοκομείου 

 Τισ εξω νοςοκομειακζσ καλφψεισ, που μπορεί να είναι επιςκζψεισ ςε γιατροφσ, φάρμακα και διαγνωςτικζσ 
εξετάςεισ 

 Πρόςκετεσ παροχζσ όπωσ ζξοδα μεταφοράσ ςτο νοςοκομείο, επιδόματα λόγω νοςθλείασ, επιδόματα λόγω μθ 
εργαςίασ, κάλυψθ εξόδων κεραπειϊν ι αποκλειςτικισ νοςοκόμασ κ.λπ. 

 
Όλα τα προγράμματα υγείασ ζχουν ωσ βάςθ τθ νοςοκομειακι κάλυψθ και ωσ ςυμπλιρωμα όλα τα υπόλοιπα. 
 

 

Γιατί είναι αναγκαία θ ςυμπλθρωματικι ιδιωτικι αςφάλιςθ υγείασ;  
 
Επιλζγουμε τθν Ιδιωτικι Αςφάλιςθ Υγείασ γιατί: 
Το κόςτοσ μιασ αξιοπρεποφσ νοςθλείασ ςε ιδιωτικά νοςθλευτιρια είναι πολφ υψθλό. 
Ο ςυμπλθρωματικόσ ρόλοσ τθσ ιδιωτικισ αςφάλιςθσ είναι θ καλφτερθ λφςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των υψθλϊν εξόδων 
περίκαλψθσ και παρζχει ςτον αςφαλιςμζνο τθν πολυπόκθτθ «αίςκθςθ τθσ αςφάλειασ». 
Η αφξθςθ του μζςου ορίου θλικίασ των Ελλινων ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των προβλθμάτων υγείασ και 
επομζνωσ τθν αφξθςθ των δαπανϊν για αγορά υπθρεςιϊν υγείασ κυρίωσ ςτθν τρίτθ θλικία. 
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Σε ποια νοςοκομεία και ςε  ποιεσ περιπτϊςεισ, κα με καλφπτει το αςφαλιςτιριο; 
 
Κάκε πρόγραμμα υγείασ προβλζπει ςε ποια νοςοκομεία ενεργοποιοφνται οι καλφψεισ που μου παρζχει. Υπάρχουν 
προγράμματα που προβλζπουν: 
 

 Ελεφκερθ επιλογι νοςοκομείου, ιδιωτικοφ ι δθμόςιου 
 

 Συνεργαηόμενα νοςοκομεία 
 

 Συγκεκριμζνο νοςοκομείο 
 
Υπάρχει περίπτωςθ να προβλζπεται διαφορετικά για προγραμματιςμζνθ ειςαγωγι ςε νοςοκομείο ι για ζκτακτο 
περιςτατικό. 
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Τι προβλζπεται αν νοςθλευκϊ, ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό νοςοκομείο, αλλά για οποιονδιποτε λόγο δεν 
χρθςιμοποιιςω το αςφαλιςτιριό μου; 
 
Στα δθμόςια νοςοκομεία τα ζξοδα είναι ελάχιςτα, ςε ςχζςθ με τα ιδιωτικά νοςοκομεία. Συνεπϊσ, αν κάποιοσ 
νοςθλευκεί ςε δθμόςιο νοςοκομείο και δεν χρθςιμοποιιςει το αςφαλιςτιριό του, τότε τα περιςςότερα προγράμματα 
υγείασ προβλζπουν κάποιο bonus, κάποια επιςτροφι εξόδων, ανάλογα με τθν εγχείρθςθ ι το είδοσ τθσ νοςθλείασ. Το 
ίδιο μπορεί να ιςχφει αν κάποιοσ νοςθλευκεί και ςε ιδιωτικό νοςοκομείο αλλά τα ζξοδα καλυφκοφν από άλλουσ (π.χ. 
από ζνα ομαδικό αςφαλιςτιριο που ζχει ςτθν εργαςία του ο αςφαλιςμζνοσ). 
 
 

 
 
 
Ποια είναι θ διάρκεια του αςφαλιςτθρίου; Πότε λιγει θ κάκε κάλυψι του; 
 
Όλα τα προγράμματα υγείασ δεν ζχουν τθν ίδια διάρκεια. Επίςθσ, κάποιεσ καλφψεισ ενόσ προγράμματοσ μπορεί να 
ζχουν διαφορετικι διάρκεια από άλλεσ καλφψεισ. Γενικϊσ, ζνα πρόγραμμα υγείασ ι μια μεμονωμζνθ κάλυψθ, μπορεί: 
να είναι ιςόβιο, δθλαδι να ιςχφει ςε όλθ τθ ηωι του αςφαλιςμζνου 
να λιγει ςε ςυγκεκριμζνθ θλικία του αςφαλιςμζνου 
να είναι ετιςιο και να ανανεϊνεται κάκε χρόνο Το ίδιο ιςχφει και για κάκε κάλυψθ του προγράμματοσ. 
 
 
 



  

ΠαπαποστόλουΦώτης 

Ασφαλιστικός Σύμβουλος  

www.help-insurance.gr 

asfalistis@gmail.com 

Τ. +30  6977 260 101 

 
 

Τι ςθμαίνει αςφαλιςμζνο κεφάλαιο & ποιο είναι το ανϊτατο ποςό που με καλφπτει θ εταιρεία;  
Είναι το ίδιο ςε όλεσ τισ καλφψεισ; 
 
 

 
 
Αςφαλιςμζνο Κεφάλαιο είναι το ανϊτατο ποςό το οποίο μπορεί να καταβάλει θ αςφαλιςτικι εταιρεία ςε περίπτωςθ 
ηθμιάσ. Το ποςό αυτό ςυνικωσ διαφζρει από κάλυψθ ςε κάλυψθ μζςα ςτο ίδιο αςφαλιςτιριο. Επίςθσ, υπάρχουν 
περιπτϊςεισ που τα ανϊτατα αυτά ποςά ιςχφουν ανά ηθμιά (δθλαδι κάκε φορά που κα χρθςιμοποιιςετε το 
αςφαλιςτιριό ςασ) και άλλεσ περιπτϊςεισ που ιςχφουν για κάκε ζτοσ αςφάλιςθσ. 
 
Τζλοσ, δεν είναι υποχρεωτικό όλεσ οι καλφψεισ να ςυνοδεφονται από αςφαλιςμζνα κεφάλαια γιατί θ παροχι μπορεί 
να είναι ποςοτικι ι ςε είδοσ. Για παράδειγμα «10 δωρεάν επιςκζψεισ το χρόνο ςε γιατροφσ ςυνεργαηόμενουσ με τθν 
αςφαλιςτικι εταιρεία». 
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Ιςχφει το αςφαλιςτιριο και ςτο εξωτερικό και αν ναι με ποιουσ όρουσ και για ποια κεφάλαια; 
 
Τα περιςςότερα αςφαλιςτιρια υγείασ ιςχφουν για νοςθλεία και ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, εκτόσ βζβαια από όςα 
προβλζπουν κάλυψθ μόνο ςε ςυγκεκριμζνο νοςοκομείο ςτθν Ελλάδα. Συνικωσ όμωσ, υπάρχουν διαφορετικοί όροι, 
διαφορετικζσ προχποκζςεισ και διαφορετικά αςφαλιηόμενα κεφάλαια για τισ περιπτϊςεισ νοςθλείασ ςτο εξωτερικό. 
 
Διαφοροποίθςθ επίςθσ μπορεί να υπάρχει ανάλογα με τθν χϊρα νοςθλείασ ι ςτο κζμα των απαλλαγϊν. 
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Ποια είναι τα ςυνολικά αςφάλιςτρα για να αςφαλιςτϊ και πωσ μεταβάλλονται ςτο μζλλον; 
 
Τα ετιςια αςφάλιςτρα ςε ζνα πρόγραμμα υγείασ εξαρτϊνται από αρκετοφσ παράγοντεσ : 
 

 όπωσ είναι θ θλικία του αςφαλιηόμενου,  

 οι καλφψεισ που επζλεξε,  

 τα αςφαλιηόμενα κεφάλαια,  

 ο τρόποσ πλθρωμισ κ.λπ. 
 
Δεν υπάρχουν προγράμματα υγείασ των οποίων τα αςφάλιςτρα παραμζνουν ςτακερά για όλα τα χρόνια. Στουσ όρουσ 
του αςφαλιςτθρίου προβλζπεται ςυνικωσ ο τρόποσ αφξθςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εξζλιξθ τθσ θλικίασ. Πάντοτε όμωσ, 
υπάρχει και θ πικανότθτα κάποιασ αφξθςθσ λόγω τθσ αλλαγισ του κόςτουσ νοςθλείασ, του πλθκωριςμοφ κ.λπ. 
 
Επίςθσ, θ τυχόν επιβαρυμζνθ κατάςταςθ υγείασ μπορεί να αυξιςει το ποςό των αςφαλίςτρων, με τα λεγόμενα 
‘’επαςφάλιςτρα’’. 
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Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω ζνα πρόγραμμα Υγείασ τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ ςυμπλθρωματικά με το 
Ταμείο Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ μου ι με το Ομαδικό Αςφαλιςτιριο Υγείασ;  
 

 

Τα προγράμματα υγείασ τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ ζχουν ςχεδιαςτεί ϊςτε να λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά με 
οποιοδιποτε Ταμείο κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι με οποιοδιποτε άλλο Αςφαλιςτικό Φορζα (ατομικό ι ομαδικό 
αςφαλιςτιριο) 
Μάλιςτα ςε περίπτωςθ νοςθλείασ ςασ ςε Συμβεβλθμζνο με τθν εταιρία Νοςθλευτικό Ίδρυμα, με χριςθ του κφριου 
αςφαλιςτικοφ φορζα ςασ, προβλζπονται μεγαλφτερα προνόμια όπωσ, κατάργθςθ τθσ ςυμμετοχισ του αςφαλιηομζνου 
και μείωςθ, ι ακόμα και κακόλου επιβάρυνςθ του αςφαλιςμζνου με το ποςό απαλλαγισ τθσ Εταιρίασ (ανάλογα με το 
πρόγραμμα αςφάλιςθσ). 
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Σε ποιεσ περιπτϊςεισ με καλφπτει το αςφαλιςτιριο; Υπάρχουν διαχωριςμοί για τθν αςκζνεια και το 
ατφχθμα; 
 
Όλα τα ςοβαρά προγράμματα υγείασ καλφπτουν τον αςφαλιςμζνο είτε θ αιτία τθσ νοςθλείασ είναι μια αςκζνεια, είτε 
ζνα ατφχθμα. Μπορεί όμωσ να υπάρχει διαφοροποίθςθ ςε οριςμζνεσ καλφψεισ μζςα ςτο ίδιο το αςφαλιςτιριο ι να 
αλλάηουν τα αςφαλιηόμενα κεφάλαια. 
 
Επίςθσ, ανάλογα με τθν αιτία τθσ νοςθλείασ μπορεί να υπάρχουν πρόςκετεσ καλφψεισ ι διαφορετικζσ απαλλαγζσ. 
 
Στθν αγορά υπάρχουν και απλά ςυμβόλαια που καλφπτουν μόνο το ατφχθμα, τα οποία βζβαια είναι πολφ πιο φκθνά. 
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Καλφπτεται θ εγκυμοςφνθ και ο τοκετόσ και αν ναι με ποιόν τρόπο και για ποιο κεφάλαιο; 
 
Η εγκυμοςφνθ και ο τοκετόσ δεν είναι οφτε “αςκζνεια” οφτε “ατφχθμα”. Συνεπϊσ, κα πρζπει να υπάρχει ειδικι 
αναφορά ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο για δφο πράγματα. Πρϊτον, αν καλφπτονται και δεφτερον αν ναι για ποιο 
ποςό, με ποιουσ όρουσ και με ποιόν τρόπο καταβάλλεται θ αποηθμίωςθ. 
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Τι  ιςχφει για τισ αναμονζσ; Σε ποιεσ περιπτϊςεισ δεν ξεκινά αμζςωσ θ αςφαλιςτικι μου κάλυψθ, 
αλλά υπάρχουν χρονικά διαςτιματα αναμονισ; 
 
«Αναμονζσ» ονομάηονται τα χρονικά διαςτιματα από τθν θμζρα που αςφαλίηεται κάποιοσ μζχρι τθν πραγματικι 
ζναρξθ ιςχφοσ τθσ κάλυψισ του, όπωσ αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του ςυμβολαίου. 
 
Στθν περίοδο αυτι δεν καλφπτεται θ νοςθλεία για περιπτϊςεισ όπωσ πακιςεισ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, του ρινικοφ 
διαφράγματοσ, των γυναικείων γεννθτικϊν οργάνων, εκφυλιςτικζσ πακιςεισ των οςτϊν και των αρκρϊςεων, 
αιμορροΐδεσ, κιρςοί κ.λπ. Δθλαδι, δεν καλφπτεται θ νοςθλεία για πακιςεισ που μπορεί να μθ γνϊριηε ο 
αςφαλιςμζνοσ κατά τθ ςτιγμι τθσ αςφάλιςισ του (και ςυνεπϊσ δεν τισ απζκρυψε), αλλά δεν δθμιουργοφνται μζςα ςε 
μικρά χρονικά διαςτιματα, δθλαδι εξ αντικειμζνου προχπιρχαν τθσ αςφάλιςθσ. 
 

 
 
Για το λόγο αυτό, ενϊ προχπιρχαν, δεν εξαιροφνται, αλλά καλφπτονται μετά από ζνα ικανό χρονικό διάςτθμα, που 
μπορεί να είναι από δφο μινεσ μζχρι δφο χρόνια. 
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Τι  προβλζπεται για τισ προχπάρχουςεσ αςκζνειεσ ι  ατυχιματα που είχα; 
 
Βαςικόσ κανόνασ των προγραμμάτων υγείασ είναι ότι αςκζνειεσ που προχπιρχαν τθσ αςφάλιςθσ και τισ οποίεσ 
γνϊριηε ο αςφαλιςμζνοσ, δεν καλφπτονται. Ο αςφαλιηόμενοσ πρζπει να δθλϊςει με ειλικρίνεια το ιςτορικό τθσ υγείασ 
του και οι τυχόν προχπάρχουςεσ αςκζνειεσ: 
 

 ι εξαιροφνται των καλφψεων 

 ι καλφπτονται μετά από ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα 

 ι καλφπτονται εξαρχισ με τθν είςπραξθ επιπλζον αςφαλίςτρων 
 
 

 
 
Η απόκρυψθ αςκενειϊν ι άλλων ιατρικϊν ιςτορικϊν από τον αςφαλιηόμενο ι θ τυχόν απόκρυψθ τθσ επιβαρθμζνθσ 
κατάςταςθσ υγείασ του κατά τθ ςτιγμι τθσ αςφάλιςθσ μπορεί να οδθγιςει ςε ακυρότθτα του αςφαλιςτθρίου του και να μθν 
να μθν ζχει οποιαδιποτε κάλυψθ, ακόμα και άςχετθ με τθν προχπάρχουςα αςκζνεια. 
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Τι είναι απαλλαγι και πωσ υπολογίηεται; 
 
Απαλλαγι είναι το ποςό εκείνο το οποίο δεν υποχρεοφται να καταβάλει θ αςφαλιςτικι εταιρεία ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, 
αλλά επιβαρφνει τον αςφαλιςμζνο. Υπάρχουν απαλλαγζσ που αφοροφν ςτο ςφνολο των καλφψεων ι ςε 
ςυγκεκριμζνεσ μόνο καλφψεισ. 
 
Οι απαλλαγζσ αυτζσ μπορεί να αναφζρονται είτε ωσ απόλυτα μεγζκθ, π.χ. 1.000 ευρϊ, είτε ωσ ποςοςτό, π.χ. 10%, είτε 
ωσ ςυνδυαςμόσ, π.χ. απαλλαγι 10% με ελάχιςτο ποςό τα 1.000€. 
 
Όταν θ απαλλαγι είναι ςε απόλυτο ποςό π.χ. 1.000 ευρϊ, το ποςό αυτό αφαιρείται από το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ και 
καταβάλλεται θ διαφορά. Όταν είναι ςε ποςοςτό, π.χ. 10%, θ απαλλαγι υπολογίηεται επί του ποςοφ τθσ αποηθμίωςθσ, 
αφαιρείται και καταβάλλεται το υπόλοιπο. 
 
 

 
 
Tι ιςχφει αν ζχω και Ταμείο Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ; Είναι υποχρεωτικό και τι οφζλθ κα ζχω; 
Πολλοί από τουσ αςφαλιςμζνουσ ζχουν και κοινωνικό φορζα αςφάλιςθσ, το Ταμείο τουσ. Τα περιςςότερα 
προγράμματα υγείασ προβλζπουν κάποιο bonus, αν ο πελάτθσ χρθςιμοποιιςει παράλλθλα και το Ταμείο του. 
Επίςθσ, τα χριματα που κα καταβάλει το Ταμείο ςε πολλά αςφαλιςτιρια ςυμψθφίηονται με τθν απαλλαγι του 
αςφαλιςτθρίου ζτςι ϊςτε να μθν επιβαρυνκεί οτιδιποτε ο Αςφαλιςμζνοσ. 
 
 
Ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται ςε οριςμζνα προγράμματα μειωμζνου κόςτουσ, ςτα οποία είναι υποχρεωτικι θ 
χρθςιμοποίθςθ και του Ταμείου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ αυξάνεται θ απαλλαγι ι 
εξαιροφνται καλφψεισ. 
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Υπάρχουν οικογενειακά προγράμματα υγείασ; Τι προβλζπεται για τα προςτατευόμενα μζλθ; 
 

 
 
Κάκε εταιρεία ζχει τα δικά τθσ προγράμματα, αλλά ςυνικωσ μπορεί με ζνα αςφαλιςτιριο να αςφαλιςτεί όλθ θ 
οικογζνεια, δθλαδι ςφηυγοι και παιδιά, όςο τουλάχιςτον κεωροφνται προςτατευόμενα μζλθ. 
 
Η επιλογι ενόσ οικογενειακοφ ι περιςςότερων ατομικϊν ςυμβολαίων εξαρτάται και από τισ καλφψεισ που 
επικυμοφμε για το κάκε μζλοσ και από τον τρόπο τιμολόγθςθσ. Κάποιεσ εταιρείεσ παρζχουν εκπτϊςεισ ςτα 
προςτατευόμενα μζλθ. 
Σε περίπτωςθ οικογενειακοφ προγράμματοσ πρζπει να προβλζπεται ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία όταν τα παιδιά 
ενθλικιωκοφνε, ϊςτε να μποροφν να ςυνεχίςουν με δικό τουσ ςυμβόλαιο. 
 

Ποια είναι τα δικαιϊματά μου αν μετανιϊςω ι αν το αςφαλιςτιριο περιζχει διαφορετικά από ότι 
ςυμφϊνθςα; 
 
Κάκε νζοσ αςφαλιςμζνοσ ζχει δφο δικαιϊματα για τα οποία είναι υποχρεωμζνθ θ αςφαλιςτικι εταιρεία και ο 
διαμεςολαβθτισ να τον ενθμερϊςει: 
το δικαίωμα τθσ εναντίωςθσ, ςε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ διαπιςτϊςει ςτο αςφαλιςτιριο παρεκκλίςεισ από 
όςα είχε ηθτιςει με τθν αίτθςθ αςφάλιςθσ ι ςε περίπτωςθ που δεν ενθμερϊκθκε για τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ 
που διζπουν τθν αςφάλιςθ 
το δικαίωμα τθσ υπαναχϊρθςθσ, ςε περίπτωςθ που μετάνιωςε και δεν επικυμεί το αςφαλιςτιριό του. 
 
Για τα δφο αυτά δικαιϊματα υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ ανάλογα με το είδοσ του αςφαλιςτικοφ 
προγράμματοσ. 
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Πωσ επιλζγω  Αςφαλιςτικι  Εταιρεία; 
 
Η αςφαλιςτικι εταιρεία που κα επιλζξουμε πρζπει να δραςτθριοποιείται νόμιμα ςτθν Ελλάδα. Ο ζλεγχοσ αυτόσ 
γίνεται από τθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που είναι θ Εποπτικι Αρχι τθσ αςφαλιςτικισ αγοράσ. Από κει 
και πζρα όλα τα άλλα κριτιρια είναι υποκειμενικά και αφοροφν ςτθν ιδιοςυγκραςία και τον χαρακτιρα του κάκε 
αςφαλιηόμενου. 
 
Το ςθμαντικότερο όλων όμωσ είναι το πρόγραμμα υγείασ που κα επιλζξουμε να ανταποκρίνεται ςτισ πραγματικζσ μασ 
ανάγκεσ και ςτισ οικονομικζσ μασ δυνατότθτεσ. Όταν μιλάμε για προγράμματα υγείασ πρζπει να ςκεφτόμαςτε 
μακροχρόνια, το μζλλον και όχι να αποφαςίηουμε με ςυγκυριακά κριτιρια.  
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Πωσ επιλζγω Αςφαλιςτικό Διαμεςολαβθτι; 
 
Ο πλζον κρίςιμοσ κρίκοσ ςτθν αλυςίδα τθσ αςφάλιςθσ ςτον τομζα τθσ υγείασ είναι ο Αςφαλιςτικόσ Διαμεςολαβθτισ. 
Σφμφωνα με το νόμο πρζπει να είναι Επαγγελματίασ, Πιςτοποιθμζνοσ για τισ γνϊςεισ του και μζλοσ του 
Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου τθσ περιοχισ του. Είναι υποχρεωμζνοσ να ζχει τθν ταυτότθτα με τθν άδεια αςκιςεωσ 
του επαγγζλματοσ, θ οποία ανανεϊνεται κάκε χρόνο. 
 

 
 
Ο Πιςτοποιθμζνοσ Αςφαλιςτικόσ Διαμεςολαβθτισ είναι υποχρεωμζνοσ επίςθσ να παραδίδει ςτον υποψιφιο πελάτθ 
και ζντυπο με τα πλιρθ ςτοιχεία του, τθν ιδιότθτά του, αν ςυνεργάηεται με μία ι περιςςότερεσ εταιρείεσ και πολλά 
άλλα ςτοιχεία τθσ επαγγελματικισ του υπόςταςθσ. Αν δεν ζχει, μθν τον εμπιςτεφεςτε ι απευκυνκείτε ςτο 
Επαγγελματικό Επιμελθτιριο για να διαπιςτϊςετε αν πράγματι είναι επίςθμοσ Αςφαλιςτικόσ Διαμεςολαβθτισ ι όχι. 
 

Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ για να αςφαλιςκϊ με τα προγράμματα αςφάλιςθσ υγείασ (θλικία, 
underwriting);  
 

 
Προχπόκεςθ για τθν αςφάλιςθ ςασ είναι θ θλικία ςασ, θ οποία κα πρζπει να κυμαίνεται από 45 θμερϊν ζωσ 60 ι 65 
ετϊν (ανάλογα με το πρόγραμμα αςφάλιςθσ). 
Μαηί με τθν αίτθςθ ςασ για αςφάλιςθ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε και το ερωτθματολόγιο υγείασ. 
Ανάλογα με τθν θλικία ςασ και το ιατρικό ιςτορικό ςασ απαιτοφνται ιατρικζσ εξετάςεισ, οι οποίεσ γίνονται ςε 
ςυμβεβλθμζνα με τθν Εταιρία διαγνωςτικά κζντρα και το κόςτοσ τουσ επιβαρφνει τθν ίδια. 
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Γιατί να κάνω αςφάλιςθ Υγείασ ςτθν Εκνικι Αςφαλιςτικι;  
 
Γιατί θ Εκνικι Αςφαλιςτικι: 
 

 Είναι εταιρία φερζγγυα, με κφροσ και ιςτορία 

 Ζχει πολφχρονθ πείρα και παρουςία ςτθν αγορά πάνω από ζνα αιϊνα 

 Διακζτει μεγάλο πελατολόγιο 

 Προςφζρει ανταγωνιςτικά και δυναμικά προϊόντα που καλφπτουν τισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ των πελατϊν 
τθσ 

 Φροντίηει διαρκϊσ για τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν τθσ  από τισ υπθρεςίεσ που λαμβάνουν 

 Απευκφνεται ςε όλεσ τισ κοινωνικοοικονομικζσ τάξεισ προςφζροντασ  ευρεία γκάμα προϊόντων 

 Ζχει πελατοκεντρικι φιλοςοφία 
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Τι πρζπει να κάνετε τϊρα ; 
 
 

ϋϋΕυχαριςτοφμε που διαβάςατε τον Οδθγό μασ’’ 
 
Ελπίηουμε να τον βρικατε ενδιαφζροντα και χριςιμο και κυρίωσ να ςασ βοικθςε να ξεκακαρίςετε οριςμζνα 
ερωτιματα που πικανόν είχατε ςχετικά με τθν αςφάλεια τθσ υγεία ςασ. 
 
Είςαςτε πλζον ςε κζςθ να πάρετε μια περιςςότερο μελετθμζνθ απόφαςθ για το αςφαλιςτικό πρόγραμμα που 
ταιριάηει ςτθν περίπτωςθ ςασ. 

 
Προτείνουμε  να κλείςουμε ζνα ραντεβοφ ϊςτε να δοφμε αναλυτικά τισ δικζσ ςασ ανάγκεσ . 
 
 
 

 
κα ςυηθτιςουμε μαηί ςασ και κα προςπακιςουμε να λφςουμε όλεσ τισ απορίεσ ςασ. 
 
Καλζςτε μασ ςτο : Τ. +30 6977 260 101 
 

αξιοποιοφμε το video conference  ςτισ ‘’πλατφόρμεσ’’     καλζςτε μασ για βίντεο ςυνομιλία.  
 
 
 ι γράψτε μασ  ςτο :  asfalistis@gmail.com  ι  hello@help-insurance.gr 
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Το ταξίδι μασ ςτο χϊρο των αςφαλειϊν ξεκινά το 1991 με τθν αποκλειςτικι μασ ςυνεργαςία με τθν  Εκνικι 
Αςφαλιςτικι . 
 
Με ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ του ςφγχρονου ανκρϊπου, κφριοσ ςτόχοσ  μασ είναι θ αδιάκοπθ παροχι υψθλοφ επιπζδου 
αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν και ανταγωνιςτικϊν προϊόντων. 
 
Η προςωπικι επαφι και επικοινωνία, οι εξατομικευμζνεσ λφςεισ, θ εφαρμογι ςφγχρονων τεχνολογιϊν, κακϊσ και θ 
ςυνεχισ ςτιριξθ - ενθμζρωςθ των πελατϊν ακόμα και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυνεργαςίασ ορίηουν για εμάσ τθν 
ζννοια τθσ ποιότθτασ! 
 
Με οδθγό τθν πίςτθ μασ ςτο κεςμό τθσ αςφάλιςθσ και τθν πολυετι εμπειρία ευελπιςτοφμε να ςασ προςφζρουμε 
υπθρεςίεσ αντάξιεσ των προςδοκιϊν ςασ ! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


