Δ/ΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πρόσθετη Πράξη Αριθ. 19449
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αριθ. 3545/1
Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πιο πάνω
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, συμφωνείται μεταξύ της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» και του
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» να
ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου 2018 το εξής:
Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Τροποποιείται η Ασφάλιση Ευρείας Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης από
ατύχημα ή ασθένεια.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλιζόμενου προσώπου από
οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους
ποσό ίσο με ....................................…………………….
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΘΑΝΑΤΟΥ
Ή
ΜΟΝΙΜΗΣ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
1. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλιζόμενου προσώπου
από ατύχημα, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους
ποσό ίσο με ................................................................
(Σε συνδυασμό με την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ..………
2. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί
μόνιμα ολικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα
καταβάλλεται σ' αυτό ποσό ίσο με .…………………
3. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί
μόνιμα μερικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα
καταβάλλεται σ' αυτό ποσοστό % των .......................
σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών Μόνιμης
Μερικής ανικανότητας από ατύχημα.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
 Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε δαπάνες
που οφείλονται σε Νοσοκομειακή ή Εξωνοσοκομειακή "νοσηλεία" εξαιτίας ατυχήματος ή
ασθενείας, θα του καταβάλλεται, με τους παρακάτω
περιορισμούς, ποσοστό των πραγματοποιηθεισών
δαπανών με ανώτατο όριο για κάθε ασφαλιστικό
έτος το ποσό των ……………………………………
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Μέλη)

ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Εξαρτ. μέλη)

10.000,00.-

Δεν καλύπτεται.-

10.000,00.20.000,00.-

Δεν καλύπτεται.Δεν καλύπτεται).-

10.000,00.-

Δεν καλύπτεται.-

10.000,00.-

Δεν καλύπτεται.-

10.000,00.-

10.000,00.-
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Μέλη)

Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου
και Τροφή την ημέρα ................................................
Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου
και Τροφή την ημέρα σε θάλαμο Εντατικής
Παρακολούθησης ή στο Εξωτερικό............................
Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για δαπάνες
Εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για κάθε άτομο, για
κάθε ασφαλιστικό έτος ..............................................
"Ποσό απαλλαγής" μόνο για Εξωνοσοκομειακές
δαπάνες, για κάθε άτομο και για κάθε ασφαλιστικό
έτος …………….........................................................
Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε ιατρική
επίσκεψη ....................................................................
Ανώτατος αριθμός ιατρικών επισκέψεων για κάθε
άτομο και για κάθε ασφαλιστικό έτος ......................













ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Εξαρτ. μέλη)

120,00.-

120,00.-

240,00.-

240,00.-

800,00.-

800,00.-

125,00.-

125,00.-

60,00.-

60,00.-

Χωρίς όριο

Χωρίς όριο

Σημείωση :
Στην Ασφάλιση Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, καλύπτονται αποκλειστικά οι δαπάνες για Ιατρικές
Επισκέψεις και Διαγνωστικές/Ακτινολογικές Εξετάσεις.
Ποσοστό καταβαλλόμενων δαπανών Νοσοκομειακής Περίθαλψης (συμμετοχή ΕΘΝΙΚΗΣ):



1. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο
υποβληθεί σε "νοσηλεία" σε Μη Συμβεβλημένα
Νοσοκομεία, θα καταβάλλονται οι δαπάνες από την
ΕΘΝΙΚΗ ως εξής:
α) Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα,
Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης Ασφαλιστικής
Εταιρίας τουλάχιστον 20%


Εφόσον ο Κύριος ασφαλιστικός Φορέας ή άλλος
Ασφαλιστικός Οργανισμός ή άλλη Ασφαλιστική
Εταιρία συμμετάσχει στις πραγματοποιηθείσες
δαπάνες με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20%,
η ΕΘΝΙΚΗ θα συμμετέχει με ποσοστό 100% στο
υπόλοιπο που απομένει αν από το συνολικό ποσό
της κάθε δαπάνης αφαιρεθεί το ποσό που κατέβαλε
ο Φορέας ή ασφαλιστική εταιρία και μέχρι τα
ανώτατα όρια που αναφέρονται παραπάνω.

OZ.0.110 – 11/0402
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Μέλη)

ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Εξαρτ. μέλη)

β) Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα,
Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης Ασφαλιστικής
Εταιρίας μικρότερη από 20%
- Εφόσον ο Κύριος ασφαλιστικός Φορέας ή άλλος
Ασφαλιστικός Οργανισμός ή άλλη Ασφαλιστική
Εταιρία συμμετάσχει στις πραγματοποιηθείσες
δαπάνες με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο από
20%, η ΕΘΝΙΚΗ θα συμμετέχει με ποσοστό 80%
πάνω στο συνολικό ποσό κάθε δαπάνης και μέχρι
τα ανώτατα όρια που αναφέρονται παραπάνω.
Σημειώσεις :
- Η χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα για την
Νοσοκομειακή Περίθαλψη είναι υποχρεωτική.
 Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία για τον καθορισμό
του ποσοστού συμμετοχής της ΕΘΝΙΚΗΣ στις
πραγματοποιηθείσες
δαπάνες,
θα
γίνεται
ξεχωριστά για κάθε παραστατικό.
Κατά συνέπεια, για κάθε πρωτότυπη απόδειξη
δαπάνης στην οποία η συμμετοχή του Κύριου
Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλου Ασφαλιστικού
Οργανισμού ή άλλης Ασφαλιστικής Εταιρίας είναι
μικρότερη του 20%, η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει
ποσοστό 80% της δαπάνης.
2. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο
υποβληθεί σε "νοσηλεία" σε Συμβεβλημένα
Νοσοκομεία, θα καταβάλλονται οι δαπάνες από
την ΕΘΝΙΚΗ ως εξής :
α) Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα,
Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης Ασφαλιστικής
Εταιρίας τουλάχιστον 20%

Εφόσον ο Κύριος ασφαλιστικός Φορέας ή άλλος
Ασφαλιστικός Οργανισμός ή άλλη Ασφαλιστική
Εταιρία συμμετάσχει στις πραγματοποιηθείσες
δαπάνες με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον
20%, η ΕΘΝΙΚΗ θα συμμετέχει με ποσοστό 100%
στο υπόλοιπο που απομένει αν από το συνολικό
ποσό της κάθε δαπάνης αφαιρεθεί το ποσό που
κατέβαλε ο Φορέας ή άλλος Ασφαλιστικός
Οργανισμός ή άλλη Ασφαλιστική Εταιρία και
μέχρι τα ανώτατα όρια που αναφέρονται
παραπάνω.
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Μέλη)

ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Εξαρτ. μέλη)

β) Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα,
Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης Ασφαλιστικής
Εταιρίας μικρότερη από 20%
- Εφόσον ο Κύριος ασφαλιστικός Φορέας ή άλλος
Ασφαλιστικός Οργανισμός ή άλλη Ασφαλιστική
Εταιρία συμμετάσχει στις πραγματοποιηθείσες
δαπάνες με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο από
20%, η ΕΘΝΙΚΗ θα συμμετέχει με ποσοστό 80%
πάνω στο συνολικό ποσό κάθε δαπάνης και μέχρι
τα ανώτατα όρια που αναφέρονται παραπάνω.

-



Σημειώσεις :
Η χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα για
την Νοσοκομειακή Περίθαλψη είναι υποχρεωτική.
Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία για τον καθορισμό
του ποσοστού συμμετοχής της ΕΘΝΙΚΗΣ στις
πραγματοποιηθείσες
δαπάνες,
θα
γίνεται
ξεχωριστά για κάθε παραστατικό.

Ποσοστό καταβαλλόμενων δαπανών Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (συμμετοχή ΕΘΝΙΚΗΣ):
α) Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα,
Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης Ασφαλιστικής
Εταιρίας τουλάχιστον 20%

Εφόσον ο Κύριος ασφαλιστικός Φορέας ή άλλος
Ασφαλιστικός Οργανισμός ή άλλη Ασφαλιστική
Εταιρία συμμετάσχει στις πραγματοποιηθείσες
δαπάνες με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20%,
η ΕΘΝΙΚΗ θα συμμετέχει με ποσοστό 100% στο
υπόλοιπο που απομένει αν από το συνολικό ποσό
της κάθε δαπάνης αφαιρεθεί το ποσό που κατέβαλε
ο Φορέας ή άλλος Ασφαλιστικός Οργανισμός ή
άλλη Ασφαλιστική Εταιρία και μέχρι τα ανώτατα
όρια που αναφέρονται παραπάνω.
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Μέλη)

ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Εξαρτ. μέλη)

50,00.-

50,00.-

β) Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα,
Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης Ασφαλιστικής
Εταιρίας μικρότερη από 20%
- Εφόσον ο Κύριος ασφαλιστικός Φορέας ή άλλος
Ασφαλιστικός Οργανισμός ή άλλη Ασφαλιστική
Εταιρία συμμετάσχει στις πραγματοποιηθείσες
δαπάνες με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο από
20%, η ΕΘΝΙΚΗ θα συμμετέχει με ποσοστό 80%
πάνω στο συνολικό ποσό κάθε δαπάνης και μέχρι τα
ανώτατα όρια που αναφέρονται παραπάνω.
Σημειώσεις :

Η χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα για την
Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη είναι υποχρεωτική.


Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία για τον καθορισμό
του ποσοστού συμμετοχής της ΕΘΝΙΚΗΣ στις
πραγματοποιηθείσες δαπάνες, θα γίνεται ξεχωριστά
για κάθε παραστατικό.
Κατά συνέπεια, για κάθε πρωτότυπη απόδειξη
δαπάνης στην οποία η συμμετοχή του Κύριου
Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλου Ασφαλιστικού
Οργανισμού ή άλλης Ασφαλιστικής Εταιρίας είναι
μικρότερη του 20%, η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει
ποσοστό 80% της δαπάνης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
 Αν
ασφαλιζόμενο πρόσωπο νοσηλευτεί σε
Νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, θα
του καταβάλλεται για κάθε ημέρα νοσηλείας ποσό....
 Η παροχή καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα της
νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες σε κάθε περίπτωση,
ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών νοσηλείας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

OZ.0.110 – 11/0402

Το επίδομα θα καταβάλλεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί
Νοσοκομειακές δαπάνες για το ίδιο γεγονός από την ασφάλιση της Ευρείας
Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης.
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Μέλη)

ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Εξαρτ. μέλη)

2.000,00.-

2.000,00.-

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
 Αν
ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε
χειρουργική επέμβαση εξαιτίας ατυχήματος ή
ασθένειας θα του καταβάλλεται ποσό ίσο με
ποσοστό επί τοις εκατό (%) των ..........................…..
 Το επίδομα θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα
ποσοστά που καθορίζονται στον πίνακα των
χειρουργικών επεμβάσεων, ανεξάρτητα από το ύψος
των δαπανών της χειρουργικής επέμβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το επίδομα θα καταβάλλεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί
δαπάνες για αμοιβή χειρούργου για το ίδιο γεγονός από την ασφάλιση της
Ευρείας Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης.
Οι λοιποί όροι του Συμβολαίου παραμένουν αμετάβλητοι.
Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος
έλαβε από ένα υπογεγραμμένο.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018
Οι Συμβαλλόμενοι
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΛΙΑΣ
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Α.Ε.Ε.Γ.Α “Η ΕΘΝΙΚΗ”

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ε. ΣΟΥΚΟΥ

Προϊστάμενος
Τομέα Ανάληψης Εργασιών

Ι. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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