ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
OΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ.............

: 3545/1

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ...........................

: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Φ.Μ. 090296282

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ................................
ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ............
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ....................................

: Η 1η Οκτωβρίου 2015
: Η 1η Οκτωβρίου κάθε χρόνου
: Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου για την
καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου και η πρώτη κάθε
επόμενου ημερολογιακού μήνα για την καταβολή των
επόμενων ασφαλίστρων.

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ" καλούμενη στο εξής
ΕΘΝΙΚΗ, συμφωνεί με τον ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ότι με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους του
ασφαλιστηρίου αυτού και με την προϋπόθεση της πληρωμής από τον συμβαλλόμενο του ασφαλίστρου
που συμφωνήθηκε, θα καταβάλλει στους δικαιούχους τα ασφαλιζόμενα ποσά και θα τους παρέχει τα
προβλεπόμενα στο ασφαλιστήριο αυτό δικαιώματα και προνόμια.
Οι εξαιρέσεις των καλυπτόμενων από την παρούσα ασφάλιση κινδύνων αναγράφονται στο Μέρος
Τρίτο του παρόντος Συμβολαίου άρθρο 4 των ασφαλιστικών καλύψεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV & V.
Το ασφαλιστήριο αυτό εκδόθηκε με βάση αίτηση του Συμβαλλομένου σε δύο (2) αντίτυπα τα οποία
υπόγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη και πήραν από ένα.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

(Έλαβα γνώση των άρθρων που
αναφέρονται στις εξαιρέσεις των
καλυπτομένων κινδύνων).

Η. Δασκαλόπουλος

Ι. Χατζηκωνσταντίνου

Σχετικά με τα δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης προς το παρόν Συμβόλαιο βλέπετε
αναλυτικά στην σελίδα «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ» του παρόντος.
OZ.0.100 – 10/0299

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1. Ποια πρόσωπα δικαιούνται ν' ασφαλιστούν
ΑΡΘΡΟ 2. Κατηγορίες
ΑΡΘΡΟ 3. Συμμετοχή στο κόστος της ασφάλισης
ΑΡΘΡΟ 4. Πίνακας καλύψεων
ΑΡΘΡΟ 5. Έλεγχος Ασφαλισιμότητας
ΑΡΘΡΟ 6. Πίνακας ασφαλίστρων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. Έναρξη ασφάλισης των προσώπων που δικαιούνται ν' ασφαλιστούν
ΑΡΘΡΟ 2. Διακοπή ασφάλισης των ασφαλιζομένων προσώπων
ΑΡΘΡΟ 3. Αποκλεισμός διπλής ασφάλισης
ΑΡΘΡΟ 4. Δικαιούχοι
ΑΡΘΡΟ 5. Απαιτούμενα στοιχεία - πληροφορίες
ΑΡΘΡΟ 6. Διάρκεια - Τροποποίηση - Διακοπή ισχύος ασφαλιστηρίου
ΑΡΘΡΟ 7. Αμετάβλητο των όρων του ασφαλιστηρίου
ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση
ΑΡΘΡΟ 9. Ανακριβής δήλωση ηλικίας
ΑΡΘΡΟ 10. Ενημερωτικό έντυπο
ΑΡΘΡΟ 11. Αναγγελία ζημιών - Αποδεικτικά στοιχεία - Καταβολή
ΑΡΘΡΟ 12. Ιατρική εξέταση ασφαλιζομένου
ΑΡΘΡΟ 13. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
ΑΡΘΡΟ 14. Παραγραφή
ΑΡΘΡΟ 15. Φόροι
ΑΡΘΡΟ 16. Ασφάλιστρα
ΑΡΘΡΟ 17. Γενικοί ορισμοί
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
I. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1. Θάνατος
ΑΡΘΡΟ 2. Προνόμιο μετατροπής
ΑΡΘΡΟ 3. Ασφάλιση κατά την διάρκεια της περιόδου μετατροπής
ΑΡΘΡΟ 4. Περιορισμοί - Εξαιρέσεις
ΑΡΘΡΟ 5. Ειδικοί ορισμοί
II. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ 1. Θάνατος από Ατύχημα
ΑΡΘΡΟ 2. Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικ/τα από Ατύχημα
ΑΡΘΡΟ 3. Συντρέχουσες περιπτώσεις
ΑΡΘΡΟ 4. Περιορισμοί - Εξαιρέσεις
ΑΡΘΡΟ 5. Ειδικοί ορισμοί
ΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1. Ευρεία Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
ΑΡΘΡΟ 2. Καλυπτόμενες δαπάνες
ΑΡΘΡΟ 3. Χρονική επέκταση ασφάλισης
ΑΡΘΡΟ 4. Περιορισμοί - Εξαιρέσεις
ΑΡΘΡΟ 5. Ειδικοί ορισμοί

ΙV. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1. Νοσοκομειακό επίδομα
ΑΡΘΡΟ 2. Χρονική επέκταση ασφάλισης
ΑΡΘΡΟ 3. Διαδοχικές νοσηλείες
ΑΡΘΡΟ 4. Περιορισμοί - Εξαιρέσεις
ΑΡΘΡΟ 5. Ειδικοί ορισμοί
V. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1. Χειρουργικό Επίδομα
ΑΡΘΡΟ 2. Χρονική επέκταση ασφάλισης
ΑΡΘΡΟ 3. Διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις ή νοσηλείες
ΑΡΘΡΟ 4. Περιορισμοί - Εξαιρέσεις
ΑΡΘΡΟ 5. Ειδικοί ορισμοί
ΑΡΘΡΟ 6. Πίνακας χειρουργικών επεμβάσεων και παροχών
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 1. ΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ν' ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΜΕΣΑ δικαιούται ν' ασφαλιστεί το σύνολο των μελών του Συμβαλλομένου τα
οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.
Ημερομηνία απόκτησης του δικαιώματος ασφάλισης για κάθε πρόσωπο που
δικαιούται άμεσα ν' ασφαλιστεί, θεωρείται η μεταγενέστερη από τις παρακάτω ημερομηνίες:
(α)

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου.

(β)

Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του μέλους του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(γ)

Η πρώτη ημέρα του μήνα που συμπίπτει ή ακολουθεί την έγγραφη γνωστοποίηση
(αναγγελία

ασφάλισης)

από

τον

Συμβαλλόμενο

προς

την

ΕΘΝΙΚΗ

των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την ασφάλισή του
(ονοματεπώνυμο,

ημερομηνία

γέννησης,

Α.Φ.Μ.,

ερωτηματολόγιο

Υγείας, κ.λ.π.).
Αν για ασφαλιζόμενο πρόσωπο με το ανωτέρω συμβόλαιο, διακοπεί η ασφάλισή του
κατόπιν επιθυμίας του, παρόλο που δεν απώλεσε το δικαίωμα ασφάλισης και εάν υποβληθεί
εκ νέου αίτηση για ασφάλισή του, το πρόσωπο αυτό θα ασφαλίζεται σύμφωνα με τους
όρους του Ασφαλιστηρίου, μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
υποβολής της νέας αίτησης ασφάλισης και δεν θα καλύπτονται οι περιπτώσεις που έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση με προϋπάρχουσες της νέας ημερομηνίας ασφάλισης παθήσεις
(ασθένειες ή ατυχήματα).
ΕΜΜΕΣΑ δικαιούται ν' ασφαλιστεί το σύνολο των "εξαρτωμένων μελών" των
άμεσα ασφαλιζομένων προσώπων.
"Εξαρτώμενα μέλη" κάθε άμεσα ασφαλιζομένου προσώπου είναι αποκλειστικά ο/η
σύζυγος του που δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70 ο) έτος της ηλικίας του/της
καθώς επίσης και τα ανύπαντρα παιδιά του που δεν εργάζονται και η ηλικία τους είναι
μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μικρότερη των 18 ετών ή των 25 εφόσον
σπουδάζουν.
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Ημερομηνία απόκτησης του δικαιώματος ασφάλισης για κάθε "εξαρτώμενο μέλος",
θεωρείται η μεταγενέστερη από τις παρακάτω ημερομηνίες:
(α)

Η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης του μέλους του Συμβαλλόμενου του
οποίου είναι "εξαρτώμενο μέλος".

(β)

Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του "εξαρτώμενου μέλους".

Άρθρο 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ
Όλα τα μέλη του Συμβαλλόμενου που δικαιούνται να ασφαλιστούν κατατάσσονται
σε μία και μοναδική κατηγορία.

Άρθρο 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σύμφωνα με δήλωση του Συμβαλλομένου, το ασφαλιστήριο αυτό έγινε με βάση τη
συμμετοχή των μελών του Συμβαλλόμενου και των "εξαρτωμένων μελών" τους στο
ασφάλιστρο όλων των ασφαλιζομένων κινδύνων με ποσοστό συμμετοχής εκατό τοις εκατό
(100 %).
Σε κάθε επέτειο του Συμβολαίου, τα ασφαλιζόμενα μέλη θα πρέπει να ανέρχονται στο
70% του συνόλου των μελών του Συμβαλλομένου.
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Άρθρο 4. 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 ……….
 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 ......................
 Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε ιατρική
επίσκεψη .................................................………
 Ανώτατος αριθμός ιατρικών επισκέψεων για
κάθε άτομο και για κάθε ασφαλιστικό έτος .......

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.-

120,00.-

120,00.-

240,00.-

240,00.-

800,00.-

800,00.-

60,00.-

60,00.-

Χωρίς όριο

Χωρίς όριο

Σημείωση :
Στην Ασφάλιση Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, καλύπτονται αποκλειστικά οι δαπάνες για
Ιατρικές Επισκέψεις και Διαγνωστικές/Ακτινολογικές Εξετάσεις.
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Μέλη)



ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Εξαρτ. μέλη)

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.

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.
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Μέλη)

ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Εξαρτ. μέλη)

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.
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.
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Μέλη)

ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Εξαρτ. μέλη)

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.
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.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
 Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο νοσηλευτεί σε
Νοσοκομείο εξ αιτίας 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 :



ΑΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Μέλη)

ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Εξαρτ. μέλη)

50,00.-

50,00.-

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.

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 :

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

2.000,00.-

2.000,00.-

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.

Κάθε νέος κίνδυνος που θα ασφαλίζεται με το παρόν ασφαλιστήριο κατά την διάρκεια

της ισχύος του, καθώς επίσης και κάθε αύξηση των ασφαλιζόμενων κατά κίνδυνο ποσών, θα
ισχύουν μόνο για τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του νέου κινδύνου
ή της αύξησης των ασφαλιζόμενων ποσών, δεν νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο, στο σπίτι ή
οπουδήποτε αλλού για οποιαδήποτε αιτία και βρίσκονται σε "ενεργό απασχόληση". Σε αντίθετη
περίπτωση η ισχύς των ανωτέρω θ’ αρχίζει την επομένη της συμπλήρωσης τριάντα (30) συνεχών
ημερών από την αποκατάσταση της υγείας των και επιστροφή των στην "ενεργό απασχόληση",
εκτός αν η ΕΘΝΙΚΗ μετά από έγγραφη αίτησή τους εγκρίνει διαφορετικά.
Άρθρο 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Κάθε πρόσωπο που δικαιούται ν' ασφαλιστεί σύμφωνα με τους όρους του
ασφαλιστηρίου αυτού είναι υποχρεωμένο να συμπληρώσει και να υποβάλλει στην ΕΘΝΙΚΗ
"ειδικό ερωτηματολόγιο", με βάση το οποίο η ΕΘΝΙΚΗ αποδέχεται ή όχι την ασφάλισή του ή
την αποδέχεται με εξατομικευμένες εξαιρέσεις παθήσεων που γνωστοποιούνται στο πρόσωπο
αυτό.
OZ.0.100 – 10/0299

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ “Η ΕΘΝΙΚΗ”
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, 117 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094003849 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ – Αρ. Μ.Α.Ε.: 12840/05/Β/86/20

10/47

Άρθρο 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
ΑΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Μέλη)

ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
(Εξαρτ. μέλη)

1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ………………………….. Το ασφάλιστρο Ζωής
υπολογίζεται με βάση
τα όσα αναφέρονται
στο Άρθρο 16 παρ. 5
των Γενικών Όρων.
2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ
ΑΝΙΚ/ΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ……………... 0,06‰ του ασφαλιζομένου ποσού.-

Δεν καλύπτεται.-

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ
&
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή
ΑΣΘΕΝΕΙΑ …………………………………. € 14,60 για κάθε € 14,60 για ένα
ασφαλιζόμενο πρόσω- εξαρτώμενο μέλος.
πο.€ 29,20 για δύο ή
περισσότερα εξαρτώμενα μέλη.-
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1. ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
Ν' ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ
(α)

Πρόσωπο που δικαιούται ν' ασφαλιστεί σύμφωνα με το ασφαλιστήριο αυτό με βάση
την μη συμμετοχή στο ασφάλιστρο, ασφαλίζεται από την ημερομηνία που αποκτά
το δικαίωμα ασφάλισης ή από την ημερομηνία αποδοχής από την ΕΘΝΙΚΗ των
στοιχείων που αποδεικνύουν την ασφαλισιμότητά του, εφόσον σύμφωνα με το
Άρθρο 5 - Μέρος πρώτο του παρόντος ασφαλιστηρίου είναι αναγκαία η προσκόμιση
στοιχείων.

(β)

Πρόσωπο που δικαιούται ν' ασφαλιστεί σύμφωνα με το ασφαλιστήριο αυτό με βάση
την συμμετοχή στο ασφάλιστρο, ασφαλίζεται μετά από έγγραφη αίτηση προς την
ΕΘΝΙΚΗ. Η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο που δικαιούται άμεσα
ν' ασφαλιστεί, ακόμα και αν αφορά εξαρτώμενο μέλος. Ημερομηνία έναρξης
ασφάλισης του προσώπου αυτού θεωρείται η μεταγενέστερη από τις παρακάτω
ημερομηνίες:
1.

Η ημερομηνία που αποκτά το δικαίωμα ασφάλισης.

2.

Η ημερομηνία που υποβάλλει την αίτηση ασφάλισης.

3.

Η ημερομηνία αποδοχής από την ΕΘΝΙΚΗ των στοιχείων που
αποδεικνύουν την ασφαλισιμότητά του, τα οποία πρέπει να προσκομίσει
στην ΕΘΝΙΚΗ αν:


υποβάλλει την αίτηση ασφάλισης μετά την παρέλευση τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία που απέκτησε το δικαίωμα
ασφάλισης,



υποβάλλει νέα αίτηση μετά από διακοπή της ασφάλισής του,



σύμφωνα με το Άρθρο 5 - Μέρος πρώτο του παρόντος
ασφαλιστηρίου η προσκόμιση τέτοιων στοιχείων είναι αναγκαία.

Τα πιο πάνω αναφερόμενα στις παραγράφους (α) και (β), ισχύουν μόνον εφόσον
κατά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισής του το πρόσωπο αυτό δεν νοσηλεύεται σε
νοσοκομείο, στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού για οποιαδήποτε αιτία και βρίσκεται σε "ενεργό
απασχόληση". Σε αντίθετη περίπτωση η ασφάλιση θ’ αρχίζει την επομένη της συμπλήρωσης
τριάντα (30) συνεχών ημερών από την αποκατάσταση της υγείας του και την επιστροφή του
στην "ενεργό απασχόληση", εκτός αν η ΕΘΝΙΚΗ μετά από έγγραφη αίτησή του εγκρίνει
διαφορετικά.
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Άρθρο 2. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης ασφαλιζομένου προσώπου θεωρείται η
προγενέστερη από τις παρακάτω ημερομηνίες:
(α)

Η ημερομηνία διακοπής της ισχύος του ασφαλιστηρίου.

(β)

Η ημερομηνία που το ασφαλιζόμενο πρόσωπο χάνει την ιδιότητα του μέλους
της ομάδας που δικαιούται ν' ασφαλιστεί, (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, Άρθρο 1) γιατί
δεν συμπληρώνει πια τις προβλεπόμενες από το παρόν ασφαλιστήριο για το
σκοπό αυτό προϋποθέσεις.
Εξαιρετικά στην περίπτωση του ορίου ηλικίας η ασφάλιση θα παραμένει σε
ισχύ μέχρι το τέλος του ασφαλιστικού έτους μέσα στο οποίο το ασφαλιζόμενο
πρόσωπο συμπλήρωσε το όριο ηλικίας.

(γ)

Η ημερομηνία που το ασφαλιζόμενο πρόσωπο αναλαμβάνει ενεργό υπηρεσία
στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας ή
διεθνούς οργανισμού.

(δ)

Η ημερομηνία που το ασφαλιζόμενο πρόσωπο παύει να καταβάλει τα
αναλογούντα στο ποσοστό συμμετοχής του ασφάλιστρα αν από το
ασφαλιστήριο αυτό προβλέπεται τέτοια συμμετοχή.

(ε)

Η ημερομηνία συμπλήρωσης από το άμεσα ασφαλιζόμενο πρόσωπο μισθωτό του Συμβαλλομένου - τριάντα (30) ημερών οποιασδήποτε μορφής
αδείας κατά την διάρκεια της οποίας δεν καταβάλλονται από τον
συμβαλλόμενο αποδοχές («άνευ αποδοχών»), εξαιρουμένων των αδειών
ανικανότητας προς εργασία ένεκα ατυχήματος ή ασθένειας.

Άρθρο 3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται ν’ ασφαλιστεί ταυτόχρονα:
(α)

Σαν μέλος της ομάδας που δικαιούται άμεσα ασφάλισης και σαν μέλος της
ομάδας που δικαιούται έμμεσα ασφάλισης, ή

(β)

Σαν εξαρτώμενο μέλος δύο άμεσα ασφαλιζομένων προσώπων.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα θεωρείται ότι το πρόσωπο της παραγρ. (α)
δικαιούται ν’ ασφαλισθεί άμεσα, το δε της παραγρ. (β) σαν εξαρτώμενος
του/της συζύγου, εκτός αν μετά από έγγραφη αίτησή του η ΕΘΝΙΚΗ
αποδεχθεί διαφορετικά.
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Άρθρο 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Κάθε ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα με έγγραφη δήλωσή του προς την ΕΘΝΙΚΗ,
να ορίζει ή ν’ αντικαθιστά τον δικαιούχο ή δικαιούχους του προβλεπόμενου από το
ασφαλιστήριο για την περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλιζομένου ποσού. Αν έχουν
οριστεί περισσότεροι από έναν δικαιούχοι χωρίς να έχει καθοριστεί το ποσοστό συμμετοχής
τους, το ασφαλιζόμενο ποσό θα επιμερίζεται σε ίσα μερίδια. Αν επίσης δεν έχει οριστεί
δικαιούχος για μέρος ή ολόκληρο το ασφαλιζόμενο ποσό ή έχει οριστεί δικαιούχος που
πέθανε πριν ή μαζί με τον ασφαλιζόμενο, τότε το μέρος αυτό ή το σύνολο του
ασφαλιζομένου ποσού θα καταβάλεται στους λοιπούς δικαιούχους κατ' αναλογία των
μεριδίων των, ή αν δεν υπάρχουν δικαιούχοι, στους Νόμιμους Κληρονόμους του
ασφαλιζομένου σύμφωνα με τις περί «εξ αδιαθέτου διαδοχής» διατάξεις του αστικού
κώδικα. Στους δικαιούχους του ασφαλιζόμενου ποσού ΘΑΝΑΤΟΥ καταβάλλεται και
οποιοδήποτε άλλο ποσό οφείλεται στον ασφαλιζόμενο τη στιγμή του θανάτου του από
άλλους ασφαλιζόμενους με το ασφαλιστήριο αυτό κινδύνους. Η έγγραφη δήλωση του
ασφαλιζομένου ενεργοποιείται μόνο από την επίδοσή της στην ΕΘΝΙΚΗ.

Άρθρο 5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην ΕΘΝΙΚΗ τα αναγκαία
στοιχεία και πληροφορίες, έτσι ώστε η ΕΘΝΙΚΗ να διατηρεί αρχείο στο οποίο να υπάρχουν
κάθε χρονική στιγμή τα ονόματα των ασφαλιζομένων, τα ασφαλιζόμενα ποσά που ισχύουν
για τον καθένα, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης για κάθε ασφαλιζόμενο και
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται σαν απαραίτητη.
Ενδεχόμενα λάθη στα στοιχεία και στις πληροφορίες που παρέχει ο συμβαλλόμενος
στην ΕΘΝΙΚΗ, σε καμιά περίπτωση δεν θίγουν τα δικαιώματα της ΕΘΝΙΚΗΣ, των
ασφαλιζομένων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Άρθρο 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το ασφαλιστήριο αυτό είναι αόριστης διάρκειας και εκδίδεται για μια δεκαετία
τουλάχιστον.
Κάθε μεταβολή ή τροποποίηση των όρων του, θα γίνεται έγγραφα μετά από
συμφωνία μεταξύ ΕΘΝΙΚΗΣ και Συμβαλλομένου. Η ισχύς του ασφαλιστηρίου αυτού
διακόπτεται οποτεδήποτε και από οποιοδήποτε των Συμβαλλομένων μερών με προηγούμενη
όμως γραπτή ειδοποίηση - καταγγελία στο άλλο Συμβαλλόμενο μέρος τριάντα (30)
τουλάχιστον ημερών πριν από την ημερομηνία διακοπής.
Η γραπτή ειδοποίηση - καταγγελία γίνεται με επίδοση από δικαστικό επιμελητή.
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Η έκδοση, ή τροποποίηση των όρων και η διακοπή του παρόντος ασφαλιστηρίου,
γίνεται μόνο από αρμόδιο εντεταλμένο όργανο της ΕΘΝΙΚΗΣ και δεν απαιτείται
προηγούμενη ειδοποίηση ή συμφωνία οποιουδήποτε ασφαλιζομένου ή δικαιούχου ή άλλου
προσώπου, εκτός από τον Συμβαλλόμενο με την ΕΘΝΙΚΗ.

Άρθρο 7. ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Αν η ΕΘΝΙΚΗ οποιαδήποτε στιγμή και με οποιεσδήποτε συνθήκες δεν εφαρμόσει ή
δεν επιμείνει στην αυστηρή εφαρμογή κάποιου όρου ή όρων του ασφαλιστηρίου αυτού,
τούτο δεν μπορεί να ερμηνευτεί σαν παραίτηση της ΕΘΝΙΚΗΣ από τον όρο ή τους όρους
αυτούς, ούτε ότι ο όρος ή οι όροι αυτοί δεν θα εφαρμοστούν οποιαδήποτε άλλη στιγμή και
με οποιεσδήποτε όμοιες ή διαφορετικές συνθήκες.
Άρθρο 8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Το παρόν ασφαλιστήριο καθώς και κάθε δικαίωμα που πηγάζει από αυτό δεν μπορεί
να εκχωρηθεί, εκτός εάν η ΕΘΝΙΚΗ συμφωνήσει έγγραφα.

Άρθρο 9. ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ
Αν η ηλικία κάποιου ασφαλιζομένου αποδειχθεί ανακριβής, θα αναπροσαρμόζονται
αναδρομικά και σύμφωνα με την πραγματική του ηλικία τόσο τα ασφάλιστρα όσο και τα
ασφαλιζόμενα ποσά εάν και αυτά εξαρτώνται από την ηλικία του, με την προϋπόθεση,
βέβαια, ότι η πραγματική του ηλικία είναι μέσα στα όρια που καθορίζονται από το
ασφαλιστήριο αυτό, διαφορετικά η ασφάλισή του θα θεωρείται άκυρη για το διάστημα που η
ηλικία του ήταν εκτός των ορίων αυτών.

Άρθρο 10. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
Η ΕΘΝΙΚΗ θα χορηγεί στους ασφαλιζομένους ενημερωτικό έντυπο που θα περιέχει
τους βασικούς όρους της ασφάλισης. Το έντυπο αυτό δεν επέχει θέση ασφαλιστηρίου
συμβολαίου και κατά συνέπεια δεν δεσμεύει καθόλου την ΕΘΝΙΚΗ.

Άρθρο 11. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ
Ο Συμβαλλόμενος ή ο ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που θα συμβεί ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος να
ειδοποιήσει έγγραφα την ΕΘΝΙΚΗ. Επίσης, ο δικαιούχος για να στηρίξει την αξίωσή του,
είναι υποχρεωμένος μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία που συνέβη ο
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ασφαλιζόμενος κίνδυνος, να προσκομίσει στα γραφεία της ΕΘΝΙΚΗΣ τα απαραίτητα για
τον σκοπό αυτό αποδεικτικά στοιχεία.
Καμιά δικαστική ενέργεια για την ικανοποίηση αξίωσης που πηγάζει από το
ασφαλιστήριο αυτό, δεν μπορεί να γίνει πριν περάσει χρονικό διάστημα τουλάχιστον εξήντα
(60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την ΕΘΝΙΚΗ των αποδεικτικών στοιχείων
μιας τέτοιας αξίωσης.

Άρθρο 12. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
Η ΕΘΝΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει με γιατρό της σε εξέταση
οποιουδήποτε ασφαλιζομένου, του οποίου εκκρεμεί αξίωση που πηγάζει από το
ασφαλιστήριο αυτό (ένεκα επελεύσεως του ασφαλιζομένου κινδύνου), καθώς επίσης και σε
νεκροψία σε περίπτωση θανάτου του.

Άρθρο 13. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Κάθε διαφορά που θα προκύψει από το ασφαλιστήριο αυτό ή σε σχέση με αυτό,
ρητά συμφωνείται ότι υπόκειται στην δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων της Αθήνας
και εκδικάζεται από αυτά.

Άρθρο 14. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από το ασφαλιστήριο αυτό, παραγράφεται
μετά πέντε (5) έτη από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε.

Άρθρο 15. ΦΟΡΟΙ
Κάθε φορολογική επιβάρυνση του Ασφαλιστηρίου οποιασδήποτε φύσης, των
αποδείξεων είσπραξης ασφαλίστρων, των πράξεων χορήγησης δανείων, των Πρόσθετων
Πράξεων οποιουδήποτε περιεχομένου και γενικά κάθε πράξης σχετικής με τη σύμβαση
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή
θα ισχύσουν μετά την έκδοσή του, βαρύνει τους ενδιαφερόμενους, Συμβαλλόμενο ή
Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο. Ειδικότερα, τα τέλη, οι φόροι και τα έξοδα εξόφλησης του
Ασφαλιστηρίου, καθώς επίσης και όλα γενικά τα έξοδα της Εταιρίας από κατασχέσεις που
επιβάλλονται στα χέρια της ως τρίτης ή από εκχωρήσεις του Ασφαλιζομένου Ποσού,
βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο που παρέχει την εξόφληση (Συμβαλλόμενο ή Ασφαλισμένο ή
Δικαιούχο) ή τους νομίμους διαδόχους του.
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Κάθε επιβάρυνση, φορολογική ή οποιουδήποτε άλλου είδους, επί των ασφαλιστικών
καλύψεων και γενικότερα κάθε είδους αποζημιώσεων, που ισχύει κατά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου ή θα επιβληθεί μετά την έκδοσή του, βαρύνει τον Ασφαλισμένο ή τον
Δικαιούχο.
Επίσης, η εισφορά υπέρ του ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ βαρύνει κατά το
ήμισυ τον Συμβαλλόμενο και κατά το ήμισυ την ΕΘΝΙΚΗ.

Άρθρο 16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
1.

Κ α τ α β ο λ ή α σ φ α λ ί σ τ ρ ω ν. Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται κατά την
ημερομηνία ή ημερομηνίες που ορίζονται από το ασφαλιστήριο αυτό.

2.

Χ α ρ ι σ τ ι κ ή π ε ρ ί ο δ ο ς. Αν μετά την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου,
οποιοδήποτε των επομένων ασφαλίστρων δεν καταβληθεί στο σύνολό του κατά την
οριζόμενη στο ασφαλιστήριο αυτό ημερομηνία, θα παρέχεται από την ΕΘΝΙΚΗ
προς τον Συμβαλλόμενο χαριστική περίοδος τριάντα (30) ημερών για την άτοκο
καταβολή του ασφαλίστρου αυτού. Κατά την διάρκεια της χαριστικής περιόδου, το
ασφαλιστήριο θα διατηρείται σε ισχύ, εκτός εάν ο Συμβαλλόμενος με έγγραφη
δήλωσή του έχει ζητήσει σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου αυτού την
διακοπή του. Εάν το οφειλόμενο ασφάλιστρο δεν καταβληθεί μέσα στη χαριστική
περίοδο, τότε η ΕΘΝΙΚΗ έχει το δικαίωμα να διακόψει την ισχύ του
ασφαλιστηρίου, ο δε Συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα
οφειλόμενα μέχρι την ημερομηνία διακοπής ασφάλιστρα.

3.

Μ ε τ α β ο λ έ ς. Η χρέωση των ασφαλίστρων αρχίζει σε περίπτωση εισόδου νέων
προσώπων στην ασφαλιζόμενη ομάδα ή αύξησης των ασφαλιζομένων ποσών και
διακόπτεται σε περίπτωση εξόδου ασφαλιζομένων από την ασφαλιζόμενη ομάδα, ή
μείωσης των ασφαλιζομένων ποσών, την πρώτη (1η) ημέρα του επόμενου της
μεταβολής μήνα, εκτός αν η μεταβολή έγινε την πρώτη (1η) ημέρα του μήνα οπότε η
χρέωση αρχίζει ή διακόπτεται από την ημέρα αυτή.

4.

Μ ε τ α β ο λ ή α σ φ α λ ί σ τ ρ ω ν. Η ΕΘΝΙΚΗ έχει το δικαίωμα σε κάθε επέτειο
του ασφαλιστηρίου αυτού να επανακαθορίζει νέες τιμές ασφαλίστρων για
οποιονδήποτε ή για όλους τους ασφαλιζομένους με το παρόν ασφαλιστήριο
κινδύνους (πλην της ασφάλισης ΖΩΗΣ για την οποία ισχύουν τα στην επόμενη
παράγραφο αναφερόμενα) με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιεί πριν από την
μεταβολή τον Συμβαλλόμενο.
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5.

Μ έ σ η τ ι μ ή α σ φ α λ ί σ τ ρ ο υ Ζ ω ή ς. Τα ασφάλιστρα που αναλογούν στην
ασφάλιση Ζωής σε κάθε ημερομηνία καταβολής ασφαλίστρων, θα υπολογίζονται με
βάση την μέση τιμή ασφαλίστρου Ζωής επί του συνόλου των ασφαλιζομένων ποσών
Ζωής που ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή.
Η μέση τιμή ασφαλίστρου Ζωής, θα προσδιορίζεται από την ΕΘΝΙΚΗ κατά την

έναρξη της ασφάλισης Ζωής και θα επαναπροσδιορίζεται σε κάθε επέτειο του
ασφαλιστηρίου αυτού που θα ακολουθεί ως εξής:
Με βάση τους πίνακες ασφαλίστρων Ζωής που ακολουθούν και οι οποίοι έχουν
εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, θα υπολογίζεται το μηνιαίο ασφάλιστρο για κάθε ένα
ασφαλιζόμενο σύμφωνα με την ηλικία του, το φύλο του και το ασφαλιζόμενο ποσό Ζωής.
Αν προστεθούν τόσο τα ασφάλιστρα όσο και τα ασφαλιζόμενα ποσά όλων των
ασφαλιζομένων και διαιρεθεί το άθροισμα των ασφαλίστρων δια του αθροίσματος των
ασφαλιζομένων ποσών, θα προκύψει η «μέση μηνιαία τιμή ασφαλίστρου» Ζωής
εκφρασμένη σαν ποσοστό επί των ασφαλιζομένων ποσών. Αν η καταβολή των ασφαλίστρων
δεν γίνεται μηνιαία, τότε η μέση τριμηνιαία ή εξαμηνιαία ή ετήσια τιμή ασφαλίστρου Ζωής
προσδιορίζεται αν πολλαπλασιάσουμε την μέση μηνιαία τιμή ασφαλίστρων επί 2,971 ή
5,885 ή 11,539 αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 1.000
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο. 1.
ΚΩΔ. ΤΙΜΟΛ. Τ1019 (ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 19 ΑΤΟΜΑ)
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0,130
0,142
0,155
0,169
0,180
0,189
0,195
0,198
0,197
0,195
0,191
0,187
0,184
0,182
0,181
0,182
0,184
0,188
0,192

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
0,105
0,109
0,112
0,116
0,119
0,122
0,124
0,125
0,126
0,128
0,128
0,130
0,131
0,132
0,133
0,133
0,134
0,135
0,136

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ΑΝΔΡΕΣ
0,197
0,204
0,211
0,220
0,230
0,242
0,255
0,268
0,281
0,294
0,307
0,322
0,340
0,361
0,386
0,416
0,451
0,491
0,535

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
0,137
0,139
0,142
0,146
0,150
0,155
0,162
0,170
0,179
0,189
0,200
0,210
0,221
0,232
0,243
0,255
0,268
0,282
0,299

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

0,584
0,638
0,699
0,766
0,841
0,924
1,016
1,118
1,228
1,348
1,476
1,613
1,765
1,939
2,135
2,350
2,586
2,844

0,318
0,340
0,367
0,397
0,432
0,472
0,518
0,569
0,621
0,675
0,731
0,794
0,876
0,985
1,120
1,280
1,465
1,679

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο. 2.
ΚΩΔ. ΤΙΜΟΛ. Τ2049 (ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ 49 ΑΤΟΜΑ)
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0,121
0,133
0,146
0,159
0,171
0,180
0,186
0,189
0,188
0,186
0,182
0,178
0,175
0,173
0,172
0,173
0,175
0,179
0,183
OZ.0.100 – 10/0299

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
0,096
0,100
0,103
0,107
0,110
0,113
0,115
0,116
0,117
0,118
0,119
0,121
0,122
0,123
0,124
0,124
0,125
0,126
0,127

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ΑΝΔΡΕΣ
0,188
0,195
0,202
0,211
0,221
0,233
0,246
0,259
0,272
0,285
0,298
0,313
0,331
0,352
0,377
0,407
0,442
0,482
0,526

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
0,128
0,130
0,133
0,137
0,141
0,146
0,153
0,161
0,170
0,180
0,191
0,201
0,212
0,223
0,234
0,246
0,259
0,273
0,290

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

0,575
0,629
0,690
0,757
0,832
0,915
1,007
1,108
1,219
1,339
1,467
1,604
1,756
1,930
2,126
2,341
2,577
2,835

0,309
0,331
0,358
0,388
0,423
0,463
0,509
0,559
0,612
0,666
0,721
0,785
0,867
0,976
1,111
1,270
1,456
1,670
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο. 3.
ΚΩΔ. ΤΙΜΟΛ. Τ5099 (ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 50 ΜΕΧΡΙ 99 ΑΤΟΜΑ)
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0,112
0,124
0,137
0,150
0,162
0,171
0,177
0,180
0,179
0,177
0,173
0,169
0,166
0,164
0,163
0,164
0,166
0,170
0,174

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
0,087
0,090
0,094
0,098
0,101
0,104
0,106
0,107
0,108
0,109
0,110
0,111
0,113
0,114
0,114
0,115
0,116
0,117
0,118

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ΑΝΔΡΕΣ
0,179
0,186
0,193
0,202
0,212
0,224
0,237
0,250
0,263
0,276
0,289
0,304
0,322
0,343
0,368
0,398
0,433
0,472
0,517

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
0,119
0,121
0,124
0,127
0,132
0,137
0,144
0,152
0,161
0,171
0,181
0,192
0,203
0,214
0,225
0,237
0,250
0,264
0,280

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

0,566
0,620
0,681
0,748
0,823
0,906
0,998
1,099
1,210
1,330
1,458
1,595
1,747
1,921
2,117
2,332
2,568
2,826

0,300
0,322
0,349
0,379
0,414
0,454
0,500
0,550
0,603
0,657
0,712
0,776
0,858
0,967
1,102
1,261
1,447
1,661

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο. 4.
ΚΩΔ. ΤΙΜΟΛ. Τ100199 (ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 100 ΜΕΧΡΙ 199 ΑΤΟΜΑ)
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0,103
0,115
0,128
0,141
0,153
0,162
0,168
0,171
0,170
0,168
0,164
0,160
0,157
0,154
0,154
0,155
0,157
0,161
0,165

OZ.0.100 – 10/0299

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
0,078
0,081
0,085
0,089
0,092
0,095
0,097
0,098
0,099
0,100
0,101
0,102
0,104
0,105
0,105
0,106
0,107
0,108
0,109

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ΑΝΔΡΕΣ
0,170
0,177
0,184
0,193
0,203
0,215
0,228
0,241
0,254
0,267
0,280
0,295
0,312
0,334
0,359
0,389
0,424
0,463
0,508

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
0,110
0,112
0,115
0,118
0,123
0,128
0,135
0,143
0,152
0,162
0,172
0,183
0,194
0,205
0,216
0,228
0,241
0,255
0,271

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

0,557
0,611
0,672
0,739
0,814
0,897
0,989
1,090
1,201
1,321
1,449
1,586
1,738
1,912
2,108
2,323
2,559
2,817

0,291
0,313
0,340
0,370
0,405
0,445
0,491
0,541
0,594
0,648
0,703
0,767
0,849
0,958
1,093
1,252
1,438
1,652
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο. 5.
ΚΩΔ. ΤΙΜΟΛ. Τ200399 (ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 200 ΜΕΧΡΙ 399 ΑΤΟΜΑ)
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0,094
0,106
0,119
0,132
0,144
0,153
0,159
0,162
0,161
0,159
0,155
0,151
0,147
0,145
0,145
0,146
0,148
0,151
0,156

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
0,069
0,072
0,076
0,080
0,083
0,086
0,088
0,089
0,090
0,091
0,092
0,093
0,094
0,095
0,096
0,097
0,098
0,099
0,100

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ΑΝΔΡΕΣ
0,161
0,168
0,175
0,184
0,194
0,206
0,219
0,232
0,245
0,258
0,271
0,286
0,303
0,325
0,350
0,380
0,415
0,454
0,498

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
0,101
0,103
0,106
0,109
0,114
0,119
0,126
0,134
0,143
0,153
0,163
0,174
0,185
0,196
0,207
0,219
0,232
0,246
0,262

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

0,547
0,602
0,663
0,730
0,805
0,888
0,980
1,081
1,192
1,312
1,440
1,577
1,729
1,903
2,098
2,314
2,549
2,808

0,282
0,304
0,331
0,361
0,396
0,436
0,482
0,532
0,585
0,639
0,694
0,757
0,840
0,949
1,084
1,243
1,429
1,643

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο. 6.
ΚΩΔ. ΤΙΜΟΛ. Τ400 (ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 400 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ)
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0,085
0,097
0,110
0,123
0,135
0,144
0,150
0,153
0,152
0,150
0,146
0,142
0,138
0,136
0,136
0,137
0,139
0,142
0,147

OZ.0.100 – 10/0299

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
0,060
0,063
0,067
0,071
0,074
0,077
0,079
0,080
0,081
0,082
0,083
0,084
0,085
0,086
0,087
0,088
0,089
0,090
0,091

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ΑΝΔΡΕΣ
0,152
0,159
0,166
0,175
0,185
0,197
0,209
0,223
0,236
0,249
0,262
0,277
0,294
0,315
0,341
0,371
0,406
0,445
0,489

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
0,092
0,094
0,097
0,100
0,105
0,110
0,117
0,125
0,134
0,144
0,154
0,165
0,176
0,187
0,198
0,210
0,222
0,237
0,253

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

0,538
0,593
0,654
0,721
0,796
0,879
0,971
1,072
1,183
1,303
1,431
1,568
1,720
1,894
2,089
2,305
2,540
2,798

0,273
0,295
0,321
0,352
0,387
0,427
0,473
0,523
0,576
0,630
0,685
0,748
0,831
0,940
1,075
1,234
1,420
1,634
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Άρθρο 17. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
"Α σ φ α λ ι σ τ ή ρ ι ο" είναι η παρούσα σύμβαση ομαδικής ασφάλισης.
"Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ς" είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνομολογεί
με την ΕΘΝΙΚΗ το ασφαλιστήριο αυτό και είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τα
ασφάλιστρα.
"Α σ φ α λ ι ζ ό μ ε ν ο ς" ή "Α σ φ α λ ι ζ ό μ ε ν ο π ρ ό σ ω π ο" είναι το φυσικό
πρόσωπο το οποίο ασφαλίζεται με βάση το παρόν ασφαλιστήριο.
"Δ ι κ α ι ο ύ χ ο ς" είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν αξίωση στο
ασφαλιζόμενο ποσό σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου.
"Ε ν ε ρ γ ό ς α π α σ χ ό λ η σ η". Σε ενεργό απασχόληση θεωρείται ότι βρίσκεται
το πρόσωπο εκείνο που παρουσιάζεται στο συνήθη τόπο της απασχόλησής του για να
αναλάβει υπηρεσία και είναι σε θέση ν' ανταποκριθεί σε όλες τις συνήθεις και τακτικές
δραστηριότητές του.
"Ν ο σ η λ ε ί α"

είναι η ιατρική περίθαλψη και θεραπεία του αρρώστου ή

τραυματία μέσα ή έξω από το Νοσοκομείο.
"Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο" θεωρείται αποκλειστικά και μόνο κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα,
δημόσιο ή ιδιωτικό, που λειτουργεί νόμιμα όλο το 24ωρο και διαθέτει τον κατάλληλο
εξοπλισμό και τα μέσα για την ιατρική περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών και
τραυματιών καθώς και την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων. Δεν θεωρούνται
"Νοσοκομείο" τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, οίκοι ευγηρίας, σανατόρια, ψυχιατρικές
κλινικές, ή χώροι που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία τοξικομανών ή αλκοολικών.
"Σ υ μ β ε β λ η μ έ ν ο

Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ". Κάθε νοσοκομείο με το οποίο η

ΕΘΝΙΚΗ έχει συνάψει ειδική συμφωνία συνεργασίας. Οι συνεργασίες αυτές έχουν ως
κύριο σκοπό την πληρέστερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. Η ΕΘΝΙΚΗ όμως διατηρεί
το δικαίωμα να διακόψει χωρίς προειδοποίηση του ασφαλισμένου μερικές ή και όλες τις
συνεργασίες αν κρίνει ότι οι συνθήκες δεν τις ευνοούν. Ο ασφαλισμένος πριν από κάθε
νοσηλεία επικοινωνεί με την ΕΘΝΙΚΗ και ενημερώνεται για τα συμβεβλημένα κάθε φορά
με αυτήν νοσοκομεία.
"Α τ ύ χ η μ α" θεωρούνται όλα τα τραύματα και γενικά οι σωματικές βλάβες που
προέρχονται από αιτία βίαιη, εξωτερική, αιφνίδια, τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από την
θέληση του ασφαλιζομένου.
"Α σ θ έ ν ε ι α" θεωρείται κάθε σωματική ή πνευματική βλάβη ή διαταραχή της
υγείας του ασφαλιζομένου, ανεξάρτητη της θέλησης αυτού η οποία απαιτεί ιατρική
περίθαλψη και θεραπεία, εξαιρουμένων των "ατυχημάτων", της εγκυμοσύνης - αποβολής τοκετού και των συνεπειών αυτών.

OZ.0.100 – 10/0299

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ “Η ΕΘΝΙΚΗ”
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, 117 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094003849 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ – Αρ. Μ.Α.Ε.: 12840/05/Β/86/20

22/47

"Α σ φ α λ ι σ τ ι κ ό έ τ ο ς" είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης του
ασφαλιστηρίου και της πρώτης επετείου του ή το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο συνεχών
επετείων του ασφαλιστηρίου.
"Η μ ε ρ ο μ η ν ί α" που αναφέρεται σε έναρξη ή λήξη χρονικής περιόδου,
θεωρείται η 00.01 ώρα της ημερομηνίας αυτής.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κατά παρέκκλιση των όρων του Άρθρου 15. ΦΟΡΟΙ του ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ του Συμβολαίου, η ΕΘΝΙΚΗ θα καλύπτει ποσό Φ.Π.Α. 23% στις Δαπάνες Παροχής
Υπηρεσιών Νοσοκομειακής & Ιατρικής Περίθαλψης (Νοσηλεία σε Νοσοκομείο) στα
Συμβεβλημένα & Μη Συμβεβλημένα με την ΕΘΝΙΚΗ Νοσοκομεία, κατά το Ποσοστό
Συμμετοχής της στις καταβαλλόμενες δαπάνες.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
Άρθρο 1. ΘΑΝΑΤΟΣ
Αν ασφαλιζόμενο, με την παρούσα ασφάλιση, πρόσωπο πεθάνει από οποιαδήποτε
αιτία, η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλει στον ή στους δικαιούχους το ασφαλιζόμενο ποσό ΖΩΗΣ
που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό τη στιγμή του θανάτου του, όπως αυτό καθορίζεται στον
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ.

Άρθρο 2. ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
Ασφαλιζόμενος του οποίου η παρούσα ασφάλιση Ζωής διακόπτεται επειδή έχασε
την ιδιότητα του μέλους της ομάδας που δικαιούται ν' ασφαλιστεί, δικαιούται ατομικού
ασφαλιστηρίου Ζωής με ασφαλιζόμενο ποσό που δεν θα ξεπερνά το ασφαλιζόμενο με το
παρόν ασφαλιστήριο ποσό Ζωής την στιγμή της διακοπής. Προνόμιο μετατροπής έχουν
μόνο τα πρόσωπα τα οποία τη στιγμή της διακοπής της παρούσας ασφάλισης Ζωής, δεν
έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους και είναι συνέχεια
ασφαλισμένοι με την ασφάλιση αυτή για δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες. Πρόσωπο που
ασφαλίστηκε με ατομικό ασφαλιστήριο Ζωής με βάση το παρόν προνόμιο μετατροπής, δεν
δικαιούται ν' ασφαλιστεί πάλι με την παρούσα ασφάλιση Ζωής, εφόσον παραμένει σε ισχύ
το ατομικό ασφαλιστήριο Ζωής, εκτός εάν η ΕΘΝΙΚΗ μετά από έγγραφη αίτησή του το
αποδεχθεί.
Η έκδοση του ατομικού ασφαλιστηρίου Ζωής γίνεται σύμφωνα με τους πιο κάτω
όρους :
(α)

Δεν απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία ασφαλισιμότητας του ασφαλιζομένου.

(β)

Ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία διακοπής της παρούσας ασφάλισης («περίοδος μετατροπής»), να κάνει
αίτηση στην ΕΘΝΙΚΗ για την έκδοση ατομικού ασφαλιστηρίου Ζωής και να
πληρώσει την πρώτη δόση του ασφαλίστρου.

(γ)

Το ατομικό ασφαλιστήριο Ζωής, θα ανήκει σ' έναν από τους τύπους ατομικής
ασφάλισης Ζωής της ΕΘΝΙΚΗΣ που ισχύουν τη στιγμή της μετατροπής, εκτός
εκείνου της «Πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου» και δεν θα περιλαμβάνει
οποιαδήποτε συμπληρωματική κάλυψη.
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(δ)

Το ασφάλιστρο του ατομικού ασφαλιστηρίου Ζωής, θα καθορίζεται από την
ΕΘΝΙΚΗ με βάση τα τιμολόγιά της που ισχύουν τη στιγμή της μετατροπής, ανάλογα
με την ηλικία του ασφαλιζομένου, τον τύπο της ασφάλισης, το ασφαλιζόμενο ποσό
και τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.

(ε)

Αν το ασφαλιζόμενο πρόσωπο τη στιγμή της διακοπής της παρούσας ασφάλισης
ήταν «ολικά ανίκανο», τότε το ασφαλιζόμενο ποσό του ατομικού ασφαλιστηρίου
Ζωής δεν θα ξεπερνά το ασφαλιζόμενο ποσό της παρούσας ασφάλισης Ζωής τη
στιγμή της έναρξης της ολικής του ανικανότητας.

(στ)

Το ατομικό ασφαλιστήριο Ζωής, θα αρχίζει να ισχύει μετά την παρέλευση της στην
παραγρ. (β) αναφερομένης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

(ζ)

Στιγμή της μετατροπής θεωρείται η στιγμή που αρχίζει να ισχύει το ατομικό
ασφαλιστήριο Ζωής.

Άρθρο 3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
Αν κάποιο πρόσωπο πεθάνει από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια της περιόδου
των τριάντα (30) ημερών, μέσα στην οποία είχε το δικαίωμα να κάνει αίτηση για την έκδοση
ατομικού ασφαλιστηρίου Ζωής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 2 με τίτλο
"Προνόμιο μετατροπής", η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλει στον ή στους δικαιούχους το ανώτερο
ποσό για το οποίο θα μπορούσε το πρόσωπο αυτό ν' ασφαλιστεί με ατομικό ασφαλιστήριο
Ζωής, ανεξάρτητα αν είχε κάνει αίτηση ή όχι για την έκδοσή του.
Αν το πρόσωπο αυτό είχε κάνει αίτηση για την έκδοση ατομικού ασφαλιστηρίου
Ζωής ορίζοντας δικαιούχο διαφορετικό οποιουδήποτε προηγουμένου, η ΕΘΝΙΚΗ θα
καταβάλλει με βάση τη νεώτερη δήλωσή του.

Άρθρο 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Κανένας .-

Άρθρο 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης:
-

Ο λ ι κ ή Α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται η ανικανότητα που καθιστά τον ασφαλιζόμενο

ανίκανο, να εκτελέσει οποιαδήποτε εξαρτημένη ή όχι επικερδή εργασία ή απασχόληση.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Άρθρο 1. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Αν καλυπτόμενο με την παρούσα ασφάλιση ατύχημα έχει σαν συνέπεια τον
ΘΑΝΑΤΟ ασφαλιζομένου προσώπου, Η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλει στους δικαιούχους το
ασφαλιζόμενο ποσό ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό τη
στιγμή του ατυχήματος όπως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ, εφόσον
συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Το ατύχημα συνέβη κατά τον χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η
παρούσα ασφάλιση,
(β) ο θάνατος συνέβη αμέσως ή μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την στιγμή του
ατυχήματος και
(γ) το ατύχημα αποτέλεσε την άμεση και αποκλειστική αιτία του θανάτου του
ασφαλιζομένου.
Άρθρο 2. ΜΟΝΙΜΗ (ΙΣΟΒΙΑ) ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
1. Αν καλυπτόμενο με την παρούσα ασφάλιση ατύχημα έχει σαν συνέπεια την ΜΟΝΙΜΗ
ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ασφαλιζομένου προσώπου, Η ΕΘΝΙΚΗ θα του
καταβάλει αντίστοιχα ολόκληρο ή ποσοστό του ασφαλιζόμενου ποσού ΜΟΝΙΜΗΣ
ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό την
στιγμή του ατυχήματος, όπως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ εφόσον
συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Το ατύχημα συνέβη κατά το χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η
παρούσα ασφάλιση.
(β)

Η ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ συνέβη αμέσως ή
μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη στιγμή του ατυχήματος.

(γ) Το ατύχημα αποτέλεσε την άμεση και αποκλειστική αιτία της ΜΟΝΙΜΗΣ
ΟΛΙΚΗΣ ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ του ασφαλιζομένου.
(δ) Το ποσοστό της ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ κατέστη οριστικό.
2.

Σε

περίπτωση

ΜΟΝΙΜΗΣ

ΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ,

το ποσοστό

του

ασφαλιζομένου ποσού που θα καταβάλει η ΕΘΝΙΚΗ, είναι ίσο με το ποσοστό
ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ του ασφαλιζομένου που καθορίζεται
σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Πλήρης απώλεια βραχίονα ή χεριού

ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
60%
50%

Πλήρης απώλεια της κίνησης του ώμου

25%

20%

Πλήρης απώλεια της κίνησης του αγκώνα

20%

15%

Πλήρης απώλεια της κίνησης του καρπού

20%

15%

Πλήρης απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη

30%

25%

Πλήρης απώλεια τριών δακτύλων εκτός του αντίχειρα ή του δείκτη

25%

20%

Πλήρης απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός του δείκτη

25%

20%

Πλήρης απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός του αντίχειρα

20%

15%

Πλήρης απώλεια του αντίχειρα

20%

15%

Πλήρης απώλεια του δείκτη

15%

10%

Πλήρης απώλεια ή του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού δακτύλου

10%

8%

Πλήρης απώλεια των δύο από τα τελευταία αυτά δάκτυλα

15%

12%

ΔΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού, συμπεριλαμβανομένων όλων των
δακτύλων

30%

Πλήρης απώλεια κνήμης ή ποδιού

50%

Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει πωρωθεί

25%

Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει πωρωθεί

20%

Κάταγμα του ταρσού που δεν έχει πωρωθεί

15%

Πλήρης απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του γόνατος

20%

Πλήρης απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού

5%

Πλήρης απώλεια δακτύλου του ποδιού

3%

Βράχυνση κατά 5 εκ. του μέτρου τουλάχιστον κάτω μέλους του σώματος

15%

Πλήρης απώλεια ματιού ή ελάττωση της όρασης και των δύο ματιών κατά
το μισό

25%

Ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού

15%

Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών

40%

Κάταγμα του κάτω σαγονιού που δεν έχει πωρωθεί

25%

Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση

40%

Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωμαλίες

20%
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Για κάθε περίπτωση ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ που δεν
αναφέρεται ειδικά στον πιο πάνω πίνακα, το ποσοστό της καθορίζεται σε σύγκριση με τα
αναφερόμενα στον πίνακα αυτό ποσοστά με μέτρο την ισόβια μείωση της γενικής
ικανότητάς του ασφαλιζομένου για οποιαδήποτε εργασία.
Αν ο ασφαλιζόμενος είναι αριστερόχειρας, τα αναφερόμενα στον πίνακα ποσοστά
που αφορούν τα πάνω άκρα αντιστρέφονται.
Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσοτέρων οργάνων ή
μελών, το ποσοστό ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, καθορίζεται από το
άθροισμα των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, αλλά το άθροισμά τους αυτό δεν
μπορεί να ξεπεράσει συνολικά το εβδομήντα τοις εκατό (70%).
Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, δεν
λαμβάνεται υπόψη η απώλεια ή βλάβη οργάνου ή μέλους ήδη ελαττωματικού. Επίσης δεν
λαμβάνεται υπόψη το ότι οι συνέπειες του ατυχήματος γίνονται σοβαρότερες επειδή
προϋπάρχει αποκοπή ή φυσικό ελάττωμα.

Άρθρο 3. ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
‘‘Η ΕΘΝΙΚΗ’’ είναι υποχρεωμένη να καταβάλει μόνο το ασφαλιζόμενο ποσό
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ αν οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι ΘΑΝΑΤΟΥ ή ΜΟΝΙΜΗΣ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ συντρέχουν στον ίδιο ασφαλιζόμενο από την αυτή ή
άλλη αιτία. Αν ατύχημα έχει σαν συνέπεια τον ΘΑΝΑΤΟ ασφαλιζομένου με την παρούσα
ασφάλιση προσώπου που έχει εισπράξει κάποιο ποσό για την ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
του, η ΕΘΝΙΚΗ θα πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που εισπράχτηκε και του
ασφαλιζομένου ποσού ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, εφόσον το τελευταίο είναι
μεγαλύτερο.

Άρθρο 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση τα ατυχήματα και οι συνέπειές τους,
που οφείλονται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα:
(α)

Σε ασθένεια ή σε προϋπάρχουσα σωματική ή πνευματική αναπηρία.

(β)

Σε ιατρική ή χειρουργική θεραπεία, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε
καλυπτόμενο με την παρούσα ασφάλιση ατύχημα.

(γ)

Σε μέθη ή σε χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς ιατρική
συνταγή.
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(δ)

Σε χρησιμοποίηση από τον ασφαλιζόμενο αεροπλάνων που δεν ανήκουν σε
αναγνωρισμένες εταιρίες και δεν εκτελούν κανονικά δρομολόγια ή charters,
ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροστάτων ή σε συμμετοχή του
ασφαλιζομένου σε επίσημους ή όχι αγώνες ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας με
οποιοδήποτε μέσο.

(ε)

Σε αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική του
κατάσταση.

(στ)

Σε πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εξωτερικό ή εμφύλιο, με οποιαδήποτε
όπλα. Σε πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, επαναστάσεις ή λαϊκές ταραχές.

(ζ)

Σε εγκαύματα ή αλλοιώσεις των ιστών οι οποίες οφείλονται σε ακτίνες "Χ"
ή ραδίου ή παραγώγων του, εκρήξεις θερμότητας ή ακτινοβολιών που
προέρχονται από μεταστοιχείωση του ατομικού πυρήνα (διάσπαση,
συγχώνευση, τήξη, ραδιενέργεια), τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών
μορίων, αυτόματη ανάφλεξη ή έκρηξη των ραδιενεργών υλών.

2.Επίσης δεν καλύπτονται τα ατυχήματα:
(α)

τα οποία συμβαίνουν κατά την διάρκεια διάπραξης από τον ασφαλιζόμενο
εγκλήματος σε βαθμό κακουργήματος,

(β)

που δεν προκάλεσαν ορατούς μώλωπες ή τραύματα στο εξωτερικό του
σώματος, εκτός από την περίπτωση του πνιγμού ή εσωτερικών τραυμάτων
που διαπιστώνονται αντικειμενικά.
Άρθρο 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης:
- Μ ό ν ι μ η Ο λ ι κ ή Α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται:
(α)

Η αθεράπευτη ολική απώλεια της λειτουργίας (χρήσης) των δύο ματιών, των
δύο χεριών, των δύο ποδιών, του ενός ματιού και του ενός χεριού ή ποδιού,
του ενός χεριού και του ενός ποδιού, συμπεριλαμβανομένης και της ολικής
παράλυσης.

(β)

Η αθεράπευτη φρενοβλάβεια που καθιστά τον ασφαλιζόμενο ανίκανο για
κάθε εργασία ή ενασχόληση.

Οι παραπάνω δύο περιπτώσεις ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, συμφωνούνται
περιοριστικά και όχι ενδεικτικά.
- Μ ό ν ι μ η Μ ε ρ ι κ ή Α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται αυτή κατά την οποία η ικανότητα
του ασφαλιζομένου για εργασία, μειώνεται ουσιαστικά για όλη τη διάρκεια της ζωής του
(ισόβια). Κάθε περίπτωση Μόνιμης Ανικανότητας που δεν υπάγεται στις περιπτώσεις
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, θεωρείται Μόνιμη Μερική Ανικανότητα.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Άρθρο 1.
Αν ασφαλιζόμενο με την παρούσα ασφάλιση πρόσωπο υποβληθεί σε δαπάνες που
οφείλονται σε Νοσοκομειακή ή Εξωνοσοκομειακή "νοσηλεία" εξ αιτίας ατυχήματος ή
ασθενείας, η ΕΘΝΙΚΗ θα του καταβάλει μετά την αφαίρεση του "ποσού απαλλαγής" και
κατά το ποσοστό συμμετοχής της, τις καλυπτόμενες με την παρούσα ασφάλιση
πραγματοποιηθείσες δαπάνες και μέχρι των ανωτάτων ορίων ασφαλιζομένων ποσών, που
ίσχυαν για το πρόσωπο αυτό κατά την διάρκεια του "ασφαλιστικού έτους" μέσα στο οποίο
πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες, όπως αυτά καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ. Οι
πραγματοποιηθείσες δαπάνες αποδεικνύονται με πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια εκτός
εάν έχουν υποβληθεί σε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή άλλη Ασφαλιστική Εταιρία, οπότε
αποδεικνύονται με βεβαίωση του οργανισμού ή της εταιρίας αυτής. Στην περίπτωση αυτή
πραγματοποιηθείσες δαπάνες θεωρούνται αυτές που προκύπτουν αν από τις υποβληθείσες
αφαιρεθούν εκείνες που ήδη έχουν καταβληθεί.

Άρθρο 2. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
α.

Δαπάνες για χρήση δωματίου και τροφή. Αφορούν τα έξοδα που χρεώνει το
Νοσοκομείο σαν ημερήσια νοσήλια για χρήση δωματίου και τροφή.

β.

Δαπάνες για ειδικές Νοσοκομειακές υπηρεσίες. Περιλαμβάνονται δαπάνες
για

εργαστηριακές

και

ακτινολογικές

εξετάσεις,

φάρμακα,

καρδιογραφήματα, αμοιβή αναισθησιολόγου, χρήση χειρουργείου, χρήση
ασθενοφόρου νάρκωση καθώς και για αποκλειστική Νοσοκόμα, εφόσον
κριθεί από το Νοσοκομείο αναγκαία.
γ.

Δαπάνες για χειρουργικές επεμβάσεις. Αφορούν την αμοιβή χειρούργου
ιατρού για την εκτέλεση, εντός ή εκτός του Νοσοκομείου, χειρουργικής
επέμβασης καθώς και της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής θεραπείας.

Β. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
δ.

Δαπάνες εκτός Νοσοκομείου για ιατρικές επισκέψεις, καθώς και για
εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις σύμφωνα με "παραπεμπτικό"
ιατρού.
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Άρθρο 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο είναι "ολικά ανίκανο" εξ αιτίας ατυχήματος ή
ασθενείας, όταν διακοπεί για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση και αν συνεχιζόμενης
της ανικανότητάς του υποβληθεί από την ίδια αιτία σε δαπάνες νοσοκομειακής ή
εξωνοσοκομειακής νοσηλείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την στιγμή της διακοπής, η
ΕΘΝΙΚΗ θα του καταβάλλει τα προβλεπόμενα με την παρούσα ασφάλιση ποσά σαν να
είχαν πραγματοποιηθεί οι δαπάνες πριν διακοπεί για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση.

Άρθρο 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν

καλύπτονται

με

την

παρούσα

ασφάλιση

οι

δαπάνες

Νοσοκομειακής

Εξωνοσοκομειακής Νοσηλείας που οφείλονται σε:
α.

Εμβολιασμούς, προληπτικές γενικές εξετάσεις (check up), χειρουργικές
επεμβάσεις ή θεραπεία για καλλωπιστικούς σκοπούς, ή

β.

εγκυμοσύνη, συμπεριλαμβανομένων στον όρο αυτό του τοκετού και της
αποβολής, ή

γ.

εξωσωματική γονιμοποίηση ή θεραπεία στειρότητας ή

δ.

οδοντιατρική θεραπεία ασφαλιζομένου προσώπου, εκτός εάν οφείλεται σε
ατύχημα που συνέβη κατά τον χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η
παρούσα ασφάλιση, εξαιρουμένης και στην περίπτωση αυτή της
Προσθετικής Οδοντιατρικής, ή

ε.

μέθη, αλκοολισμό ή χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς
ιατρική συνταγή, καθώς και σε ατυχήματα που οφείλονται σ' αυτά, επίσης
σε ψυχικές παθήσεις συμπεριλαμβανομένων των νευρώσεων, των
διαταραχών της προσωπικότητας και των διανοητικών καθυστερήσεων,
εξαιρουμένων όλων των οργανικών νευρολογικών παθήσεων.

στ.

Διορθώσεις

διαθλαστικών

ανωμαλιών,

εκτός

της

ανισομετροπίας,

κερατόκωνου, τραυμάτων ή εγκαυμάτων κερατοειδούς ή φλεγμονών
κερατοειδούς από ιούς.
ζ.

Παχυσαρκία.

Επίσης δεν καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας που έγιναν χωρίς την σύσταση αρμόδιου
ιατρού.
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ή

Άρθρο 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης:
- Ν ο σ η λ ε ί α σ ε Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο. Ασφαλιζόμενο πρόσωπο θεωρείται ότι
νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο μόνον εφόσον καταβάλλονται δαπάνες για χρήση δωματίου
και τροφής

εκτός

εάν

η

νοσηλεία

στον Νοσοκομείο είναι αναγκαία για λόγους

χειρουργικής επέμβασης.
- Χ ε ι ρ ουρ γι κή

ε π έ μ β α σ η θεωρείται αποκλειστικά και μόνο η

εγχείρηση, η ραφή τραύματος, η θεραπεία κατάγματος, η ανάταξη εξαρθρήματος, η
ακτινοβολία laser ή άλλη ακτινοβολία όταν χρησιμοποιείται αντί εγχείρησης, η
ραδιοθεραπεία (εξαιρουμένης ρητά της θεραπείας με ραδιενεργά ισότοπα) εφόσον
χρησιμοποιείται αντί εγχειρητικής αφαίρεσης όγκου, η ηλεκτροκαυτηρίαση, οι διαγνωστικές
και θεραπευτικές ενδοσκοπικές εξετάσεις ή επεμβάσεις, η θεραπεία αιμορροίδων και κιρσών
με ενέσεις και η λιθοτριψία με υπερήχους.
- Π ο σ ό α π α λ λ α γ ή ς είναι το ποσό των δαπανών που βαρύνει εξολοκλήρου
το ασφαλιζόμενο πρόσωπο και αφαιρείται από τις πρώτες καλυπτόμενες με την παρούσα
ασφάλιση δαπάνες που πραγματοποιούνται σε κάθε ασφαλιστικό έτος.
- Ολ ι κ ή
ασφαλιζόμενο

α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται η ανικανότητα που καθιστά τον

ανίκανο,

να

εκτελέσει

τα

συνήθη

και

τακτικά

καθήκοντα

απασχόλησής του.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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της

IV. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή
ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Άρθρο 1.
Αν ασφαλιζόμενο με την παρούσα ασφάλιση πρόσωπο νοσηλευτεί σε Νοσοκομείο
εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, η ΕΘΝΙΚΗ θα του καταβάλει για κάθε καλυπτόμενη με
την παρούσα ασφάλιση περίοδο νοσηλείας στο Νοσοκομείο το ασφαλιζόμενο ποσό
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό τη στιγμή της
έναρξης νοσηλείας όπως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ. Στον ίδιο πίνακα
καθορίζεται η έναρξη καθώς και η διάρκεια της νοσηλείας σε Νοσοκομείο που καλύπτεται
με την παρούσα ασφάλιση.

Άρθρο 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο είναι ολικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας,
όταν διακοπεί για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση και αν συνεχιζόμενης της
ανικανότητάς του εισαχθεί για νοσηλεία στο Νοσοκομείο από την ίδια αιτία μέσα σε τρεις
(3) μήνες από την στιγμή της διακοπής αυτής, η ΕΘΝΙΚΗ θα του καταβάλει τα
προβλεπόμενα από την παρούσα ασφάλιση ποσά σαν να άρχιζε η Νοσηλεία πριν διακοπεί
για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση.

Άρθρο 3. ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ
Διαδοχικές νοσηλείες σε Νοσοκομείο θα θεωρούνται σαν μία εκτός αν αποδειχθεί
ότι η μεταγενέστερη νοσηλεία:
α.

Οφείλεται σε αίτια άσχετα προς την προηγούμενη νοσηλεία, ή

β.

άρχισε μετά την πλήρη αποθεραπεία του ασφαλιζομένου και επιστροφής του
στην ενεργό απασχόληση για μία τουλάχιστον ημέρα.

Άρθρο 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση οι Νοσηλείες σε Νοσοκομείο που
οφείλονται σε:
α.

Προληπτικές γενικές εξετάσεις (check up), χειρουργικές επεμβάσεις ή
θεραπεία για καλλωπιστικούς σκοπούς, ή

β.

εγκυμοσύνη, συμπεριλαμβανομένων στον όρο αυτό του τοκετού και της
αποβολής, ή
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γ.

εξωσωματική γονιμοποίηση ή θεραπεία στειρότητας ή

δ.

οδοντιατρική θεραπεία ασφαλιζομένου προσώπου, εκτός εάν οφείλεται σε
ατύχημα που συνέβη κατά τον χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η
παρούσα ασφάλιση, εξαιρουμένης και στην περίπτωση αυτή της
Προσθετικής Οδοντιατρικής, ή

ε.

μέθη ή αλκοολισμό ή χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς
ιατρική συνταγή, καθώς και σε ατυχήματα που οφείλονται σ’ αυτά, επίσης
σε ψυχικές παθήσεις συμπεριλαμβανομένων των νευρώσεων, των
διαταραχών της προσωπικότητας και των διανοητικών καθυστερήσεων,
εξαιρουμένων όλων των οργανικών νευρολογικών παθήσεων.

στ.

Διορθώσεις

διαθλαστικών

ανωμαλιών,

εκτός

της

ανισομετροπίας,

κερατόκωνου, τραυμάτων ή εγκαυμάτων κερατοειδούς ή φλεγμονών
κερατοειδούς από ιούς.
ζ.

Παχυσαρκία.

Επίσης δεν καλύπτονται οι Νοσηλείες σε Νοσοκομείο που έγιναν χωρίς την σύσταση
αρμόδιου ιατρού.

Άρθρο 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης:
- Ν ο σ η λ ε ί α σ ε Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο. Ασφαλιζόμενο πρόσωπο θεωρείται ότι
νοσηλεύεται σε νοσοκομείο μόνον εφόσον καταβάλλονται δαπάνες για χρήση δωματίου και
τροφής εκτός εάν η νοσηλεία του στο Νοσοκομείο είναι αναγκαία για λόγους χειρουργικής
θεραπείας.
- Ο λ ι κ ή α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται η ανικανότητα που καθιστά τον
ασφαλιζόμενο ανίκανο, να εκτελέσει τα συνήθη και τακτικά καθήκοντα της απασχόλησής
του.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κατά παρέκκλιση των όρων της παρούσας ασφάλισης 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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V. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Άρθρο 1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Αν ασφαλιζόμενο με την παρούσα ασφάλιση πρόσωπο υποβληθεί σε χειρουργική
επέμβαση εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας η ΕΘΝΙΚΗ θα του καταβάλλει για κάθε
καλυπτόμενη με την παρούσα ασφάλιση χειρουργική επέμβαση ποσό ίσο με ποσοστό επί τοις
εκατό (%) του ασφαλιζομένου ποσού που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό τη στιγμή της
χειρουργικής επέμβασης όπως αυτό καθορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ, σύμφωνα με
τον Πίνακα Χειρουργικών Επεμβάσεων ( Άρθρο 6 ) και ανάλογα με την βαρύτητα της
Χειρουργικής Επέμβασης σύμφωνα με τα κατωτέρω ποσοστά.
Χειρουργικές Επεμβάσεις

Ποσοστό πάνω στην ανώτατη παροχή

Ειδικές

100%

Εξαιρετικά βαριές

95%

Βαριές

60%

Μεγάλες

30%

Μεσαίες

15%

Μικρές

10%

Πολύ Μικρές

5%

Σε περίπτωση μιας ή περισσοτέρων Χειρουργικών επεμβάσεων κατά την διάρκεια
της ίδιας περιόδου Νοσηλείας η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει μόνο το ποσό για εκείνη την
επέμβαση στην οποία αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό (%) του
ασφαλιζομένου ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Χειρουργικών Επεμβάσεων.

Άρθρο 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο είναι ολικά ανίκανο εξ αιτίας ατυχήματος ή ασθενείας,
όταν διακοπεί για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση και αν συνεχιζόμενης της
ανικανότητάς του υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από την ίδια αιτία μέσα σε τρεις (3)
μήνες από την στιγμή της διακοπής αυτής, η ΕΘΝΙΚΗ θα του καταβάλλει τα προβλεπόμενα
από την παρούσα ασφάλιση ποσά σαν να πραγματοποιήθηκε η χειρουργική επέμβαση πριν
διακοπεί για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση.
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Άρθρο 3. ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Η ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ
Διαδοχικές Χειρουργικές επεμβάσεις ή Νοσηλείες θα θεωρούνται σαν μία εκτός αν
αποδειχθεί ότι η μεταγενέστερη:
α.

Οφείλεται σε αίτια άσχετα προς την προηγούμενη, ή

β.

πραγματοποιήθηκε μετά την πλήρη αποθεραπεία του ασφαλιζομένου και
επιστροφής του στην ενεργό απασχόληση για μία τουλάχιστον ημέρα.

Άρθρο 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση οι Χειρουργικές Επεμβάσεις που οφείλονται σε:
α.

εγκυμοσύνη, συμπεριλαμβανομένων στον όρο αυτό του τοκετού και της
αποβολής, ή

β.

εξωσωματική γονιμοποίηση ή θεραπεία στειρότητας, ή

γ.

οδοντιατρική θεραπεία ασφαλιζομένου προσώπου, εκτός εάν οφείλεται σε ατύχημα
που συνέβη κατά τον χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση,
εξαιρουμένης και στην περίπτωση αυτή της Προσθετικής Οδοντιατρικής, ή

δ.

μέθη ή αλκοολισμό ή χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς ιατρική
συνταγή, καθώς και σε ατυχήματα που οφείλονται σ’ αυτά, επίσης σε ψυχικές
παθήσεις

συμπεριλαμβανομένων

των

νευρώσεων,

των

διαταραχών

της

προσωπικότητας και των διανοητικών καθυστερήσεων, εξαιρουμένων όλων των
οργανικών νευρολογικών παθήσεων.
ε.

Διορθώσεις διαθλαστικών ανωμαλιών, εκτός της ανισομετροπίας, κερατόκωνου,
τραυμάτων ή εγκαυμάτων κερατοειδούς ή φλεγμονών κερατοειδούς από ιούς.

στ.

Παχυσαρκία.

Επίσης δεν καλύπτονται οι Χειρουργικές Επεμβάσεις που έγιναν χωρίς τη σύσταση
αρμόδιου ιατρού, ή για καλλωπιστικούς σκοπούς.
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Άρθρο 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης:
- Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή Ε π έ μ β α σ η θεωρείται αποκλειστικά και μόνο η
εγχείρηση, η ραφή τραύματος, η θεραπεία κατάγματος, η ανάταξη εξαρθρήματος, η
ακτινοβολία laser ή άλλη ακτινοβολία όταν χρησιμοποιείται αντί εγχείρησης, η
ραδιοθεραπεία (εξαιρουμένης ρητά της θεραπείας με ραδιενεργά ισότοπα) εφόσον
χρησιμοποιείται αντί εγχειρητικής αφαίρεσης όγκου, η ηλεκτροκαυτηρίαση, οι διαγνωστικές
και θεραπευτικές ενδοσκοπικές εξετάσεις ή επεμβάσεις, η θεραπεία αιμορροΐδων και κιρσών
με ενέσεις και η λιθοτριψία με υπερήχους.
- O λ ι κ ή α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται η ανικανότητα που καθιστά τον
ασφαλιζόμενο ανίκανο, να εκτελέσει τα συνήθη και τακτικά καθήκοντα της απασχόλησής
του.
Άρθρο 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 Απολίνωση κιρσού – φλεβός
 Ακρωτηριασμός δακτύλου ( χεριού, ποδιού )
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 Ακρωτηριασμός άκρου (ποδιού, κνήμης, μηρού, χεριού, πηχέος, βραχίονος )
 Συρραφή αγγείου ( αρτηρίας, φλέβας ) κατόπιν τραύματος
 Στεφανιογραφία








ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εγχείρηση κιρσών ενός σκελούς ή δύο σκελών
Αρτηριακή εμβολεκτομή – θρομβεκτομή
Αφαίρεση αυχενικής πλευράς
Διατομή ή εκτομή προσθίου σκαληνού μυός
Οσφυϊκή συμπαθεκτομή
Σύγκλιση ρήξης αγγείου ( αρτηρίας, φλέβας ) μετά καθετηριασμό









ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αορτο-λαγόνιος ή μηριαία παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση
Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή
Υποκλείδιο – υποκλείδιο φλεβική – αρτηριακή παράκαμψη με φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση
Φλεβική θρομβεκτομή ( μάσχαλο – υποκλειδίου, λαγονομηριαίας, κάτω κοίλης φλέβας )
Αγγειοπλαστική
Εκτομή ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας
Εκτομή ψευδούς ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας










ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αορτο-αμφω-μηριαία-ιγνυακή παράκαμψη
Αορτο-νεφρική-αρτηριακή παράκαμψη
Αορτο-σπλαχνική αρτηριακή παράκαμψη
Αορτο-καρωτιδική ή αορτο-υποκλείδιο παράκαμψη
Αρτηριοπλαστική νεφρικής αρτηρίας
Εγχείρηση κοιλιακής αορτής
Εγχείρηση καρδιάς με εξωσωματική ή μη
Εγχείρηση τραύματος μεγάλου αγγείου
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Ανευρύσματα κοιλιακής αορτής, λαγονίου αρτηρίας, μηριαίας αρτηρίας
Θωρακικό ανεύρισμα
Εγχείρηση αορτοεντερικής επικοινωνίας

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ







ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ονυχεκτομή
Αφαίρεση θηλώματος, σπίλου
Βιοψία δέρματος, μυός, κροταφικής αρτηρίας, λεμφαδένων
Συρραφή τραύματος
Παρακέντηση κύστεως
Διάνοιξη αποστήματος



















ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση αθηρωματώδους κύστης, μικρού λιπώματος, ινώματος, θηλώματος
Διατομή βραχέος χαλινού
Περιτομή, φίμωση
Οσφυϊκή παρακέντηση
Διαστολή δακτυλίου
Ακρωτηριασμός δακτύλου
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακρωτηριασμός μηρού, κνήμης, βραχίονος, αντιβραχίου, καρπού, ταρσού
Εκτεταμένα θλαστικά τραύματα αντιμετωπισθέντα με γενική νάρκωση
Πλαστική κήλης ( βουβωνοκήλη χωρίς τοποθέτηση πλέγματος, μηροκήλη, ομφαλοκήλη,
μετεγχειρητική κήλη )
Σκωληκοειδεκτομή
Παροχέτευση περιγεγραμμένου ενδοκοιλιακού αποστήματος
Χολοκυστοστομία
Αφαίρεση ευμεγέθων επιπολής όγκων
Εκτομή περιεδρικού συριγγίου, ραγάδος
Αιμορροϊδεκτομή
Εκτομή κύστης κόκκυγος, διάνοιξη περιεδρικού αποστήματος
Εκτομή κονδυλωμάτων, θηλωμάτων, πολυπόδων
Συστροφή όρχεως – ορχεοπηξία, διόρθωση κρυψορχίας, ορχεκτομή
Επιδιδυμιδεκτομή
Υδροκήλη
Κιρσοκήλη
Εκτομή κύστεων – συριγγίων τραχήλου
Αφαίρεση υπογνάθιου σιελογόνου αδένος
Τεταρτεκτομή μαστού
Αφαίρεση όγκου μαστού
Αφαίρεση πολύποδα εντέρου
















ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Περισφιγμένη βουβωνοκήλη ή βουβωνοκήλη με πλέγμα
Ερευνητική λαπαροτομία
Αφαίρεση εχινόκοκκου, κύστης ήπατος ή κοιλίας
Κολοστομία – νηστιδοστομία – ειλεοστομία – γαστρoστομία – κυστεοστομία
Γαστρεκτομή μερική
Βαγοτομή – αναστόμωση ή πυλωροπλαστική
Εντεροαναστόμωση
Μαστεκτομή απλή ή ριζική
Παρωτιδεκτομή
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου – βουβώνων, μασχαλιαίων, πυέλου, λαγονίου
Θυρεειδεκτομή ολική ή υφολική
Χολοκυστεκτομή και έρευνα χοληδόχου πόρου
Εκτομή λεπτού εντέρου
Πλαστική διαφραγματοκήλης
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Κολεκτομή ( μερική )
Περιτονίτις ( διάτρηση έλκους ή σκωληκοειδούς απόφυσης )
Σπληνεκτομή – λαπαροσκοπική βιοψία ήπατος
Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστης / παγκρέατος
Διακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού
Νεφρεκτομή
Απεμπλοκή ουρητήρων από οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση
Ριζική εκτομή ουροδόχου κύστης
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου
Χολοκυστεκτομή – χοληδοχοτομή
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Επινεφριδεκτομή
Κολεκτομή ( ολική )
Ολική θυρεοειδεκτομή ( για ca θυρεοειδούς νόσο GRAVES )
Χολοκυστεκτομή – σφιγκτηροπλαστική ή χολοπεπτική αναστόμωση
Παγκρεατεκτομή ( μερική ή ολική )
Οισοφαγεκτομή ( μερική ή ολική )
Ολική γαστρεκτομή
Παγκρεατεκτομή ( μερική ή ολική )
Τυπική λοβεκτομή ήπατος – τραύμα ήπατος – τραύμα παγκρέατος
Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή ορθού
Επεμβάσεις χρόνιας παγκρεατίτιδος
Ολική ή μερική εξεντέρωση πυέλου

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 Ηπατεκτομή
 WIPPLE ( παγκρεατοδωδεκαλεκτομή συν μετάθεση χοληδόχου πόρου συν
γαστροεντεροαναστόμωση)



ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Μεταμόσχευση μυελού των οστών

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ



ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Κρυοπηξία τραχήλου




ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση πολύποδα τραχήλου
Εξάχνωση τραχήλου – μαρσιποποίηση ή εξαίρεση Βαρθολινείου Αδένος












ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Κωνοειδής εκτομή τραχήλου
Προσθία, οπισθία κολπορραφή
Προσθοπισθία κολπορραφή
Επεμβατική λαπαροσκόπηση – επεμβατική υστεροσκόπηση
Τραχηλεκτομή
Αφαίρεση κύστης ωοθήκης – σφηνοειδής εκτομή ωοθήκης
Απολίνωση σαλπιγγών ή εκτομή
Συνδεσμοπηξία μήτρας
Αφαίρεση βαρθολινείου αδένος
Εκτομή αιδοίου ( laser )





ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ωοθηκεκτομή – σαλπιγγεκτομή
Εκπυρήνηση ινομυώματος μήτρας – αφαίρεση ινομυώματος
Ολική υστερεκτομή με ή χωρίς τα εξαρτήματα
OZ.0.100 – 10/0299

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ “Η ΕΘΝΙΚΗ”
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, 117 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094003849 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ – Αρ. Μ.Α.Ε.: 12840/05/Β/86/20

39/47





Ολική κολπική υστερεκτομή
Εξωμήτριος κύηση
Πλαστική σαλπιγγών ( υδροσάλπιγγες )

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 Ριζική εκτομή αιδοίου με βουβωνικό λεμφαδενικό καθαρισμό άμφω
 Ριζική υστερεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ



ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διασωλήνωση θώρακος
Παροχέτευση – εκκενωτική παρακέντηση θώρακος










ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Μεσοθωρακοσκόπηση με ή χωρίς βιοψία
Πλευροδεσία
Τραχειοτομή
Λοβεκτομή
Σφηνεκτομή πνεύμονος
Πνευμοθώρακας με θωρακοτομή
Ερευνητική θωρακοτομή
Τοποθέτηση stent τραχείας ή βρόγχου










ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Μυοτομή οισοφάγου – εκτομή όγκων θωρακικού τοιχώματος
Αφαίρεση όγκων μεσοθωρακείου με στερνοτομή
Λοβεκτομή
Αφαίρεση εχινόκοκκου πνεύμονος – τμηματεκτομή πνεύμονος
Ολική πνευμονεκτομή
Οισοφαγεκτομή
Τραχειοπλαστική
Εκτομή όγκων θωρακικού τοιχώματος

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ





ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Υποσκληρίδιο αιμάτωμα
Κρανιοανάρτηση
Αγγειογραφία εγκεφάλου με C - ARM









ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αυχενική – θωρακική δισκεκτομή
Κρανιοπλαστική / μηνιγγοπλαστική
Σπονδυλοδεσία
Οσφυϊκή δισκεκτομή, πεταλεκτομή - μηκροδισκεκτομή
Τοποθέτηση βαλβίδας εγκεφάλου
Συμπατοτομή
Στερεοταξία









ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου
Διασφηνοειδής υποφυσεκτομή / αδενωμεκτομή
Όγκοι νωτιαίου μυελού
Ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδομυελικοί όγκοι νωτιαίου μυελού – πολλαπλές σπονδυλοδεσίες
Όγκοι κρανίου
Αφαίρεση μηνιγγιώματος
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Κρανιοτομία
Γλοιοβλάστωμα – Αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ





ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση όνυχος
Τοποθέτηση σκελετικής έλξης
Συρραφή τραύματος χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων ή αγγείων









ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση γαγγλίου, επιπολής ευρισκομένων όγκων και ξένων σωμάτων
Διάνοιξη καρπιαίου σωλήνος
Διάνοιξη ελυτρουτένοντος ( π.χ. εκτεινασσόμενος δάκτυλος, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα De Quervain )
Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γεν. αναισθησία
Συρραφή μεμονωμένων εκτεινόντων τενόντων δακτύλων
Διαδερμική τοποθέτηση βελόνων Kirschner
Ανάταξη καταγμάτων – εξαρθρημάτων υπό γενική αναισθησία



































ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Τοποθέτηση κρανιακής έλξης Hallo με ή χωρίς κηδεμόνα Minerva
Αφαίρεση μικρών καλοηθών όγκων
Οστεοσύνθεση καταγμάτων αντιβραχίου, άκρας χειρός, σφυρών, άκρου ποδός, ωλεκράνου, αποσπαστικών
καταγμάτων επικονδύλων
Διορθωτικές επεμβάσεις επί βλαισού μεγάλου δακτύλου ή παραμορφώσεων δακτύλων ή πτώσεων
μεταταρσίων
Συρραφή ρήξης συνδέσμων πλην χιαστών
Συρραφή διατομής τενόντων ή νεύρων
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος εκ των άκρων
Επεμβάσεις επί οστεοχονδρίτιδος
Αφαίρεση παλαμιαίας απονεύρωσης επί νόσου Dupuytren
Ακρωτηριασμοί άκρων στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός
Αφαίρεση υλικών πλην σύρματος Kirschner ή μεμονωμένου κοχλίου
Σύνδρομο συμπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων
Τρυπανισμοί οστών επί οστεομυελίτιδας
Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων ή ακρωτηριαστικών τραυμάτων ενός ή δύο δακτύλων
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Χειρουργική αρθροσκοπική επέμβαση γόνατος ή ώμου
Πλαστική χιαστών συνδέσμων γόνατος
Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων κνημιαίων ή μηριαίων κονδύλων ή άλλων ενδοαρθρικών
καταγμάτων – αγκώνος – τροχιλίας
Μηνισκεκτομή
Λήψη οστικών μοσχευμάτων
Χειρουργική αντιμετώπιση ρήξεως τενοντίου πετάλου ώμου ( Rotetor Cuff )
Κάταγμα επιγονατίδος – οστεοσύνθεση ( εάν έχει βίδες )
Οστεοτομία ισχίου και λοιπών μακρών οστών
Ρήξη Αχίλλειου τένοντος
Πολλαπλές τενοντοσυρραφές, πολλαπλές συρραφές νεύρων
Αντιμετώπιση καταγμάτων βραχιονίου, μηρού, λεκάνης δια εξωτερικής οστεοσυνθέσεως
Αρθροδεσία μεσαίου μεγέθους αρθρώσεων – π.χ. ποδοκνημικής – υπαστραγαλικών
Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής, στερνοκλειδικής
Αφαίρεση καλοηθών οστικών όγκων
Οστεοσύνθεση καταγμάτων βραχιονίου κνήμης, μηρού λεκάνης, κατάγματα PILON
Χειρουργική αντιμετώπιση καθ έξιν εξαρθρήματος του ώμου και της επιγονατίδος
Αρθροδεσία καρπού – ταρσού
Χειρουργική αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεως μεγάλων αυλοειδών οστών ( μηριαίου, κνήμης, βραχιονίου )
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ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Χειρουργική ανασυγκόλληση άκρων δακτύλων
Αντιμετώπιση κατάγματος – εξαρθρήματος ισχίου
Δισκεκτομή ( με πεταλεκτομή )
Χειρουργική αφαίρεση μεγάλων όγκων μαλακών μορίων
Μεταφορά αγγειουμένων μοσχευμάτων και εκτενών μίσχων ή ελευθέρων μυϊκών κρημνών
Ενδαρθρικά – υπερκονδύλια κατάγματα αγκώνος και γόνατος – ώμου
Ολική αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, ώμου
Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων πυέλου, κοτύλης
Επανασυγκόληση άκρων ( πάνω από το επίπεδο των δακτύλων )
Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων σπονδυλικής στήλης, σπονδυλοδεσίες

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 Αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών μεγάλων αρθρώσεων ( revision )
 Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοηθών όγκων μακρών οστών και λεκάνης
 Συρραφή βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια μικροχειρουργικής και οστεοσυνθετικής ανασυγκόλησης
μελών
 Απεξάρθρωση ισχίου ή ώμου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια μικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση
οστών
 Σπονδυλοδεσία άνω των δύο επιπέδων
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ




ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Βιοψία προστάτη
Βιοψία όρχεως










ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Κυστεοσκόπηση με λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστης
Περιτομή
Ουρηθροκυστεοσκόπηση
Παρακέντηση αποστήματος προστάτη
Διαστολή ουρητηρικού στομίου
Διάνοιξη στομίου ουρήθρας
Εκκένωση αιματοκύστης
Τοποθέτηση Pig – tail


















ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση μονίμων καθετήρων ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα με
ανιούσα ουρητηροπυελογραφία
Ορχεκτομή ετερόπλευρη και αμφοτερόπλευρη
Πλαστική βουβωνοκήλης, ορχεοκήλης
Υδροκήλη
Πλαστική στομίου ουρήθρας
Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα
Ενδοσκοπική ουρηθροτομία
Υπερηβική κυστεοτομία
Ενδοσκοπική μηχανική ή δι υπερήχων λιθοτριψία λίθων ουροδόχου κύστης
Ενδοσκοπική αφαίρεση μικρού όγκου κύστης
Διαδερμική νεφροστομία
Επιδιδυμιδεκτομή
Κιρσοκήλη
Λιθοτριψία νεφρού ή ουρητήρων ( με υπερήχους )
Απολίνωση και εκτομή σπερματικού πόρου
Διόρθωση κρυψορχίας – συστροφή όρχεων – ορχεοπηξία
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ενδοσκοπική αφαίρεση μεγάλου όγκου κύστης ή πολλαπλών όγκων
Πλαστική συριγγίου και στενώματος ουρήθρας
Τραύμα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική
Υπερηβική προστατεκτομή
Υπερηβική κυστεοστομία
Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες
Αφαίρεση κύστης νεφρού
Ριζική ορχεκτομή επί καρκίνου
Πυελική λεμφαδενεκτομή
Νεφρεκτομή ( μερική ή ολική )
Πυελοπλαστική
Μερική κυστεκτομή
Αφαίρεση εκκολπώματος ουροδόχου κύστης
Μετατραυματική ρήξη κύστης
Ανοικτή νεφροστομία
Διουρηθρική αφαίρεση θηλωμάτων
Διουρηθρική όγκου κύστης
Διουρηθρική προστάτου νεοπλάσματος κύστης
Μερική ή ολική πεεκτομή με βιοψία βουβωνικών λεμφαδένων
Ορχειοδοπηξία
Ουρηθρεκτομή
Ουρητηρολιθοτομία / Ουρητηρόλυση
Ουρητηροστομία
Πλαστική σηραγγωδών σωμάτων
Αφαίρεση εχινόκοκκων κύστης
Διαχωρισμός ή μερική αφαίρεση πεταλοειδούς νεφρού
Εμφύτευση ουρητήρα καθώς και αντιπαλινδρομική εμφύτευση ουρητήρα ετερόπλευρα ή
αμφοτερόπλευρα
Εμφύτευση τεχνητού σφικτήρα
Επέμβαση νεφρού και ουρητήρων επί τραυματισμού
Επινεφριδεκτομή ετερόπλευρα
Μερική ή ολική πεεκτομή με ή χωρίς βουβωνική λεμφαδενεκτομή
Μερική νεφρεκτομή
Μερική ουρητηρεκτομή με τελικοτελική αναστόμωση
Ολική ουρητηρεκτομή
Ουρητηρόλυση οπισθοπεριναϊκής ίνωσης
Πυελική λεμφαδενεκτομή
Πυελοπλαστική
Ενδοσκοπική αφαίρεση μεγάλου όγκου κύστης ή πολλαπλών όγκων








ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ριζική αφαίρεση πέους με λεμφαδενεκτομή
Ριζική προστατεκτομή επί καρκίνου προστάτου με πυελική λεμφαδενεκτομή
Ριζική κυστεκτομή επί καρκίνου κύστης με πυελική λεμφαδενεκτομή
Ριζική οπισθοπεριτοναϊκή και πυελική λεμφαδενεκτομή αμφοτερόπλευρα
Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit
Ριζική νεφρεκτομή ή επινεφριδεκτομή επί καρκίνου







ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αμφοτερόπλευρος νεφρεκτομή
Αυτομεταμόσχευση
Αφαίρεση νεφρού ή νεφρών για μεταμόσχευση
Πλαστική κύστης επί εκστροφία κύστης
Στεγανή παροχέτευση ούρων και δημιουργίας νεοκύστης
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ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
















Συρραφή κερατοειδούς
Αφαίρεση χαλαζίου
Αφαίρεση πτερυγίου
Τραύμα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος
Διάνοιξη – καθετηριασμός δακρυϊκού πόρου
Καθετηριασμός και πλύση δακρυϊκών οδών
Ταρσοραφή – Βλεφαροραφή
Απόξεση επιθηλίου κερατοειδούς
Ανάταξη φακού – παρακέντηση προσθίου θαλάμου – δευτερογενής καταρράκτης καψουλοτομή
Μεμβρανεκτομή
Ένθεση βαλβίδας Molteno μετά από πρόσφατη αντιγλαυκωματική επέμβαση
Συρραφή επιπεφυκότος – τραύμα σκληρού επιφανειακό
Αφαίρεση κύστης – ογκιδίου – σπίλου
Βιτρεκτομή πρόσθια
Βιοψία δακρυϊκού αδένος – ογκιδίου – οφθαλμικών ιστών
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ


























Ιριδοπλαστική
Ένθεση ενδοφακού – αφαίρεση ενδοφακού
Ένθεση Molteno ή τύπου Molteno
Εντρόπιο – Εκτρόπιο
Μεταμόσχευση επιπεφυκότος
Αντιγλαυκωματική επέμβαση
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακτινωτή κερατοτομή μυωπίας
Υπερμετροπία
Στραβισμός
Σκληροπλαστική
Εκτομή κερατοειδούς αστιγματική με ή ανευ συρραφής
Εγχείρηση καταρράκτου
Αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού
Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
Βιτρεκτομή οπίσθια – χειρ. ώχρας
Ασκορινοστομία
Μεταμόσχευση σκληρού – Limbus
Μεταμόσχευση κερατοειδούς
Χειρουργική αποκατάσταση προσθίου ημιμορίου
Τραύμα σκληρού κερατοειδούς – υαλώδους
Κερατοπρόσθεση ένθεση Α στάδιο – Β στάδιο
Εξόρυξη και μεταμόσχευση βολβού (σκληρού μεταμόσχευση ένθεση αλομοσχεύματος βολβού)
Εκκένωση κόγχου
Κερατοτομή αστιγματισμού

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ





Βιοψία δέρματος
Διάνοιξη κύστεως σμηγματογόνου
Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση μυρμηκιάς – κονδυλώματος
Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση ολίγων θηλωμάτων
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ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ




Αφαίρεση σπίλου
Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση πολλαπλών θηλωμάτων, μυρμηγκιών κονδυλωμάτων
Αφαίρεση – καθαρισμός μολυσματικής τερμίνθου
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ



Αφαίρεση κακοηθών όγκων BCC. SCC.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ



Αφαίρεση κακοηθών όγκων MOHS

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ


Συρραφή διατομής τενόντων ή νεύρων μεμονωμένων
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ




Διόρθωση ουλών
Εσχαρεκτομή εγκαυμάτων και αποκατάσταση ( μέχρι 2 ώρες )
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ








Εσχαρεκτομή εγκαυμάτων και αποκατάσταση
Κρημνοί δέρματος
Λήψη μοσχεύματος
Πολλαπλές τεντονοραφές και συρραφές νεύρων
Τοποθέτηση ( μεγάλων ) διατατών ιστών
Πλαστική πτερυγίου ωτός
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ











Ανακατασκευή πτερυγίου με πλευρικό χόνδρο
Αποσυμπίεση προσωπικού νεύρου
Διόρθωση παράλυσης προσώπου ( 1 πλευρά ) ( όχι νευροχειρουργικό )
Μυοδερματικοί κρημνοί
Οστεοτομία κόγχου ( μία πλευρά )
Οστικό μόσχευμα άνω γνάθου (με διόρθωση χείλους – διαφράγματος – ρινός )
Διόρθωση παράλυσης προσώπου ( 2 πλευρές ) ( όχι μικροχειρουργικό )
Οστεοτομία κόγχου ( δύο πλευρές )
Παρωτιδεκτομή με ανακατασκευή προσωπικού νεύρου

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ




Μικροχειρουργική επανόρθωση
Οστεοτομία LeFort III / Ανοιχτή ανάταξη καταγμάτων κρανίου – κογχών
Οστεοτομία μέτωπο-προσωπική

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ









Αδενοειδεκτομή
Αφαίρεση αιμορραγικού πολύποδα ή άλλης εξεργασίας ρινικού διαφράγματος
Αφαίρεση ξένου σώματος του έξω ακουστικού πόρου με οπισθοωτιαία τομή
Αφαίρεση ογκιδίου γλώσσας
Αφαίρεση πολύποδος ωτός
Αφαίρεση σωληνίσκου αερισμού
Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώματος διαφράγματος
Διάνοιξη δοθιήνος ή αποστήματος έξω ακουστικού πόρου
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Διάνοιξη περιαμυνδαλικού αποστήματος
Διατομή χαλινού γλώσσας
Παρακέντηση και πλύση ιγμόρειου αντρου-μετωπιαίου κόλπου
Παρακέντηση τυμπάνου
Παρακέντηση τυμπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού
Υποβλεννογόνιος καυτηριασμός ρινικών κογχών
Χειρουργική θεραπεία τραύματος ή φλεγμονής πτερυγίου ωτός
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ




















Αμυγδαλεκτομή
Αφαίρεση εξοστώσεως ή οστεώματος από τον έξω ακουστικό πόρο
Αφαίρεση όγκου παρωτίδος χωρίς Παρασκευή του προσωπικού νεύρου
Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος
Αφαίρεση πολύποδα ή κομβίου φωνητικών χορδών με μικρολαρυγγοσκόπηση
Εκτομή σταφυλής
Ερευνητική τυμπανοτομή
Κάτω ρινοαντροστομία
Κογχομή κάτω
Μερική εκτομή πτερυγίου ωτός
Όγκος παρωτίδος
Ολική αφαίρεση πτερυγίου ωτός
Παροχέτευση αποστήματος κεφαλής ή τραχήλου
Πλαστική ρινικού διαφράγματος ( Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος )
Συρραφή βλεννογόνου στόματος
Συρραφή γλώσσας
Τραχειοστομία
Τραχειοτομία
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ





























Ανάτρηση ιγμορείου κατά Caldwell-Luc
Αποκατάσταση αρτηρίας ρινικής χοάνης ενδορινικά
Αφαίρεση βρογχιακής κύστης
Αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου
Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων
Αφαίρεση υπογναθίου αδένος
Αφαίρεση χοανοπολύποδα ( απλή ανάτρηση )
Αφαίρεση χοανοπολύποδα ενδορινικά
Διάνοιξη σφηνοειδούς ή μετωπιαίου κόλπου
Εδορινική ηθμοειδεκτομή απλή
Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος
Μέση ρινοαντροστομία
Μυριγγοπλαστική ( ή τύπου I )
Πλαστική έξω ακουστικού πόρου
Πλαστική πτερυγίου ωτός
Υπερωτοφαρυγγοπλαστική
Χειρουργική γλωσσικής αμυγδαλής
Χειρουργική της στυλοειδούς αποφύσεως
Χορδεκτομή
Αναβολεκτομή ή αναβολοτομή
Ανάτρηση δι εξωτερικής οδού του μετωπιαίου κόλπου – οστέωμα
Απλή μαστοειδεκτομή
Απολίνωση ηθμοειδών αρτηριών
Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος με εκσκαφή
Διααντρική ηθμοειδεκτομή
Διαμαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ριννόριας
Εξωτερική ηθμοειδεκτομή
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Επεμβάσεις για αποκατάσταση της λειτουργίας του λάρυγγα με εξωτερική προσπέλαση
(θυρεοτομή, λαρυγγοτομή, χορδεκτομή κ.λ.π.)
Επιγλωττιδοπηξία
Επιπολής παρωτιδεκτομή
Λαβυρινθεκτομή ( μεμβρανώδης, οστική )
Λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου
Μερική γλωσσεκτομή
Μερική λαρυγγεκτομή ( κάθετη – οριζόντια )
Ολική λαρυγγεκτομή ( με ή χώρις ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου )
Ολική παρωτιδεκτομή
Ολική σφηνο-ηθμοειδεκτομή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
Πλάγια φαρυγγο-λαρυγγεκτομή
Ριζική ανάτρηση μαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές
Ριζική μαστοειδεκτομή
Τοποθέτηση ενδοκοχλιακού εμφυτεύματος
Τυμπανοπλαστικές ( εκτός τύπου I )
Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων σφηνοειδούς

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ









Αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος
Διαρρινική υποφυσεκτομή
Κάτω γναθεκτομή
Γναθεκτομή ( μερική ή ολική )
Οισοφαγεκτομή ( μερική ή ολική )
Νευρεκτομή του αιθουσαίου νεύρου
Ολική φαρυγγολαρυγγεκτομή
Φαρυγγο-λαρυγγο-οισοφαγεκτομή

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
Για οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση που δεν συμπεριλαμβάνεται στον
ανωτέρω Πίνακα, η ΕΘΝΙΚΗ θα καθορίζει ποσοστό πάνω στην ανώτατη παροχή, ανάλογο
σε ποσοστό επέμβασης παρόμοιας βαρύτητας που συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα, εκτός
εάν η καταβολή παροχής για την επέμβαση αυτή εξαιρείται από τον Πίνακα Χειρουργικών
Επεμβάσεων και Παροχών ή από άλλη τυχόν διάταξη ή προϋπόθεση της παρούσας
ασφάλισης. Το ποσοστό όμως αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τον
παρόντα Πίνακα μέγιστο ποσοστό.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κατά παρέκκλιση των όρων της παρούσας ασφάλισης 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.
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