ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ
Γηα ηα κέιε ηνπ

ΠΔΞΔΡΔ
ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015
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ΞΟΝΠ ΡΝ
ΠΔΞΔΡΔ
ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ
Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015

Θύξηνη,
ΝΚΑΓΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΚΔΙΥΛ ΠΑΠ
Ζ "ΔΘΛΗΘΖ" αηζζάλεηαη ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε γηαηί έρεη ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηεί καδί
ζαο ζηελ δηακόξθσζε ελόο Ξξνγξάκκαηνο ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ησλ κειώλ ηνπ
Ππιιόγνπ ζαο.
Νη εξγαζίεο καο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή Ξξνγξακκάησλ Νκαδηθώλ Αζθαιίζεσλ
ρξνλνινγνύληαη από 30εηίαο, ζήκεξα δε πεξηζζόηεξνη ηνπ 1.000.000 αζθαιηζκέλσλ
απνιακβάλνπλ αζθαιηζηηθέο παξνρέο ησλ πξνγξακκάησλ καο. Ζ πείξα θαη ηα άξηζηα
απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηόηεηάο καο απηήο απνηεινύλ εγγύεζε γηα ηελ επηηπρία θαη ηνπ
δηθνύ ζαο πξνγξάκκαηνο.
Ζ πξνζθνξά καο ηζρύεη γηα ηξεηο (3) κήλεο από ηελ εκεξνκελία πνπ εθδόζεθε, ζα ζέιακε
δε λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε όηη αλ ε ζπλεξγαζία καο πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε
ζπκβνιαίνπ ηόηε ζα μαλαγίλεη λένο ππνινγηζκόο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ ζπκβνιαίνπ.
Αο ζεκεησζεί όηη έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο ιόγνπο ηεο επηηπρίαο καο είλαη ε δηαξθήο
πξνζπάζεηά καο λα ηθαλνπνηνύκε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο κε ηελ νπνία
ζπλεξγαδόκαζηε. Κε απηό ην πλεύκα ζρεδηάζακε θαη ην δηθό ζαο πξόγξακκα πνπ
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο ζειίδεο, πηζηεύνληαο όηη εμππεξεηεί ηηο παξνύζεο
αλάγθεο ζαο θαη παξάιιεια κέλεη ηόζν ειαζηηθό ώζηε λα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί
νπνηεδήπνηε ρξεηαζηεί ώζηε λα είλαη πάληνηε πξνζαξκνζκέλν ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηνπ
Ππιιόγνπ ζαο.
Κε ηηκή,
"Ζ ΔΘΛΗΘΖ"
ΑΛΥΛ. ΔΙΙ. ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛ. ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ
(ΑΦΚ : 094003849)

Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ

Θ. ΦΥΡΖΠ
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΑΟΝΣΥΛ
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ
- Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαι/λνπ πξνζώπνπ από
νπνηαδήπνηε αηηία, ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο
δηθαηνύρνπο πνζό …….............................................
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΑΛΑΡΝ Ή ΚΝΛΗΚΖΠ ΑΛΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ ΑΞΝ ΑΡΣΖΚΑ
- Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαι/λνπ πξνζώπνπ από
αηύρεκα, ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο
πνζό.………………………………………………………………….
( Πε ζπλδπαζκό κε ηελ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ .............…
- Πε πεξίπησζε πνπ αζθαιηδόκελν πξόζσπν θαηαζηεί
κόληκα νιηθά αλίθαλν εμαηηίαο αηπρήκαηνο, ζα
θαηαβάιιεηαη ζ’ απηό πνζό ……..…….......................
- Πε πεξίπησζε πνπ αζθαιηδόκελν πξόζσπν θαηαζηεί
κόληκα κεξηθά αλίθαλν εμαηηίαο αηπρήκαηνο, ζα
θαηαβάιιεηαη ζ’ απηό πνζνζηό % ησλ ...................
ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνζνζηώλ Κόληκεο Κεξηθήο
αληθαλόηεηαο από αηύρεκα.
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΔΟΔΗΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΘΑΗ
ΔΜΥΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ
ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ
ΑΞΝ
ΑΡΣΖΚΑ ΄H ΑΠΘΔΛΔΗΑ
- Αλ αζθαιηδόκελν πξόζσπν ππνβιεζεί ζε δαπάλεο
πνπ
νθείινληαη
ζε
Λνζνθνκεηαθή
ή
Δμσλνζνθνκεηαθή Ξεξίζαιςε εμαηηίαο αηπρήκαηνο ή
αζζελείαο, ζα ηνπ θαηαβάιιεηαη, κε ηνπο παξαθάησ
πεξηνξηζκνύο, πνζνζηό ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζώλ
δαπαλώλ κε αλώηαην όξην γηα θάζε αζθαιηζηηθό
έηνο ην πνζό ησλ.………………………………………………..
- Αλώηαην θαηαβαιιόκελν πνζό γηα ρξήζε Γσκαηίνπ
θαη Ρξνθή ηελ εκέξα .............................................
- Αλώηαην θαηαβαιιόκελν πνζό γηα ρξήζε Γσκαηίνπ
θαη Ρξνθή ηελ εκέξα ζε πεξίπησζε λνζειείαο ζε
ζάιακν
εληαηηθήο
παξαθνινύζεζεο
ή
ζην
Δμσηεξηθό……………………………………………………………
- Αλώηαην θαηαβαιιόκελν πνζό γηα δαπάλεο Δμσλνζνθνκεηαθήο Ξεξίζαιςεο γηα θάζε άηνκν, γηα θάζε
αζθαιηζηηθό έηνο ............................................….
- Αλώηαην θαηαβαιιόκελν πνζό γηα θάζε ηαηξηθή
επίζθεςε ..............................................................
- Αλώηαηνο αξηζκόο ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ γηα θάζε
άηνκν, γηα θάζε αζθαιηζηηθό έηνο ..........................

€

10.000,00.-

€
€

10.000,00.20.000,00.-)

€

10.000,00.-

€

10.000,00.-

€

10.000,00.-

€

120,00.-

€

240,00.-

€

800,00.-

€

60,00.ΣΥΟΗΠ ΝΟΗΝ

ΠΖΚΔΗΥΠΖ :
Πηελ Αζθάιηζε Δμσλνζνθνκεηαθήο Ξεξίζαιςεο, θαιύπηνληαη απνθιεηζηηθά δαπάλεο
γηα Ηαηξηθέο Δπηζθέςεηο θαη Γηαγλσζηηθέο/Αθηηλνινγηθέο Δμεηάζεηο.
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- Ππκκεηνρή ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ζηηο δαπάλεο :
Α. Γηα Γαπάλεο Λνζνθνκεηαθήο Ξεξίζαιςεο
1. Πε πεξίπησζε πνπ αζθαιηδόκελν πξόζσπν
ππνβιεζεί ζε λνζειεία ζε ΠΚΒΔΒΙΖΚΔΛΑ
Λνζνθνκεία ζα θαηαβάιινληαη νη δαπάλεο από
ηελ ΔΘΛΗΘΖ σο εμήο:
α. Κε ζπκκεηνρή ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα ή
άιιεο
Αζθαιηζηηθήο
εηαηξίαο
θαηά
20%
ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο ...................................

100%

β. Σσξίο ζπκκεηνρή ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα
ή άιιεο Αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαηά 20%
ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο ...............…………………

80%

ΠΖΚΔΗΥΠΖ:
Ζ ρξήζε ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα είλαη ππνρξεσηηθή.
2. Πε πεξίπησζε πνπ αζθαιηδόκελν πξόζσπν
ππνβιεζεί ζε λνζειεία ζε ΚΖ ΠΚΒΔΒΙΖΚΔΛΑ
Λνζνθνκεία ζα θαηαβάιινληαη νη δαπάλεο από
ηελ ΔΘΛΗΘΖ σο εμήο:
α. Κε ζπκκεηνρή ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα ή
άιιεο
Αζθαιηζηηθήο
εηαηξίαο
θαηά
20%
ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο ....................................

100%

β. Σσξίο ζπκκεηνρή ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα
ή άιιεο Αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαηά 20%
ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο ...............……………………

80%

ΠΖΚΔΗΥΠΖ:
Ζ ρξήζε ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα είλαη ππνρξεσηηθή.
Β. Γηα Γαπάλεο Δμσλνζνθνκεηαθήο Ξεξίζαιςεο
α. Κε ζπκκεηνρή ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα ή
άιιεο
Αζθαιηζηηθήο
εηαηξίαο
θαηά
20%
ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο ....................................

100%

β. Σσξίο ζπκκεηνρή ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα
ή άιιεο Αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαηά 20%
ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο ...............……………………

80%

ΠΖΚΔΗΥΠΖ:
Ζ ρξήζε ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα είλαη ππνρξεσηηθή.
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ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΝ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ
ΑΞO ATYXHMA Ή AΠΘENEIA
- Αλ αζθαιηδόκελν πξόζσπν λνζειεπηεί ζε
Λνζνθνκείν εμαηηίαο αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, ζα
ηνπ θαηαβάιιεηαη γηα θάζε εκέξα λνζειείαο πνζό…..
- Ζ παξνρή θαηαβάιιεηαη από ηελ πξώηε εκέξα ηεο
λνζειείαο θαη κέρξη 90 εκέξεο ζε θάζε πεξίπησζε,
αλεμάξηεηα από ην ύςνο ησλ δαπαλώλ λνζειείαο.
ΠΖΚΔΗΥΠΖ :

50,00.-

Ρν επίδνκα ζα θαηαβάιιεηαη ΚΝΛΝ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ
θαηαβιεζεί Λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο γηα ην ίδην γεγνλόο από ηελ
αζθάιηζε ηεο Δπξείαο Λνζνθνκεηαθήο θαη Δμσλνζνθνκεηαθήο
Ξεξίζαιςεο.

ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΑΞO
ATYXHMA Ή AΠΘENEIA
- Αλ αζθαιηδόκελν πξόζσπν ππνβιεζεί ζε
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εμαηηίαο αηπρήκαηνο ή
αζζέλεηαο, ζα ηνπ θαηαβάιιεηαη πνζό ίζν κε
πνζνζηό επί ηνηο εθαηό (%) ησλ …………………………..
- Ρν επίδνκα ζα θαηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα
πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ
ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ, αλεμάξηεηα από ην ύςνο
ησλ δαπαλώλ ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο.
ΠΖΚΔΗΥΠΖ :

€

€

2.000,00.-

Ρν επίδνκα ζα θαηαβάιιεηαη ΚΝΛΝ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ
θαηαβιεζεί δαπάλεο γηα ακνηβή ρεηξνύξγνπ γηα ην ίδην γεγνλόο από
ηελ αζθάιηζε ηεο Δπξείαο Λνζνθνκεηαθήο θαη Δμσλνζνθνκεηαθήο
Ξεξίζαιςεο.

ΝΗ ΘΑΙΤΔΗΠ ΗΠΣΝΛ ΝΙΝ ΡΝ 24ΥΟΝ ΘΑΗ ΠΔ
ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΘΝΠΚΝ

Σελίδα 5 από 9

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΔΗΑΠ
ΞΟΝΠ ΡΝΠ ΑΠΦΑΙΗΠΚΔΛΝΠ

ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ : 18189
Ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, 365 εκέξεο ηνλ ρξόλν θαη παξέρεη ζπκβνπιέο θαη
πιεξνθνξίεο όπσο:
Ηαηξηθέο ζπκβνπιέο από εθεκεξεύνληεο ηαηξνύο (Γηα θάζε ζέκα πγείαο Ξξνζσπηθό
ή Νηθνγελεηαθό).
Ππκβεβιεκέλα κε ηελ ΔΘΛΗΘΖ Λνζνθνκεία.

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖ
ΠΚΒΔΒΙΖΚΔΛΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ
ΔΟΟΗΘΝΠ ΛΡΛΑΛ

ΚΔΡΟΝΞΝΙΗΡΑΛ

ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖ Αζελώλ

ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ

ΚΖΡΔΟΑ (εθηόο καηεπηηθνύ)

ΒΗΝΘΙΗΛΗΘΖ Αζελώλ

ΒΗΝΘΙΗΛΗΘΖ Ξεηξαηά

ΓΔΛΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ Θεζ/λίθεο ΘΑΛΝΠ ΠΡΑΟΝΠ Θεζ/λίθεο

ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ Θεζ/λίθεο

ΒΗΝΘΙΗΛΗΘΖ Θεζ/λίθεο

MEDITERRANEO

ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖ ΞΑΗΓΥΛ

ΓΔΗΑ

ΙΖΡΥ (εθηόο καηεπηηθνύ)

ΓΑΗΑ (εθηόο καηεπηηθνύ)

ΞΔΗΟΑΦΘΝ ΘΔΟΑΞΔΡΖΟΗΝ
ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ
ΑΘΖΛΥΛ

ΗΑΡΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΥΛ

ΗΑΡΟΗΘΝ ΓΗΑΒΑΙΘΑΛΗΘΝ
Θεζ/λίθεο

ΗΑΡΟΗΘΝ ΤΣΗΘΝ

ΗΑΡΟΗΘΝ Ξ. ΦΑΙΖΟΝ

ΗΑΡΟΗΘΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ

ΟΔΑ (εθηόο καηεπηηθνύ)

ΗΑΠΥ (γπλαηθνινγηθό)

ΗΑΠΥ ΞΑΗΓΥΛ

ΗΑΠΥ GENERAL

ΗΑΠΥ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ (εθηόο καηεπηηθνύ) ΗASIS ΓΔΛΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ
ΓΑΒΟΗΙΑΘΖ Σαλίσλ

CRETA INTERCLINIC Ζξάθιεην
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΖΛΗΑΗΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ ΘΑΡ’ ΑΡΝΚΝ
Κέζε ειηθία : 45 έηε (50% γπλαίθεο – 50% άλδξεο)
ATOMA: 500.ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ
Αζθαιηδόκελν θεθάιαην € 10.000,00.Ξνζνζηό κελ. αζθαιίζηξνπ γηα θάζε € 1.000 : 0,221.
Κεληαίν αζθάιηζηξν.......................................................

€

2,21.-

ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΑΛΑΡΝ, ΚΝΛΗΚΖΠ ΝΙΗΘΖΠ Ή
ΚΔΟΗΘΖΠ ΑΛΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ ΑΞΝ ΑΡΣΖΚΑ
Αζθαιηδόκελν θεθάιαην € 10.000,00.Ξνζνζηό κελ. αζθαιίζηξνπ γηα θάζε € 1.000 : 0,060.
Κεληαίν αζθάιηζηξν.......................................................

€

0,60.-

ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΓΑΞΑΛΥΛ ΔΟΔΗΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ
ΘΑΗ ΔΜΥΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΑΞΝ
ΑΡΣΖΚΑ
Ή
ΑΠΘΔΛΔΗΑ
ΘΑΗ
ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΝ & ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ
€ 14,60 × 1 αζθαιηδόκελνο…........................…............
ΠΛΝΙΝ ΚΖΛ. ΘΑΘ. ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ
ΦΝΟΝΠ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ
ΔΗΠΦΝΟΑ ΔΓΓΖΡΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ
ΠΛΝΙΝ ΚΖΛ. ΚΗΘΡ. ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ
ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΥΛ ΘΑΘ. ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ
ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΥΛ ΚΗΘΡ. ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ

€
14,60.----------------------€
17,41.€
1,52.€
0,02.----------------------€
18,95.=============
€
208,92.€
227,40.-

Πε πεξίπησζε αζθάιηζεο εμαξησκέλσλ κειώλ (ζύδπγνη ησλ δύν θύισλ κέρξη 70 εηώλ θαη
παηδηά από 15 εκεξώλ κέρξη 18 εηώλ ή αλ ζπνπδάδνπλ κέρξη 25 εηώλ), ηα Κεληαία
αζθάιηζηξα γηα ηελ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΓΑΞΑΛΥΛ ΔΟΔΗΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΘΑΗ
ΔΜΥΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΑΞΝ ΑΡΣΖΚΑ Ή ΑΠΘΔΛΔΗΑ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΝ & ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ, νξίδνληαη σο εμήο:
Γηα έλα εμαξηώκελν κέινο …………………………………..

€ 14,60 ( Κηθηά € 16,06 ).-

Γηα δύν ή πεξηζζόηεξα εμαξη. κέιε ……………………...

€ 29,20 ( Κηθηά € 32,12 ).-
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ΡΑΜΗΓΗΥΡΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ

Πε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή μαθληθήο αζζέλεηαο πνπ ζα ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα
ηαμηδηνύ αζθαιηδόκελνπ πξνζώπνπ ( Κηζζσηνύ ή εμαξησκέλσλ κειώλ νηθνγέλεηαο ) ζηελ
Διιάδα ή ζην Δμσηεξηθό, ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ από ηνλ ηόπν
θαηνηθίαο, ε ΔΘΛΗΘΖ ζα κεξηκλά γηα ηελ παξνρή ησλ πην θάησ αλαθεξνκέλσλ θαιύςεσλ:
 ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΑ
 ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝΠ ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΠΚΝΠ
 ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΠΚΝΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΘΔΟΑΞΔΗΑ
 ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΠΓΓΔΛΝΠ ΞΟΝΠΥΞΝ
 ΔΜΝΓΑ ΓΗΑΚΝΛΖΠ ΠΓΓΔΛΝΠ ΞΟΝΠΥΞΝ
 ΞΟΝΥΟΖ ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ
 ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΠΚΝΠ ΠΝΟΝ
 ΔΜΝΓΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΠΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ
ΚΔΣΟΗ

ΔΟΥ 6.000,00.-

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΡΖΠΗΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ
-

Γηα ηνλ άκεζα αζθαιηδόκελν …………………….….……Κηθηά € 3,50.-

-

Γηα άκεζα αζθαιηδόκελν +1 εμαξη.κέινο ………….……..Κηθηά € 5,30.-

-

Γηα άκεζα αζθαιηδόκελν +2 ή πεξηζζόηεξα εμαξη.κέιε….Κηθηά € 7,35.=====================================
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ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ
1. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αζθάιηζε, είλαη απαξαίηεην λα ζπκκεηέρεη ζ' απηήλ
ηνπιάρηζηνλ ην 70% ησλ εγγεγξακκέλσλ κειώλ ηνπ Ππιιόγνπ ζαο.
2. Ζ ζύλαςε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαζώο θαη ε εμππεξέηεζή ηνπ από
πιεπξάο πιεξνθόξεζεο, απνδεκηώζεσλ θαη είζπξαμεο αζθαιίζηξνπ, ζα γίλεηαη
κέζσ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ππιιόγνπ ζαο.
3. Γελ εμαηξνύληαη νη πξνϋπάξρνπζεο αζζέλεηεο εθόζνλ ηα δηθαηνύκελα αζθάιηζεο
πξόζσπα αζθαιίζηεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεη ην ζπκβόιαην ή
γίλνληαη δεθηά ζηελ Αζθάιηζε από ηελ ΔΘΛΗΘΖ κεηά από έξεπλα αζθαιηζηκόηεηαο
ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απηό.
4. Ξξηλ από ηελ έληαμε θάπνηνπ ζηελ αζθάιηζε, ζα εξεπλάηαη ε αζθαιηζηκόηεηά ηνπ.
5. Ν κεληαίνο ζπληειεζηήο αζθαιίζηξνπ πνπ αθνξά ηελ Αζθάιηζε Εσήο, ζα
δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία
ησλ κειώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζ' απηήλ θαη ηνλ αξηζκό ηνπο.
6. Αζθαιίδνληαη ηα Κέιε ηνπ Ππιιόγνπ (άκεζα αζθαιηδόκελνη) κέρξη ην 70ό έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο.
Γηθαίσκα αζθάιηζεο έρνπλ νη ζύδπγνη ησλ κειώλ κέρξη ην 70ό έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο θαζώο θαη ηα ηέθλα ηνπο, ηα νπνία αζθαιίδνληαη από ηελ 15ε εκέξα ηεο
γέλλεζήο ηνπο κέρξη 18 εηώλ ή 25 εάλ ζπνπδάδνπλ.
7. Ζ ΔΘΛΗΘΖ αλαιακβάλεη ηελ απνδεκίσζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη γηα ην πνζό ηνπ
ΦΞΑ (13%) ζηηο «δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηώλ λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξηθήο
πεξίζαιςεο», δειαδή ζηηο δαπάλεο Λνζειείαο ζε Λνζνθνκείν, ζε Ππκβεβιεκέλα
θαη Κε Ππκβεβιεκέλα κε ηελ ΔΘΛΗΘΖ Λνζνθνκεία, θαηά ην πνζνζηό
ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο θαηαβαιιόκελεο δαπάλεο.
=====================================
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