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1. Ποιά είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του Safe Life 
Premium; 

• Από τα µεγαλύτερα όρια κάλυψης στην αγορά µε επιλογή € 1.000.000 
ή € 500.000 σε Ελλάδα και εξωτερικό κατά ασφαλιστικό έτος και 
περίπτωση νοσηλείας 

• Κάλυψη100%:  
• στις ΑΑµµοοιιββέέςς  ΧΧεειιρροουυρργγώώνν  &&  ΑΑννααιισσθθηησσιιοολλόόγγωωνν, 
• για ∆∆ωωµµάάττιιοο  &&  ΤΤρροοφφήή,  
• στη ΜΜοοννάάδδαα  ΕΕννττααττιικκήήςς  ΘΘεερρααππεείίααςς,  
• για ΛΛοοιιππάά  ΕΕξξόόδδαα (∆ιαγνωστικές εξετάσεις, έξοδα βοηθητικών 

υπηρεσιών και συσκευών) που έχουν άµεση όµως σχέση µε την 
αιτία εισόδου στο νοσοκοµείο,  

• στα ΈΈξξοοδδαα  ΘΘεερράάπποοννττοοςς  ΙΙααττρροούύ,,  για ΜΜιικκρρέέςς  ΧΧεειιρροουυρργγιικκέέςς  ΕΕππεεµµββάάσσεειιςς  
που πραγµατοποιούνται σε  Εξωτερικά Ιατρεία Νοσηλευτικών 
Ιδρυµάτων           

• Επιλογή θέση νοσηλείας, µε κεφάλαιο κάλυψης € 1.000.000 και 
εκπιπτόµενο ποσό € 0 παρέχεται δυνατότητα επιλογής Suite, Lux, 
Μονόκλινο και ∆ίκλινο δωµάτιο, µε κεφάλαιο κάλυψης € 500.000 και 
εκπιπτόµενο ποσό € 3.000 παρέχεται η δυνατότητα επιλογής Lux, 
Μονόκλινο και ∆ίκλινο δωµάτιο 

• Πολύ χαµηλή βασική ζωής (€300 κεφάλαιο) που έχει σαν αποτέλεσµα 
την µείωση της τελικής τιµής του συµβολαίου 

• Προσιτό κόστος προγράµµατος σε σχέση µε τις προσφερόµενες 
καλύψεις  

• Πιθανή συµµετοχή άλλου φορέα στα έξοδα λειτουργεί πάντα προς 
όφελος του πελάτη µειώνοντας την απαλλαγή του. 

• Ευρύ ∆ίκτυο συµβεβληµένων Ν.Ι. (π.χ Όµιλος Ιατρικού, Metropolitan, 
Ωνάσειο, Ερρίκος Ντινάν, Ιασώ General, Όµιλος Euromedica)  

• Κάρτα Νοσηλείας για την πλήρη κάλυψη των εξόδων στα συµβεβληµένα 
Ν.Ι. χωρίς να απαιτηθεί να εκταµιεύσει χρήµατα.  

• Πιθανή διαφοροποίηση των συµβεβληµένων Ν.Ι. δεν επηρεάζει την 
επιβάρυνση του πελάτη (100% συµβεβληµένα και µη) 

• Ανοικτό σε πολλές προσθήκες (δηµιουργία πακέτου ασφάλισης 
προϊόντος) σύµφωνα µε τις ανάγκες του πελάτη 

• Μπορεί να προστεθεί στο πρόγραµµα «Safe Family» (ολοκληρωµένη 
κάλυψη Νοσοκοµειακής Περίθαλψης + Προστασίας) 

• ∆ωρεάν προσφορά της κάρτας Υγείας ∆ώρων (∆ιάγνωση & Euromedica) 

• ∆υνατότητα προσθήκης κάλυψης για ∆ιαγνωστικές εξετάσεις & 
επισκέψεις σε γιατρούς µε την προσθήκη του Safe Life Diagnosis  

 

2. Τι οφέλη προσφέρει το Safe Life Premium στους πελάτες ; 

 

• Πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες προηγµένης τεχνολογίας (€ 1.000.000 
κεφ. κάλυψης) 
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• ∆υνατότητα επιλογής του καλύτερου ιατρού/χειρουργού (100% κάλυψη) 

• ∆υνατότητα επιλογής του καλύτερου Νοσοκοµειακού Ιδρύµατος (100% σε 
συµβεβληµένα και µη) 

• 100% κάλυψη χωρίς κανένα κόστος (€ 0 απαλλαγή) 

• Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ανώτερης ποιότητας (θέση νοσηλείας µέχρι 
και Suite) 

• Πλήρης κάλυψη ακόµα και σε πολύ σοβαρά περιστατικά (100% κάλυψη 
ΜΕΘ) 

• Άµεση αποκατάσταση έκτακτων περιστατικών στα εξωτερικά ιατρεία Ν.Ι. 
(µικρές χειρουργικές επεµβάσεις και θεραπείες) 

3. Το ανώτατο όριο κάλυψης των € 1.000.000 ή € 500.000  
(κεφάλαιο) είναι επαρκές; 

Η εµπειρία πολλών ετών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει δείξει πως το 
κεφάλαιο αυτό υπερκαλύπτει όλες τις περιπτώσεις νοσηλείας σε ποσοστό 
100%.   
 
Είναι χαρακτηριστικό να αναφέρουµε πως, για την εταιρία µας, τα τελευταία 
5 χρόνια, ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που αποζηµίωση ξεπέρασε τις    
€ 100.000 µέσα σε ένα ασφαλιστικό έτος !  
 
Στην ουσία το υψηλό κεφάλαιο κάλυψης (€1.000.000 ή €500.000) έρχεται να 
προσφέρει και ψυχολογική κάλυψη στους πελάτες.   
 

4. Σε ποιους απευθύνεται το Safe Life Premium; 

Απευθύνεται κυρίως σε όσους πελάτες επιθυµούν να έχουν µια αξιοπρεπή 
περίθαλψη, χωρίς να ανησυχούν για το κόστος της νοσηλείας, καθώς τα όρια 
κάλυψης του προγράµµατος υπερκαλύπτουν και τον ποιό απαιτητικό πελάτη.   
 
Οµάδα – στόχος κυρίως είναι η µέσο-ανώτερη οικονοµική τάξη όπως είναι οι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες, έµποροι, βιοτέχνες, διοικητικά στελέχη κ.λ.π..  
 
Στοχεύει κυρίως πελάτες που επιθυµούν να αποζηµιωθούν για όλα τα έξοδα 
που θα πραγµατοποιήσουν (€0 απαλλαγή) και επίσης όσους θέλουν την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη µε χαµηλότερο κόστος (€3.000 απαλλαγή) 
 

5. Με ποιές άλλες προσθήκες µπορεί να συνδυαστεί το Safe Life 
Premium; 

Μπορεί να προστεθεί σε µια πλειάδα βασικών καλύψεων που είναι σε ισχύ (για 
παράδειγµα ΜΟΑ, Απώλεια εισοδήµατος, ΘΑΜΑ, σοβαρές ασθένειες κ.λ.π), µε 
την προϋπόθεση να τροποποιηθούν τα κεφάλαια της βασικής κάλυψης, όπου 
αυτό είναι απαραίτητο (Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο:202  - 23.9.09). 
 
 

USER
Seminar



 

Σελίδα 5 από 12 

Τοµέας Marketing 
                                                                                                                                Τµήµα Εκπαίδευσης 

                                                                                                                                 Νοέµβριος 2009 

 

Σ.Ε.Π. 
Συχνότερες Ερωτήσεις Προγράµµατος 

 

6. Έχει προϋποθέσεις Ισοβιότητας το πρόγραµµα Safe Life 
Premium;   

Ναι, µε την προϋπόθεση ο πελάτης να είναι ασφαλισµένος µε Ισόβια Βασική 
και να παραµένει ασφαλισµένος µε την παρούσα προσθήκη για όλο το 
διάστηµα της αµέσως προηγούµενης 10ετίας (δηλαδή από τα 55 έως τα 65) 
και εφόσον η προσθήκη παραµένει σε ισχύ και µετά την συµπλήρωση του 65ου  
έτους της ηλικίας του ασφαλισµένου.    
 

7. Ποιές οι επιπλέον καλύψεις – παροχές για τα παιδιά;  

Α. Καλύπτει το κόστος ενός κρεβατιού εντός νοσοκοµείου για συνοδό παιδιού 
κάτω των 18 ετών, µε ανώτατο ηµερήσιο ποσό € 50 και µε ανώτατο όριο 
αποζηµίωσης € 4.000 κατά περίπτωση νοσηλείας και ασφαλιστικό έτος. 
Απαραίτητη συνθήκη για να ισχύσουν τα παραπάνω είναι να µην έχουν 
προσκοµισθεί δικαιολογητικά για δαπάνες αποκλειστικής νοσοκόµας  
 
Β. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του κυρίως ασφαλισµένου συνεχίζεται η 
ασφάλιση των εξαρτωµένων µελών – παιδιών µε ατοµικό 
ασφαλιστήριο µε την ίδια προσθήκη χωρίς να ελεγχθεί η ασφαλισιµότητα 
τους, και εφόσον είναι σε ισχύ η παρούσα προσθήκη ή διαφορετικά να 
ασφαλιστούν µε τυχόν άλλη παρεµφερή,  και δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους. 
 
Το νέο ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να έχει συναφθεί εντός 3 µηνών 
από τερµατισµό του προηγούµενου συµβολαίου και θα έχει ισχύ µέχρι το 18ο 
έτος της ηλικίας τους. 
 

8. Το πρόγραµµα παρέχει κάλυψη για αποκλειστική νοσοκόµα στο 
Νοσηλευτικό Ίδρυµα και στο σπίτι; 

Καλύπτεται η χρήση αποκλειστικής νοσοκόµας κατά την διάρκεια νοσηλείας, 
εφόσον κριθεί απαραίτητη και µετά από σύσταση του θεράποντος γιατρού, µε 
ανώτατο όριο τις 45 ηµέρες και έως τα € 4.000 κατά περίπτωση 
νοσηλείας και ασφαλιστικό έτος.   
 
Όσον αφορά την κάλυψη ιδιωτικής νοσοκόµας στο σπίτι η εταιρία καλύπτει το 
κόστος µε την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί εσωτερική νοσηλεία σε 
νοσοκοµείο του ασφαλισµένου και έχει υποδειχθεί η αναγκαιότητά της από 
τον θεράποντα γιατρό. Με ανώτατο όριο τις 30 ηµέρες και έως τα € 1.000 
κατά περίπτωση νοσηλείας και ασφαλιστικό έτος.   
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωµή της αποκλειστικής 
νοσοκόµας και στις δύο περιπτώσεις είναι ο πελάτης να προσκοµίσει 
τα πρωτότυπα παραστατικά πληρωµής (αποδείξεις).  
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9. Το πρόγραµµα Safe Life Premium καλύπτει έξοδα πριν και µετά 
την νοσηλεία στο νοσοκοµείο;   

Ναι, καλύπτει τα έξοδα φαρµάκων, ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων που 
θα πραγµατοποιηθούν πριν ή µετά την εσωτερική νοσηλεία εφόσον ισχύουν οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

• Προ-Νοσοκοµειακά Έξοδα. Εφόσον οι εξετάσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν και βάση των αποτελεσµάτων κριθεί απαραίτητη η 
εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυµα, η εταιρία καλύπτει το κόστος.   Η 
νοσηλεία στο νοσοκοµείο θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί το αργότερο 
εντός 45 ηµερών από την τελευταία εξέταση. Επίσης οι εξετάσεις δεν 
είναι απαραίτητο να γίνουν εντός νοσοκοµείου.  

• Μετά-Νοσοκοµειακά Έξοδα. Καλύπτονται τα έξοδα που έχουν σχέση 
µε την νοσηλεία (ηµερήσια ή εσωτερική) και αφορούν γιατρούς, 
θεραπείες, φάρµακα, φυσικοθεραπείες, διαγνωστικές εξετάσεις κ.λ.π.  
Τα έξοδα αυτά καλύπτονται για 45 ηµέρες αφότου ο ασφαλισµένος έχει 
πάρει εξιτήριο από το νοσοκοµείο.  

 
Ανώτατο όριο κάλυψης έχει ορισθεί τα € 2.000 κατά ασφαλιστικό έτος 
και περίπτωση νοσηλείας, για τα  προ & µετά νοσοκοµειακά έξοδα. 
 

10. Καλύπτονται τα έξοδα κακοηθών νεοπλασµατικών παθήσεων;   

 
Ναι, το πρόγραµµα καλύπτει την ιατρική αντιµετώπιση τέτοιων παθήσεων και 
καταβάλλει τα τυχόν έξοδα που θα προκύψουν για αιµοκάθαρση ή 
ακτινοθεραπείες ή / και χηµειοθεραπείες µε ανώτατο όριο κάλυψης €15.000 
κατά ασφαλιστικό έτος και ανώτερη διάρκεια τα 3 έτη (δηλαδή max. 
€45.000).  Η κάλυψη αυτή παύει να ισχύει εφόσον έχει συµπληρωθεί το 
παραπάνω κεφάλαιο.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που πραγµατοποιείται νοσηλεία (ηµερήσια 
ή εσωτερική), πάντοτε µε την σύµφωνη γνώµη και αιτιολογηµένη γνωµάτευση 
του ιατρού, καλύπτονται οι δαπάνες για χηµειοθεραπεία µέχρι του 
ανώτατου ορίου κάλυψης που έχει επιλέξει ο πελάτης.  
 

11. Καλύπτονται επεµβάσεις και θεραπείες σε εξωτερικά ιατρεία;  

I. Καλύπτεται απεριόριστα η αµοιβή χειρούργου και τα έξοδα τοπικής 
νάρκωσης για µικρές χειρουργικές επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται 
σε εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτικών ιδρυµάτων.  

II. Καλύπτεται η θεραπεία έκτακτων περιστατικών και όποιες 
διαγνωστικές εξετάσεις κριθούν απαραίτητες που θα πραγµατοποιηθούν 
στα εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτικών ιδρυµάτων, µε ανώτατο όριο το 
διπλάσιο ποσό του νοσοκοµειακού επιδόµατος (π.χ. Ν.Ε. €300 x 2 = € 
600)    
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12. Το όριο κάλυψης των εξόδων κατά 60% για τα ειδικά υλικά είναι 
επαρκές;  

Τα έξοδα για τα ειδικά υλικά καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό από τα Ταµεία, µε 
αποτέλεσµα ο πελάτης στην περίπτωση που κάνει χρήση αυτών να λαµβάνει 
στις περισσότερες περιπτώσεις το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων εξόδων.  
Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη ο ασφαλισµένος να ενηµερώνεται εγκαίρως 
για να κάνει χρήση και του ταµείου του πριν αποζηµιωθεί από την εταιρία.    
 
Η κάλυψη του 60% στην ουσία υπερκαλύπτει τυχόν έξοδα που δεν 
καλύπτονται από το ταµείο.   
 

13. Ποια είναι τα όρια κάλυψης στο εξωτερικό ;  

Τα όρια κάλυψης στο εξωτερικό διαµορφώνονται ανάλογα µε το σχέδιο 
κάλυψης που έχει επιλέξει ο πελάτης, € 1.000.000 ή € 500.000 κατά 
ασφαλιστικό έτος και περίπτωση νοσηλείας, µε ανώτατο όριο €700 ηµερησίως 
για ∆ωµάτιο - ΜΕΘ & Τροφή. Τα λοιπά έξοδα καλύπτονται κατά 80% (εκτός 
ΗΠΑ & Καναδά) και κατά 75% (εντός ΗΠΑ & Καναδά) 
 

14. Σε ποιες περιπτώσεις δεν υπολογίζεται το εκπιπτόµενο ποσό;  

Το εκπιπτόµενο ποσό δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 
  
• Νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκοµείο Ν.Π.∆.∆.  
• Νοσοκοµειακό Επίδοµα, εφόσον δεν προσκοµίζονται δικαιολογητικά για 

δαπάνες νοσηλείας  
• Κάλυψη επέµβασης σε Εξωτερικά Ιατρεία  
• Έξοδα χηµειοθεραπείας, ακτινοβολίας και αιµοκάθαρσης  
• Προ και Μετά Νοσοµειακά Έξοδα 
 

15. Το πρόγραµµα Safe Life Premium παρέχει κάρτα νοσηλείας; 

Η εταιρία εφοδιάζει τον ασφαλισµένο µε την «ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ». Με την 
επίδειξη της κάρτας στα συµβεβληµένα µε την εταιρία νοσηλευτικά ιδρύµατα ο 
ασφαλισµένος απαλλάσσεται από την πληρωµή των εξόδων νοσηλείας.   
 

16. Πώς γίνεται η αποζηµίωση στα Συµβεβληµένα Νοσοκοµειακά 
Ιδρύµατα;  

Η εταιρία αποζηµιώνει απευθείας όλα τα αναγνωρισµένα έξοδα, αφαιρώντας 
την συµµετοχή του πελάτη σύµφωνα µε το σχέδιο κάλυψης που εκείνος έχει 
διαλέξει. 
Σε περίπτωση νοσηλείας σε υψηλότερη θέση από αυτή που έχει επιλέξει ο 
ασφαλισµένος θα συµµετάσχει στα έξοδα κατά 25% για όριο κάλυψης € 
1.000.000 και 35% για όριο κάλυψης € 500.000 για κάθε θέση νοσηλείας, η 
οποία είναι ανώτερη της θέσης που αναγράφει το συµβόλαιό του.  
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17. Πώς αποζηµιώνεται ο πελάτης σε περίπτωση που νοσηλευτεί σε 
Κρατικό Νοσοκοµείο (Περιφερειακό ή Ν.Π.∆.∆);  

Η κάλυψη των εξόδων νοσηλείας είναι πλήρης (100%) χωρίς καµία 
παρακράτηση εκπιπτόµενου ποσού. Σε περίπτωση που δεν προσκοµίσει ο 
ασφαλισµένος κανένα δικαιολογητικό δαπανών (τιµολόγια νοσηλείας κ.λ.π.) 
µόνο µε την επίσηµη θεωρηµένη βεβαίωση νοσηλείας η εταιρία θα του 
καταβάλει για κάθε διανυκτέρευση το ποσό των €300 για κάθε ηµέρα 
παραµονής (max 10 µέρες, δηλαδή €3.000 κατά ασφαλιστικό έτος και 
περίπτωση νοσηλείας).          
 

18. Πώς αποζηµιώνεται ο πελάτης για τα έξοδα του Χειρουργού και 
Αναισθησιολόγου µέσα σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα;   

H εταιρία θα καταβάλει το σύνολο των εξόδων 100% που έχει 
πραγµατοποιήσει ο πελάτης, προσκοµίζοντας πάντοτε το πρωτότυπο δελτίο 
παροχής υπηρεσιών.  Έτσι ο πελάτης δεν απασχολείται για το κόστος της 
χειρουργικής επέµβασης αλλά µεριµνά µόνο για την εξεύρεση του κατάλληλου 
χειρουργού για την βελτίωση της υγείας του.  
 

19. Αν ο ασφαλισµένος κάνει χρήση του Κοινωνικού του Φορέα 
(Ταµείο) πώς αποζηµιώνεται από την εταιρία;  

Σε περίπτωση που κάνει χρήση του ασφαλιστικού του φορέα και εισπράξει 
µέρος των εξόδων, τότε η εταιρία καταβάλει τη διαφορά ανάµεσα στις 
αναγνωριζόµενες δαπάνες και το µεγαλύτερο του τυχόν εκπιπτόµενου ποσό 
και την αποζηµίωση που έλαβε από άλλη πηγή.  
 
Με τον τρόπο αυτό, η οποιαδήποτε αποζηµίωση από το ταµείο 
λειτουργεί πάντα προς όφελος του πελάτη.  
 

Παράδειγµα Α  
Αναγνωρισµένα Έξοδα € 10.000 
Απαλλαγή  € 3.000 
Συµµετοχή Ταµείου  € 1.000  

Αποζηµίωση εταιρίας (€10.000 - € 3.000) € 7.000 
Τελική Επιβάρυνση ασφαλισµένου (€3.000 - € 1.000) € 2.000 

  
Παράδειγµα Β  

Αναγνωρισµένα Έξοδα € 10.000 
Απαλλαγή  € 3.000 
Συµµετοχή Ταµείου  € 5.000  

Αποζηµίωση εταιρίας (€10.000 - € 5.000) € 5.000  
Τελική Επιβάρυνση ασφαλισµένου € 0 
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Τι πρέπει να κάνει ο πελάτης για να εξυπηρετηθεί καλύτερα:  

• Να κρατήσει αντίγραφα από τα τιµολόγια πριν την κατάθεση τους στο 
ταµείο του 

• Να αποστείλει τα αντίγραφα των τιµολογίων στην εταιρία, κατά την 
διάρκεια που αναµένει την αποζηµίωση από το ταµείο, ώστε να ανοίξει 
φάκελος ζηµιάς και να µειωθεί έτσι ο χρόνος της αποζηµίωσης. 

• Να ζητήσει πιστοποιητικό για οικονοµική χρήση κατά την παραλαβή 
αποζηµίωσης από το ταµείο του.       

 

20. Ποιά διαδικασία απαιτείται από τον ασφαλισµένο για να γίνει 
χρήση του κοινωνικού φορέα (ταµείο) σε νοσηλείες σε 
συµβεβληµένα νοσοκοµεία;  

Στις περιπτώσεις που ο πελάτης θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση 
του φορέα του θα πρέπει να προσκοµίσει (στον φορέα) τα πρωτότυπα 
τιµολόγια του νοσοκοµείου για το συνολικό ποσό της νοσηλείας. Για τον λόγο 
αυτό θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία : 
 
Α) Για συµβεβληµένα νοσοκοµεία που έχουν συµβληθεί και µε το ταµείο του 
πελάτη. 

1. Ενηµέρωση της Life Line για την νοσηλεία (όπως προβλέπεται στο 
συµβόλαιο), αλλά και ενηµέρωση πως στην αποζηµίωση θα 
συµµετέχει και το Ταµείο του που είναι ήδη συµβεβληµένο µε το 
νοσοκοµείο. 

2. Ενηµέρωση του νοσοκοµείου πως στην πληρωµή θα συµµετέχει 
και το Ταµείο του.  

3. Να ζητήσει από το νοσοκοµείο αναλυτική κατάσταση του ποσού 
συµµετοχής του άλλου ταµείου στα συνολικά έξοδα, ώστε να 
εκµεταλλευτεί τον συµψηφισµό που θα γίνει µε τη συµµετοχή του 
και τη συµµετοχή του ταµείου. 

 
Β) Για συµβεβληµένα νοσοκοµεία που ∆ΕΝ έχουν συµβληθεί και µε το ταµείο 
του πελάτη. 

1. Ενηµέρωση της Life Line για την νοσηλεία (όπως προβλέπεται στο 
συµβόλαιο) αλλά και ενηµέρωση πως στην αποζηµίωση θα 
συµµετέχει και το Ταµείο του και θα γίνει απολογιστικά.  

2. Ενηµέρωση του νοσοκοµείου πως στην πληρωµή θα συµµετέχει 
και το Ταµείο τους και θα πληρώσει ο ίδιος το συνολικό κόστος 
(είναι καλό να τον συµβουλέψουµε να ζητήσει συναλλαγµατική).  

Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία αποζηµίωσης µε χρήση κοινωνικού 
φορέα που αναφέρεται παραπάνω. 

 

21. Ποιά είναι τα Συµβεβληµένα Νοσοκοµειακά Ιδρύµατα; 

Για την περίοδο αυτή (Σεπτέµβριος 2009) τα συµβεβληµένα νοσοκοµεία 
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  Επειδή όµως το δίκτυο των 
συµβεβληµένων βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη ο πελάτης θα πρέπει σε κάθε 
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περίπτωση να επικοινωνεί µε το συντονιστικό κέντρο «Life Line» 
(τηλέφωνα: από σταθερό: 801 1141041, από κινητό: 210 6288076)  
 
Συµβεβληµένα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα : 

ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Όµιλος EUROMEDICA

ΙΑΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (από 1η Σεπ 2009)

"ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ"  ΑΘΗΝΑ

"ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ" Κλινική "ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α' "

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

"EYΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ" "ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ" "ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ"

"ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ "ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ"

IAΤΡΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ"

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΨΥΧΙΚΟΥ "ΆΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ " ΚΟΖΑΝΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κλινική "ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ'"

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΦΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - "ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ" ΡΟ∆ΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗ "ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ"

"ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ" " CRETA INTERCLINIC"

"ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ" ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

"ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ" ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ

"ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ"

"METROPOLITAN"

" ΣΩΤΗΡ" 

" ΩΝΑΣΕΙΟ "

ΙΑΣΩ GENERAL 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

" ATHENS VISION ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ"

"ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ" (πρώην 
Λευκός Σταυρός)

 

22. Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισµένος σε περίπτωση νοσηλείας;  

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισµένος πρέπει να επικοινωνεί µε το 
Συντονιστικό Κέντρο «Life Line» (24ωρη λειτουργία) ώστε να ενηµερώνει 
για τα αίτια της εισαγωγής του στο νοσοκοµείο, αλλά και να ενηµερώνεται για 
τα συµβεβληµένα νοσοκοµεία εκείνη την στιγµή.  
 
Σε περίπτωση που το περιστατικό είναι ΕΠΕΙΓΟΝ, κάποιο άλλο πρόσωπο 
οφείλει να ειδοποιήσει άµεσα το συντονιστικό κέντρο «Life Line» έστω και 
κατά την είσοδο του ασφαλισµένου στο νοσηλευτικό ίδρυµα. 
 
Αν το περιστατικό είναι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ο ασφαλισµένος οφείλει να 
ενηµερώσει το Συντονιστικό Κέντρο 3 µέρες πριν την εισαγωγή του.   
 
Σε περίπτωση που δεν ενηµερωθεί εµπρόθεσµα το συντονιστικό κέντρο «Life 
Line» για την εισαγωγή του ασφαλισµένου στο νοσηλευτικό ίδρυµα 
(συµβεβληµένο ή µη) η εταιρία θα καταβάλει µόνο το 60% του συνόλου των 
αναγνωρισµένων εξόδων και πάντοτε σύµφωνα µε τον πίνακα παροχών.  
 

23. Ποιός ο λόγος του σωστού Προασφαλιστικού  έλεγχου και 
Underwriting;  

Ο σωστός προασφαλιστκός έλεγχος και το Underwriting βοηθάει αφενός στην 
σωστή αξιολόγηση του κινδύνου, αφετέρου και στην σωστή τιµολόγησή του.   
Έτσι ο ασφαλισµένος έχει εξαρχής µια ξεκάθαρη εικόνα µε ποιές καλύψεις 
είναι ασφαλισµένος και που έχει εξαιρέσεις (αν υπάρχουν).  
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Στις περιπτώσεις που δεν εµφανίζεται κάποιο ιατρικό πρόβληµα, οι πελάτες 
επωφελούνται από ένα δωρεάν ιατρικό έλεγχο.  Στις περιπτώσεις, που κάποιο 
ιατρικό πρόβληµα προκύψει τότε η εταιρία θα επιλέξει κάποιο από τα 
παρακάτω: 

• Απόρριψη ή αναβολή της αίτησης ασφάλισης 
• Αναγραφή κάποιας εξαίρεσης (ισόβιας ή µικρής διάρκειας) 
• Αποδοχή της προϋπάρχουσας µε κάποιο επασφάλιστρο 
 

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της εταιρίας είναι ξεκάθαρη αφού εάν στο 
µέλλον χρειαστεί αποζηµίωση δεν θα υπάρχουν προβλήµατα. 
 
Τέλος, επειδή είναι γνωστό ότι στην πλειοψηφία µας οι Έλληνες δεν 
πραγµατοποιούµε προληπτικές εξετάσεις, θα πρέπει να σηµειώσουµε πως είναι 
πολλές οι περιπτώσεις που ο προασφαλιστικός έλεγχος έχει στην κυριολεξία 
«σώσει ζωές», αφού µετά τη διάγνωση ιατρικού προβλήµατος, οι 
ενδιαφερόµενοι έλαβαν έγκαιρα την ειδική ιατρική θεραπεία, κάτι που σε 
αντίθετη περίπτωση πιθανώς θα τους είχε κοστίσει ακόµα και τη ζωή.      
   

24. Ποιες παράµετροι θα επηρεάζουν την ετήσια αύξηση των 
ασφαλίστρων;  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την αύξηση των 
ασφαλίστρων είναι οι εξής:  
 

• Ηλικία, επάγγελµα, φύλο, 

• Η σχέση αποζηµιώσεων και ασφαλίστρων για το σύνολο του 
χαρτοφυλακίου των ασφαλισµένων της εταιρίας. 

• Η εξέλιξη του ιατρικού πληθωρισµού (φάρµακα, αµοιβές ιατρών, νοσηλεία 
κ.λ.π.) 

• Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας 

• Το κόστος εργασιών της εταιρίας  
 
Σε κάθε περίπτωση η εταιρία θα προσπαθεί κάθε χρόνο να απορροφά ένα 
ποσοστό του ιατρικού πληθωρισµού (κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα) µε σκοπό 
να γίνονται οι χαµηλότερες δυνατές αυξήσεις. 
 
Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στην σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου, στο % δηλαδή των ασφαλισµένων µε ηλικίες µικρότερες από 
40 έτη σε σχέση µε αυτές σε µεγαλύτερες ηλικίες. Σε κάθε περίπτωση η 
σχέση αυτή δεν θα πρέπει να είναι χειρότερη από 2/1, δηλαδή να 
υπάρχουν τουλάχιστον 2 (δύο) ασφαλισµένοι µε ηλικίες µικρότερες 
από 40 ετών για κάθε 1 (έναν) µε ηλικία µεγαλύτερη από 40 ετών.  
 

Συµπεραίνουµε δηλαδή πως η τιµολογιακή πολιτική κάθε 
προγράµµατος επηρεάζεται και από τις πωλήσεις που κάνει ο 
κάθε ένας από εµάς. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ 1 ΣΧΕ∆ΙΟ 2

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

€1.000.000                                       

κατά ασφαλιστικό έτος και κατά 

περίπτωση νοσηλείας

€500.000                                       

κατά ασφαλιστικό έτος και κατά 

περίπτωση νοσηλείας

1. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ποσοστό Κάλυψης 

    (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ή ΗΜΕΡΗΣΙΑ)     

α) ∆ΩΜΑΤΙΟ – ΤΡΟΦΗ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100%
   α1) Θέση Νοσηλείας SUITE ή LUX ή  A ή B LUX ή  A ή B
β) ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100%
γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100%
δ) ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 60%

2. ΑΜΟΙΒΕΣ                                           

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

3. ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Για θεραπεία εσωτερικής ή ηµερησίας νοσηλείας 

και Μονάδα εντατικής θεραπείας
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100%

4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΤΟΣ Ν.Ι.
Ανώτατο όριο 45 ηµέρες κατά ασφαλιστικό έτος 

και κατά περίπτωση νοσηλείας

5. ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ανώτατο όριο 30 ηµέρες κατά ασφαλιστικό έτος 

και κατά περίπτωση νοσηλείας

6. ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

α. Μικρές χειρουργικές επεµβάσεις ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
β. Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών Έως το διπλάσιο του Ν.Ε. Έως το διπλάσιο του Ν.Ε.

7. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ

α. ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Ν.Π.∆.∆.)     (χωρίς 

καµία απαίτηση αποζηµίωσης)

€ 300 έως 10 ηµέρες κατά 

ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση 

νοσηλείας

€ 300 έως 10 ηµέρες κατά 

ασφαλιστικό έτος και κατά 

περίπτωση νοσηλείας

β. ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ     (χωρίς 

καµία απαίτηση αποζηµίωσης)

€ 300 έως 5 ηµέρες κατά 

ασφαλιστικό έτος και κατά  

περίπτωση νοσηλείας

€ 300 έως 5 ηµέρες κατά 

ασφαλιστικό έτος και κατά  

περίπτωση νοσηλείας
8.ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟ∆Α

Κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση 

νοσηλείας

9. ΕΞΟ∆Α ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

(κατά ασφαλιστικό έτος µε µέγιστο ασφαλιστικής 

κάλυψης τα 3 έτη)

10. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0 € 3.000

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

α) ∆ΩΜΑΤΙΟ - ΤΡΟΦΗ Έως € 700 ηµερησίως Έως € 700 ηµερησίως 
β) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 

ΕΚΤΟΣ ΗΠΑ & ΚΑΝΑ∆Α 80% 80%
            ΗΠΑ & ΚΑΝΑ∆Α 75% 75%

Έως € 2.000

Έως € 15.000

Έως € 2.000

Έως € 15.000

Έως € 1.000

Έως € 4.000

Έως € 1.000

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Έως € 4.000

 

Τα αναφερόµενα στο παρόν έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι καλύψεις, τα όρια, οι 
απαλλαγές, οι εξαιρέσεις τους καθώς και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων 

αναφέρονται αναλυτικά στην Υπηρεσιακή Εγκύκλιο Νο:202   

USER
Seminar


