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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιλογή του θέματος που ασχολήθηκα δεν ήταν τυχαία . Κατά την διάρκεια της 

φοίτησης μου στο ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ιδιαίτερα στο 4° , 5° ,και 6° εξάμηνο 

ασχοληθήκαμε και αναλύσαμε ως ένα βαθμό κάποιες έννοιες , όπως : τι είναι 

ασφάλεια , την έννοια , τον ρόλο της και βασικά προγράμματα της καθώς επίσης τι 

είναι τα ασφαλιστικά ταμεία , το ρόλο και τα προϊόντα τους .

Έτσι θέλησα να ασχοληθώ και να δείξω σε όποιον τύχη να διαβάσει την πτυχιακή 

μου , εργασία , ότι η ασφάλιση όποια και να είναι (Ιδιωτική ή Κοινωνική ) είναι 

απαραίτητη στη ζωή μας .

Στην προσπάθεια μου να φέρω εις πέρας το δύσκολο έργο που ανέλαβα ,συνάντησα 

αρκετές δυσκολίες , όσον αφορά τη συλλογή των πληροφοριών , μιας και οι 

ασφαλιστικές εταιρίες , δυσκολεύονταν να με εξυπηρετήσουν , φοβούμενες , υποθέτω 

τον σκληρό ανταγωνισμό που επικρατεί στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά . Επίσης 

ήταν αρκετά δύσκολο να συγκεντρωθούν αρκετά στοιχεία , λόγω των μεγάλων 

χιλιομετρικών αποστάσεων . Παρά τις δυσκολίες , συγκέντρωσα το απαιτούμενο 

υλικό για την σύνταξη της εργασίας μου , και το οποίο χωρίζεται σε 4 κεφάλαια .

Στο 1° κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των ασφαλίσεων από την 

αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή .

Στο 2° κεφάλαιο γίνεται αναφορά μεταξύ Ιδιωτικής και Κοινωνικής Ασφάλειας .

Στο 3° κεφάλαιο αναλύεται το ασφαλιστικό ταμείο ΤΑΞΥ .

Στο 4° κεφάλαιο αναλύεται το ασφαλιστικό ταμείο ΤΣΑΥ .

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τζαβάρα , που επιμελήθηκε 

την πτυχιακή εργασία μου και με στήριξε στην ολοκλήρωση αυτής . Επίσης , θα ή 

θελα να ευχαριστήσω τον κύριο I. Φασόη , του τμήματος μελετών -  στατιστικής της 

Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος του οποίου η βοήθεια υπήρξε σημαντική 

στη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών για την πτυχιακή εργασία μου . Καθώς 

επίσης και όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες (Αττικής -  Χαλκίδας ) που επισκέφτηκα 

και με εξυπηρέτησαν με ευχαρίστηση .

Τέλος , για τυχόν λάθη και παραλήψεις της πτυχιακής αυτής εργασίας ευθύνεται μόνο 

η συγγραφέας της .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

1.1 Η Αξία της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ σε σχέση με την εξέλιξη της 

ασφάλισης.

Η Ιστορική αναδρομή στην προέλευση των σχετικών εννοιών κρίνεται πάντα 

απαραίτητη για την ευρύτερη κατανόησης της διαμέσου του χρόνου σταδιακής 

εξέλιξης του θέματος που εξετάζουμε και αρχικά της εξέλιξης της ασφάλισης. Το 

γεγονός αυτό εξάλλου κατατοπίζει πάνω στις επιστημονικές σκέψεις που οδήγησαν 

στην πρόοδο και την τελειότητα και ενθαρρύνει την περαιτέρω ερευνητική διάθεση.

1.1.1. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Κατά την αρχαιότητα, ο άνθρωπος ανέκαθεν αντιδρούσε, έστω ενστικτωδώς 

κατά των κινδύνων που απειλούσαν την ζωή του καθώς και την σωματική του 

ακεραιότητα. Οι τρόποι αντίδρασης και οι κατευθύνσεις προς τις οποίες αντιδρούσε 

κάθε φορά ήταν διάφορες και ανάλογες με τις αντιλήψεις και συνθήκες κάθε εποχής 

και χώρας.

Το ρόπαλο και το κοντάρι, η ασπίδα και η περικεφαλαία ήταν τα πρώτα μέσα 

προστασίας της ζωής του ανθρώπου κατά των άγριων θηρίων, αλλά και κατά των 

ιδίων συνανθρώπων του. Η εξέλιξη του ανθρώπου διαμέσου των αιώνων και 

ιδιαίτερα από την επινόηση των πρώτων πλωτών μέσων και την ανάπτυξη του 

εμπορίου, έθεσε τη ζωή του και την επιχειρηματική δραστηριότητα του ανθρώπου σε 

εξαιρετικά επαχθείς κινδύνους, αν ληφθεί υπόψη η δριμύτητα του υγρού στοιχείου 

και οι τότε ατέλειες των πλωτών μέσων.
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Στους κώδικες του βαβυλώνιου βασιλιά Χαμουραμπί (2123 π.Χ.), βρίσκεται η 

πρώτη έννοια αποτίμησης του πιθανού επιχειρηματικού κινδύνου. Ο Νόμος των 

Ροδιών, εξάλλου, καθιερώνει από το 216 π.Χ. τον όρο της «Γενικής Αβαρίας» για 

τους κινδύνους της θαλάσσιας επιχείρησης, ο οποίος αποτελεί θεμελιώδη όρο ακόμα 

και στα σύγχρονα ασφαλιστήρια της θαλάσσιας ασφάλισης. Υπάρχουν πάρα πολλοί 

ορισμοί της γενικής Αβαρίας, από τους οποίους ο πιο παραδεκτός από τη σύγχρονη 

ασφαλιστική επιστήμη διατυπώθηκε από τον Άγγλο δικαστή Lawrence το έτος 1801. 

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό : όλη η απώλεια που προκύπτει σαν συνέπεια έκτακτης 

θυσίας ή έκτακτων εξόδων για τη διατήρηση του πλοίου και του φορτίου, θεωρείται 

γενική αβαρία και επιβαρύνει όλους τους ενδιαφερομένους αναλογικά.

Στην ελληνική αρχαιότητα παρατηρούμε ότι οι πρόγονοί μας, που 

πρωτοπορούσαν στην ανάπτυξη του εμπορίου, δεν έμειναν αδρανείς μπροστά στους 

κινδύνους της θαλάσσιας επιχείρησης. Ο Αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης (4 π.Χ. 

αιώνας) αναφέρει στους λόγους του, το θεσμό του «ναυτοδάνειου»που υπήρξε ο 

πρόδρομος της σύγχρονης θαλάσσιας επιχείρησης. Στην Αρχαία Αίγυπτο και 

αργότερα στην αρχαία Ελλάδα, συναντάται σύστημα αντιμετώπισης των εξόδων 

κηδείας, που αναπτύχθηκε μέσα στα πλαίσια διαφόρων θρησκευτικών οργανώσεων. 

Οι οργανώσεις αυτές ωθούμενες από θρησκευτικές δοξασίες, συγκέντρωναν εισφορές 

από τα μέλη τους, για να εξασφαλίσουν για κηδεία με όλες τις τελετουργικές 

διαδικασίες που υπαγόρευε η θρησκεία τους.

Κατά την Ρωμαϊκή εποχή επιχειρείται μια εμπειρική εκτίμηση της προσόδου 

της ανθρώπινης ζωής περισσότερο για νομοθετικούς και όχι για ασφαλιστικούς 

σκοπούς τότε εμφανίζονται και τα πρώτα ‘ burial clubs’ (λέσχες ταφής ) τα οποία 

μπορούν να θεωρηθούν ο πρόδρομος όχι μόνο της ασφαλίσεως εξόδων κηδείας αλλά, 

ακόμα, και αυτών των friendly societies (Αλληλοασφαλιστικών Ενώσεων) που 

γνώρισαν ακμή για αρκετούς αιώνες που ακμάζουν ακόμα και σήμερα στην Αγγλία, 

Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Μετά την πτώση Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ακολουθεί η σκοτεινή εποχή που 

χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η εξαφάνιση κάθε κοινωνικοοικονομικής και 

πολιτιστικής δραστηριότητας. Την περίοδο αυτή εξαφανίζονται και τα ίχνη της 

ασφάλισης, για να εμφανιστούν αργότερα τον 14 αιώνα π.Χ. στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Συνεπώς τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν την εποχή της 

αρχαιότητας, από ασφαλιστική άποψη, είναι τα ακόλουθα:
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1. Η ασφαλιστική δραστηριότητα περιορίζεται στην θαλάσσια ασφάλιση, 

που αποτελεί και το αρχαιότερο ασφαλιστικό είδος και αυτό γιατί τα 

θαλάσσια ατυχήματα ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην εποχή εκείνη.

2. Στην εποχή της αρχαιότητας ανιχνεύοντας τα πρώτα σημάδια ασφαλίσεων 

της ανθρώπινης ζωής.

3. Την εποχή αυτή μπαίνουν τα θεμέλια της ασφαλιστικής αντιμετώπισης των 

θαλάσσιων κινδύνων, όταν θα χτισθεί αργότερα ολόκληρο το οικοδόμημα της 

σύγχρονης ασφαλιστικής επιστήμης και τεχνικής.

1.1.2 Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Στην μεσαιωνική εποχή δεν υπάρχει έντονο ασφαλιστικό ενδιαφέρον. Η 

ασφαλιστική δραστηριότητα περιορίζεται και πάλι στην θαλάσσια ασφάλιση, που 

διεξάγεται στην Μεσόγειο.

Εμφανίζεται ο επαγγελματίας Ασφαλιστής και ο ασφαλειομεσίτης καθώς και 

εκδηλώνεται η πρώτη νομοθετική μέριμνα για την ασφάλιση στο δίκαιο της 

Βαρκελώνης που τροποποιείται τα έτη 1458, 1461 και 1484, συγκεντρώνοντας σε 

νομοθετήματα όλα τα ασφαλιστικά έθιμα και συνήθειες της εποχής.

Χαρακτηριστικό της εποχής αυτής είναι το γεγονός ότι αρχίζουν να διαφαίνονται 

οι διάφορες μορφές χερσαίας ασφάλισης, περιορισμένες κάτω από τα στενά 

Συντεχνιακά και Σωματειακά πλαίσια. Θρησκευτικές οργανώσεις ενθαρρύνονται από 

την εκκλησία και μέσα από την φιλανθρωπική δραστηριότητα, παρέχουν βοήθεια 

οικονομική σε όσους πλήττονταν από πυρκαγιά ή από άλλα ανωτέρας βίας 

περιστατικά. Η φιλανθρωπική διάθεση των ατόμων πήγαζε αυθόρμητα από την 

ανθρώπινη φύση, με μοναδικά κίνητρα την κοινωνικότητα και τα φιλανθρωπικά 

αισθήματα. Από την εποχή αυτή της φιλανθρωπίας, απουσιάζει κάθε ασφαλιστική 

βάση, εδραιώνοντας στην συνείδηση των ανθρώπων την εξής σκέψη : «να 

αντιμετωπισθεί από τους πολλούς ή οικονομική καταστροφή των λίγων», που 

αποτελεί και την πεμπτουσία της ασφαλιστικής ιδέας.

Καταστροφές από φωτιά ασθένειες, γηρατειά, θάνατοι, έξοδα κηδείας, διατροφή 

χήρας και ορφανών, αντιμετωπίζονταν πολλές φορές από τις συντεχνιακές 

οργανώσεις, στις οποίες γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η ιδέα της αλληλοβοήθειας, που
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έδωσε την ιδέα συγκρότησης μιας ευρύτερης κοινότητας των κινδύνων. Η προστασία 

που παρείχαν οι Συντεχνίες βασίζονταν στις συνδρομές των συντεχνιτών, που 

εισέφεραν όλα και που πάλι όλοι απολαμβάνουν το ευεργέτημα της προστασίας κατά 

της οικονομικής καταστροφής. Την εποχή αυτή, η ασφάλιση αποκτά άλλο ένα 

χαρακτηριστικό της γνώρισμα, το στοιχείο της οικονομικής αμοιβαιότητας καθώς, 

επίσης, και την μεταφορά του ασφαλιστικού εθίμου από το Μεσογειακό χώρο στο 

βορρά.

1.1.3 Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

Ως νεότερη εποχή για τον ασφαλιστικό θεσμό θα χαρακτηρίσουμε την εποχή 

από το τέλος του 17 αιώνα και μετέπειτα, επειδή οι τρεις επόμενοι αιώνες 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επιστημονική θεμελίωση της ασφαλίσεως ως 

κοινωνικοοικονομικού θεσμού, που κατέχει πρωταρχική θέση στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή των προηγμένων λαών.

1.2 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -  LLOUD’S 

COFFEE HOUSE

Θα περιοριστούμε στην αγγλική παρόχθια πρωτεύουσα, διότι ο ασφαλιστικός 

θεσμός ανδρώθηκε εκεί και μεγαλούργησε. Οι κλιματολογικές συνθήκες δεν 

επέτρεπαν τις συγκεντρώσεις σε ανοικτούς χώρους, οπότε αναγκάζονταν να 

συγκεντρώνονται στα καφενεία των παρόχθιων περιοχών, όπου διενεργούνταν οι 

εμπορικές πράξεις και ιδιαίτερα οι θαλάσσιες ασφαλίσεις.

Η σημερινή Lombart Street του Λονδίνου, οφείλει την ονομασία της στους 

Λομβαρδιανούς Εμπόρους και Τραπεζίτες, οι οποίοι έδρασαν στο χώρο αυτό 

εκατοντάδες χρόνια. Το σημαντικότερο καφενείο ήταν εκείνο που άνοιξε το 1688 

στην Tower Street ο Edward Lloyd, στο οποίο συγκεντρώνονταν έμποροι και 

πλοιοκτήτες. Μέσα στο καφενείο αυτό πήρε την τελική της μορφή η θαλάσσια 

ασφάλιση, υποβληθείσα στην τακτική της μεθόδου Underwriting, που είναι και η
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σημερινή ακολουθούμενη μέθοδος ασφαλιστικής κάλυψης, όχι μόνο των θαλάσσιων 

αλλά οποιονδήποτε κινδύνων αναλαμβάνουν τα μέλη -  Ασφαλιστές του Lloyd’s. 

Κατά τα τέλη του 17 αιώνα δημιουργήθηκε η πρώτη ομάδα των Lloyd’s 

Underwriter’s, οι οποίοι ήταν κατά κύριο επάγγελμα ασφαλιστές που διαχώρισαν την 

θέση τους έναντι των εμπόρων και πλοιοκτητών. Έτσι, δημιουργήθηκε πρώτη φορά η 

Σωματειακή Οργάνωση «The Corporation of Lloyd’s», που ανέπτυξε τέτοια δύναμη, 

ώστε να ρυθμίζει από τότε διεθνή αυτασφαλιστική αγορά. Θα πρέπει να ερμηνευτεί η 

έννοια και η λειτουργία του Lloyd’s Corporation.

1.2.1 TO LLOYD’S CORPORATION ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY

To Lloyd’s Corporation δεν είναι μια ασφαλιστική εταιρεία, σαν αυτές που όλοι 

γνωρίζουμε. Πρόκειται για μια Πανσφαλιστική Σωματειακή Οργάνωση, η οποία δεν 

ασχολείται με την παροχή ασφαλιστικής προστασίας. Με την ασφαλιστική προστασία 

ασχολούνται και την παρέχουν μόνο τα μέλη της οργάνωσης αυτής, που σήμερα είναι 

περίπου 7000, μεταξύ των οποίων πολλές Ασφαλιστικές Εταιρείες και πολλοί ιδιώτες 

ασφαλιστές. Ως προς την λειτουργία της οργάνωσης αυτής, μια δωδεκαμελής 

επιτροπή εκλέγεται μεταξύ των μελών της, για 4 έτη θητεία και έχει τη διοίκηση του 

Lloyd’s Corporation. Στα καθήκοντα της επιτροπής (12 μέλη) είναι η εκλογή νέων 

μελών, η διαιτησία επί ζημιών και σώστρων, η επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του 

Γραφείου υπογραφής ασφαλιστηρίων, του Γραφείου Ζημιών και γενικότερα η 

επίβλεψη της ομαλής διεξαγωγής όλων των ασφαλιστικών εργασιών του 

Οργανισμού.

Τα μέλη του οργανισμού αυτού δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τον πελάτη. Οι 

κίνδυνοι που πρόκειται να καλυφθούν, προτείνονται κάθε φορά στους Underwriters 

από τους μεσίτες (Brokers at Lloyd’s ). Ο προτεινόμενος κίνδυνος περιγράφεται από 

το μεσίτη σε ειδικό έντυπο, το slip και στη συνέχεια διαπραγματεύεται την κάλυψη 

με τους πιο ειδικευμένους για το συγκεκριμένο κίνδυνο Underwriters, επιδιώκοντας 

να πετύχει τους πιο συμφέροντες όρους.
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Όταν επιτευχθεί η συμφωνία σχετικά με τους όρους της ασφαλιστικής κάλυψης, 

ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει κατά την κρίση του ή το 100% του κινδύνου ή το 

ελάχιστο μόνο ποσοστό του. Στην συνέχεια, στην αίθουσα διεξαγωγής ασφαλιστικών 

εργασιών του Lloyd’s έρχεται σε επαφή με άλλους Ασφαλιστές, έως ότου καλύψει 

τμηματικά το 100% του κινδύνου. Κάθε Ασφαλιστής γράφει στο slip, κάτω από τον 

προηγούμενο (για το λόγο η μέθοδος ονομάστηκε Underwriting), τα αρχικά του και 

το ποσοστό του κινδύνου που αναλαμβάνει. Εξυπακούεται ότι οι όροι παροχής της 

ασφαλιστικής προστασίας για όλους τους ασφαλιστές που συμμετέχουν στην κάλυψη 

ενός κινδύνου είναι εκείνοι που συμφωνήθηκαν μεταξύ του μεσίτη και του πρώτου 

Ασφαλιστή.

1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η τεχνολογική εξέλιξη που επακολούθησε μετά την επικράτηση της 

βιομηχανικής επανάστασης, δημιούργησε νέους, σοβαρότερους κινδύνους κατά της 

ζωής της σωματικής ακεραιότητας και της οικονομίας του ανθρώπου. Η αναγνώριση 

εξάλλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχε προηγηθεί, δημιούργησε 

ενδιαφέροντα που έτυχαν ικανής προσοχής και φροντίδας από το κοινωνικό σύνολο. 

Το δικαίωμα δημιουργίας ατομικής περιουσίας και η περιφρόνηση της, είχε γίνει 

πλέον συνείδηση και αποτελούσε υψηλή ηθική αρχή μαζί με την προστασία και τη 

διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας. Η τεχνολογική, όμως, 

αλλαγή έθεσε όλα τα παραπάνω υπό το κράτος σοβαρότατων κινδύνων. Το 

σιδηροδρομικό και βιομηχανικό ατύχημα ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στα πρώτα 

έτη της τεχνολογικής αλλαγής. Το λαϊκό αίσθημα συχνά εξεγείρετο κατά των 

ατυχημάτων αυτών, που αποτελούσαν το οξύτερο κοινωνικό πρόβλημα του 

προηγούμενου αιώνα. Έτσι ακολούθησαν διάφορα νομοθετήματα με προστατευτικές 

διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες καθιέρωναν ευθύνες 

αποζημιώσεως εις βάρος των εκάστοτε υπευθύνων.

Παρακάτω παρουσιάζονται ονομαστικά διάφορες ασφαλίσεις όπως :

Ο κλάδος των ατυχημάτων.

Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων.

Εγγύηση πίστεως.
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Ασφάλιση ευθύνης των εργοδοτών.

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Ασφάλιση Κινδύνων Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων και 

Ασφάλιση μηχανικού εξοπλισμού.

1.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η περίοδος της τουρκοκρατίας δεν παρουσιάζει κανένα ιδιαίτερο ασφαλιστικό 

ενδιαφέρον στη χώρα μας. Βεβαίως παρατηρούνται ασφαλιστικές δραστηριότητες, 

από εγκατεστημένους στα διάφορα εμπορικά κέντρα (Κωνσταντινούπολη, Οδησσό, 

Ερμούπολη, Γαλαξίδι κ.α.). Έλληνες εμπορευόμενους, αλλά οι δραστηριότητες αυτές 

περιορίζονται σε μεμονωμένες και ευκαιριακά επιχειρούμενες ναυτασφαλιστικές 

ιδιαίτερα πράξεις της μορφής του ναυτοδάνειου.

Το 1825 ιδρύεται στη Σύρο η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία μετοχικού 

κεφαλαίου, με την επωνυμία «Ασφαλιστικό Κατάστημα», για να διαλυθεί το 1827 και 

να επανιδρυθεί το 1829, με την επωνυμία «Ελληνικό Ασφαλιστικό Κατάστημα». Το 

1830, ιδρύεται και πάλι στη Σύρο η «ΦΙΛΕΜΠΟΡΙΚΗ» και το 1831 «Ο 

ΦΟΙΝΙΞ».Στα επόμενα χρόνια ακολουθεί η ίδρυση και άλλων ασφαλιστικών 

εταιριών, με συνέπεια το 1842 να λειτουργούν στη Σύρο οι παρακάτω εταιρείες : 

«ΦΙΛΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΑΙΟΛΟΣ», «ΕΛΛΑΣ», «Ελληνικό Ασφαλιστικό Κατάστημα», 

«Αιγαίο Πέλαγος», «ΦΙΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ» και «ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ».

Τα επόμενα χρόνια, και ιδιαίτερα το 1836, ιδρύεται στην Πάτρα η «Αχαϊκή 

Ασφαλιστική της θαλασσοπλοΐας Εταιρία» και ύστερα από τρία χρόνια, το 1839, η 

«Αδριατική Ασφάλεια του Αιγαίου Πελάγους». Ακολουθούν στα επόμενα χρόνια 

πλήθος άλλες εταιρείες, που ασχολούνται και με την χερσαία ασφάλιση. Καμία από 

τις εταιρείες που ανέφερα παραπάνω δεν επέζησε στις μέρες μας.

Το 1891, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύει την ανώνυμη εταιρεία 

γενικών ασφαλίσεων «Εθνική», που για πρώτη φορά, ως Ελληνική Εταιρεία, 

περιλαμβάνει στον κύκλο δραστηριότητας της και τον κλάδο ζωής, που τον άσκησε 

για επτά χρόνια , για να τον κλείσει το 1898 σαν επιζήμιο. Όλες αυτές οι 

αποτυχημένες απόπειρες των Ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιαίτερα στον
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τομέα των ασφαλίσεων ζωής, οφείλονται στην έλλειψη επιστημονικής μεθοδολογίας 

και στην προχειρότητα αντιμετώπισης των σχετικών θεμάτων. Όσο αφορά της γενικές 

ασφαλίσεις ασκούνται την ίδια εποχή από διάφορες ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, σε ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι εξελίσσεται 

ο θεσμός.

Το 1906, ιδρύθηκε η «Ανατολή», επίσης αμοιβαίας βάσεως εταιρεία, που 

έδινε όμως μια έμφαση στην εξασφάλιση της οικογένειας, σε περίπτωση θανάτου του 

οικογενειάρχη. Η εταιρεία αυτή παραδειγματίστηκε έγκαιρα από την αποτυχία της 

«Αμοιβαίας» και το 1908 αναμορφώθηκε σε ανώνυμη εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου 

τότε δραχμές 1.000.000, τώρα σε ευρώ 3.000,00. Κάλεσε ξένους οργανωτές, 

συνδέθηκε αυτασφαλιστικά με τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της Ευρώπης, και 

εφάρμοσε για πρώτη φορά στη χώρα μας, την παραδεκτή για τις ασφαλίσεις Ζωής 

μεθοδολογία της εποχής εκείνης. Η πορεία των εργασιών της εταιρείας αυτής υπήρξε 

θεαματική και θεωρείται ότι συνέβαλε πάρα πολύ, τόσο στην ανάπτυξη του θεσμού 

των ασφαλίσεων ζωής στη χώρα μας, όσο και στην ανάπτυξη της εθνικής μας 

οικονομίας. Το 1925, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε σε δραχμές 2.000.100.

Την ίδια εποχή, παρατηρείται στη χώρα μας και η πρώτη για την ασφαλιστική 

επιχείρηση και την ασφάλιση ζωής νομοθετική μέριμνα, με τους νόμους ΓΥΠΓ/1909 

και ΓΨΙΖ/1910 αντίστοιχα. Τους νόμους ΓΥΠΓ και ΓΧΜΣΤ κατάργησε αργότερα ο 

νόμος 1023/1917, «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως», που συντάχθηκε 

κατά τα πρότυπα αντίστοιχου γερμανικού νόμου.

Το 1917, ιδρύεται από την Ιονική Τράπεζα η ασφαλιστική εταιρεία «Γενικαί 

Ασφάλειαι της Ελλάδος» (απορροφήθηκε το 1979 από το «Φοίνικα»). Το 1920, από 

την Τράπεζα της Εθνικής Οικονομίας ιδρύεται η «Εθνική Ζωή», με αρχικό μετοχικό 

κεφάλαιο 1.000.000 δραχμές και αργότερα, το 1925, 2.000.000 δραχμές. Η εταιρεία 

αυτή ασχολήθηκε με ασφαλίσεις ζωής με ικανοποιητικά αποτελέσματα, 

ακολουθώντας την επιστημονική μεθοδολογία της εποχής και θεωρείται ότι η 

συμβολή της στην πρόοδο και ανάπτυξη του θεσμού υπήρξε σοβαρότατη. Το 1928, 

ιδρύονται ακόμη δυο από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας μας: «Ο Φοίνικας», με 

πρωτοβουλία των Τραπεζών Εθνική και Εμπορική, και «Ο Αστέρας» με πρωτοβουλία 

της Τράπεζας Αθηνών, που ασχολήθηκε αρχικά με λαϊκές ασφαλίσεις ζωής 

«Industrial life assurances».

Την ίδια εποχή περίπου, η Λαϊκή Τράπεζα εγκαινιάζει το σύστημα 

συνδυασμού ασφάλισης ζωής και καταθέσεως ταμιευτηρίου, που δεν μπορούμε να
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πάμε πως γνώρισε κάποια επιτυχία. Τις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

λειτουργούν στη χώρα μας γύρω στις 100 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 23 από τις 

οποίες ασκούν τον κλάδο ή και τον κλάδο ζωής. Την εποχή αυτή ο θεσμός μπορεί να 

θεωρηθεί ότι έχει ξεπεράσει τις κυριότερες δυσκολίες του κι έχει μπει στο στάδιο 

αναπτύξεως και προόδου. Δυστυχώς, όμως, η ανάπτυξη των κοινωνικοοικονομικών 

θεσμών είναι πάντα παράλληλη με τη γενικότερη πορεία της εθνικής ζωής μιας 

χώρας. Έτσι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος θα φέρει το θεσμό σε νηπιακή πάλι 

κατάσταση.

Η νομοθετική παραγραφή των ασφαλιστικών απαιτήσεων του κλάδου ζωής, 

με τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σήμανε και το τέλος της σχετικής 

ασφαλιστικής δραστηριότητας. Το οικονομικό χάος και τα λοιπά εθνικά γεγονότα, 

που προέκυψα από τον πόλεμο αυτό, έκαναν και το θεσμό των γενικών ασφαλίσεων 

να ατονήσει, αφού σχεδόν δεν υπήρχε οικονομική ζωή στον τόπο. Μόνο από τις 

αρχές της πρώτης μεταπολεμικής δεκαετίας αρχίζει να παρατηρείται μια οικονομική 

κίνηση, που περιορίζεται αρχικά στα είδη πρώτης ανάγκης και στην ανοικοδόμηση 

εξυπηρετήσεως της αστυφιλίας, που παρατηρείται παράλληλα.

Έτσι ξεκινά και πάλι κάποια ασφαλιστική δραστηριότητα, κυρίως μέσα από 

τις ασφαλιστικές εταιρείες που εκλέγονται από το τραπεζικό σύστημα, το όποιο 

ρυθμίζει την οικονομική κίνηση και κατευθύνει τις ασφαλιστικές εργασίες στις 

εταιρείες αυτές. Η κατάσταση αυτή που θα διατηρηθεί για πολλά χρόνια, οδηγεί σε 

μια αλματώδη ανάπτυξη του όγκου εργασιών των τραπεζικών ασφαλιστικών 

εταιρειών και στην περιορισμένη δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

λοιπής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που γνωρίζουν αρκετές δυσκολίες μέχρι τον Γενάρη 

του 1971, που αρχίζει η εφαρμογή του ΝΔ 400/1970, που υπαγόρευε «επίσημα» την 

τραπεζοασφαλιστική συνεργασία και έβαλε τις βάσεις για να οδηγηθεί ο θεσμός σε 

μια ελεύθερη αγορά, χωρίς ξένες προς το θεσμό επιρροές και παρεμβάσεις.

Το Νοέμβριο του 1956, επιχειρήθηκε από το «Φοίνικα», με μεγάλη επιτυχία, 

ένα άνοιγμα προς τον κλάδο ζωής, που είχε σαν συνέπεια την σύναψη πάνω από 5000 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων, μέσα σε ένα χρόνο. Το παράδειγμα ακολούθησαν 

σύντομα και οι άλλες μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, «Εθνική», «Ιονική», 

«Αστέρας», οπότε αρχίζει, κατά τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του ’50, κάποια 

κίνηση στην ασφάλιση ζωής, που περιορίζεται κυρίως στο συναλλασσόμενο με τις 

Τράπεζες κοινό, γιατί οι παραπάνω εταιρείες ελέγχονται από αυτές και αντλούν τις 

εργασίες τους από τον κύκλο της Τραπεζικής πελατείας μέσω του δικτύου

15



οργανώσεως των τραπεζών, των οποίων οι κατά τόπους διευθυντές 

υποκαταστημάτων είναι και οι κατά τόπους πράκτορες των θυγατρικών 

ασφαλιστικών εταιρειών.

Η κατάσταση αυτή δημιούργησε μια κάποια ασφαλιστική χαρτοφυλάκια 

ζωής, αλλά με χαμηλούς δείκτες διατηρησιμότητας, που κατέρρευσαν στην 

κυριολεξία αργότερα γιατί, δεν έγιναν από επαγγελματίες πωλητές, ώστε να 

μελετηθούν, οι εξυπηρετούμενες ανάγκες και να αντέξουν στο χρόνο. Οι 

ασφαλιζόμενοι ενέδιδαν στις τραπεζικές προτάσεις ασφαλίσεων προκειμένου να 

τύχουν μιας δανειοδοτήσεως και μόλις ελύετο η δανειοληπτική σχέση, εγκατέλειπαν 

τα ασφαλιστήρια σε μεγάλο ποσοστό. Το τέλος της ΙΟετίας του ’60 και η ΙΟετία του 

’70 έμελλε να αποτελέσουν όχι μόνο την εποχή εδραιώσεως και αναπτύξεως του 

θεσμού των προσωπικών ασφαλίσεων, σε νέες βάσεις, αλλά και της συγκροτήσεως 

και προωθήσεως στην αγορά οργανωμένων μονάδων πωλήσεων (agency system), για 

την πώληση των σχετικών ασφαλιστικών προϊόντων, σύμφωνα με τα οργανωτικά 

μοντέλα του εξωτερικού.

Πρωτοποριακός στην κίνηση αυτή υπήρξε ο ρόλος της «Interamerican» ΕΠΕ, 

που ξεκίνησε ως οργάνωση πωλήσεων, ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, της 

ασφαλιστικής εταιρείας «Ασπίς Πρόνοια», το 1968, για να γίνει ανώνυμη 

ασφαλιστική εταιρεία ζωής, το 1971. Το παράδειγμα ακολούθησαν πολλές Ελληνικές 

και ξένες ασφαλιστικές εταιρείες. Γεγονός είναι ότι ιδιαίτερα η «Interamerican», με 

ευρύτατο δίκτυο συνεργατών, με τα συνδυασμένα ασφαλιστήρια ζωής και την έντονη 

διαφημιστική της απουσία, βοήθησε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία τον 

ελληνικό λαό να εξοικειωθεί με την ασφάλιση ζωής. Ταυτόχρονα, συνέβαλε 

αποφασιστικά στη δημιουργία και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων, 

ασφαλιστικών προϊόντων.

Σημαντική για την ανάπτυξη του θεσμού, ιδιαίτερα των ασφαλίσεων ζωής, 

υπήρξε και η συμβολή της «American Life», της «Ελληνικής Πίστης», «Αδριατικής» 

και αργότερα της «Metrolife», της «Nederlanden» και πολλών άλλων ελληνικών και 

ξένων εταιρειών που ακολούθησαν. Οι γίγαντες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς 

«Εθνική», «Φοίνικας», «Αστέρας», «Αγροτική» αποδέχτηκαν τη νέα κατάσταση που 

δημιουργήθηκε στις ασφάλειες ζωής τελευταίοι, μόλις δηλαδή κατά τις αρχές της 

ΙΟετίας του ’80. Σημαντικές, εξάλλου, είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που 

ακολούθησαν από τα μέσα της ΙΟετίας του 1980, στα πλαίσια κυρίως της 

ευθυγραμμίσεως του Εθνικού μας Ασφαλιστικού Δικαίου προς το Κοινοτικό
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Ασφαλιστικό Δίκαιο. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν, κατά κύριο λόγο, το Κλαδικό 

Ασφαλιστικό Δίκαιο. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν, κατά κύριο λόγο, το Κλαδικό 

Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 148/1984), το Δίκαιο της Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 

(Π.Δ. 118/1985, Ν. 2170/1993, Π.Δ. 252/1996), ΤΑ Μεσολαβητικά των 

Ασφαλιστικών Συμβάσεων Όργανα, (Ν. 1569/1985 καιΝ.2170/1993), ΚΑΘΏς ΚΑΙ Ο 

ν. 2496/1997, που άλλαξε ριζικά το Δίκαιο της Ασφαλιστικής Συμβάσεως στη χώρα 

μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

2.1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για τους περισσότερους η ασφάλιση είναι η βασική τεχνική αντιμετώπισης 

κινδύνου . Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την έννοια της ασφάλισης και τις 

απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται , για να θεωρείται ένας κίνδυνος 

ασφαλίσιμος . Θα κλείσουμε το κεφάλαιο περιγράφοντας τα κύρια πεδία της 

ασφάλισης καθώς και τα οφέλη της ασφάλισης για την κοινωνία μας .

2.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όπως είδαμε , ο κίνδυνος μπορεί να ορισθεί με πολλούς τρόπους , το ίδιο και 

η ασφάλιση . Μπορεί κανείς να τη δει με πολλές οπτικές : νομική , οικονομική , 

ιστορική , αναλογιστική , κοινωνιολογική , κ.λπ. Αντ’ αυτού θεωρούμε καλύτερο να 

επικεντρωθούμε στα συνήθη στοιχεία , που χαρακτηρίζουν ένα ασφαλιστικό 

πρόγραμμα , αφού βέβαια πρώτα δώσουμε έναν ορισμό που τα περιλαμβάνει. 

Ασφάλιση : είναι η συγκέντρωση τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων με τη 

μεταφορά τους σε ασφαλιστές , που συμφωνούν , έναντι ασφαλίστρου , να 

αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους για τις τυχαίες ζημίες ή να παρέχουν άλλες 

χρηματικές παροχές ή υπηρεσίες , που να συνδέονται με τον κίνδυνο .

2.2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όπως φαίνεται και από τον προηγούμενο ορισμό , η ασφάλιση έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά :

> Συγκέντρωση κινδύνων (pooling risks )

> Μεταφορά κινδύνου και μείωση αβεβαιότητας (risk transfer and risk 

reduction)

> Αποζημίωση (indemnification)

2.2.1 Συγκέντρωση κινδύνων
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Αποτελεί την καρδιά του ασφαλιστικού μηχανισμού . Με την διαδικασία αυτή 

γίνεται η κατανομή στο σύνολο των ασφαλισμένων των ζημιών που συνέβησαν σε 

ορισμένους εξ αυτών . Η κοινοπραξία αυτή προϋποθέτει τη συγκέντρωση μεγάλου 

αριθμού ομοιογενών κινδύνων , ώστε να λειτουργεί ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών 

, για να δίνει ακριβή πρόβλεψη των μελλοντικών ζημιών . Δηλαδή , η συγκέντρωση 

αυτή συνεπάγεται:

Α) την κατανομή των απωλειών σε όλους τους ασφαλισμένους 

Β) την πρόβλεψη των μελλοντικών ζημιών με σχετική ακρίβεια

Στις περισσότερες ασφαλίσεις ο αναλογιστής σπάνια γνωρίζει την πραγματική 

πιθανότητα ζημιάς . Οι εκτιμήσεις για τη μέση συχνότητα και σοβαρότητα των 

ζημιών πρέπει να βασίζονται στην προηγούμενη εμπειρία . Αν υπάρχει επαρκώς 

μεγάλος αριθμός ομοιογενών περιπτώσεων , η εμπειρία αυτή αποτελεί καλή 

προσέγγιση για το μέλλον , εφόσον γνωρίζουμε ότι ο αντικειμενικός κίνδυνος 

μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των 

περιπτώσεων . Έτσι , ο ασφαλιστής μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές ζημίες με 

μεγαλύτερη ασφάλεια , όσο αυξάνει ο αριθμός των περιπτώσεων .

Αυτό είναι πολύ βασικό για τον υπολογισμό ενός ‘’σωστού ” ασφαλίστρου , 

από το οποίο ο ασφαλιστής θα μπορεί να πληρώσει όλες τις ζημίες και τα έξοδα , 

διατηρώντας και ένα λογικό περιθώριο κέρδους .

2.2.2 Μεταφορά κινδύνου και μείωση αβεβαιότητας

Αποτελεί άλλο βασικό χαρακτηριστικό της ασφάλισης . Το ασφαλιστικό 

πρόγραμμα μεταφέρει τον καθαρό κίνδυνο από τον ασφαλισμένο στον ασφαλιστή . Ο 

ασφαλιστής έχει την δυνατότητα να αναλάβει το σύνολο των κινδύνων , διότι μέσω 

του Νόμου των Μεγάλων Αριθμών μπορεί να εκτιμήσει με σχετική ακρίβεια της 

αναμενόμενες ζημιές . Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται ο αντικειμενικός κίνδυνος για 

τον ασφαλιστή , ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η αβεβαιότητα για όλους τους 

ασφαλισμένους , οι οποίοι μεταβιβάζουν τον ατομικό τους κίνδυνο έναντι
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ασφαλίστρου . Δηλαδή , μέσω του ασφαλιστικού μηχανισμού ο ασφαλισμένος 

ανταλλάσσει μία δυνητικά μεγάλη και αβέβαιη ζημία με μία σχετικά μικρότερη και 

άμεση επιβάρυνση (το ασφάλιστρο ) .

2.2.3 Αποζημίωση

Τέλος , βασικό χαρακτηριστικό της ασφάλισης είναι η αποζημίωση των απωλειών , 

δηλαδή αποζημίωση του θύματος , μερική ή ολική : 

μετρητά 

επισκευή 

αντικατάσταση.

Για παράδειγμα :

-αν καεί το σπίτι σας , το πυρασφαλιστήριό σας θα σας αποζημιώσει για τη ζημιά 

-αν μείνετε ανίκανος , το ασφαλιστήριό σας για ανικανότητα θα σας αποζημιώσει 

(μερικώς) για τις απώλειες ημερομισθίων

αν σας κάνουν αγωγή για κακή οδήγηση του αυτοκινήτου σας , το 

ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης θα καταβάλλει για σας τα ποσά που εκ του 

νόμου θα είχατε εσείς υποχρέωση να καταβάλετε .

2.4 ΠΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η Ασφάλιση μπορεί να διακριθεί, ανάλογα με το φορέα που αναλαμβάνει την 

κάλυψη του κινδύνου, σε Ιδιωτική και Κρατική (Κοινωνική) . Στην Ιδιωτική 

Ασφάλιση ο φορέας είναι η ασφαλιστική επιχείρηση , ενώ στην Κοινωνική το 

Κράτος . Η Ιδιωτική Ασφάλιση διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες καλύψεων

- Ασφάλιση Ζωής και Υγείας (ή Ασφάλιση προσώπων )

- Ασφάλιση Περιουσίας και Ευθύνης (ή Ασφάλιση κατά των Ζημιών )
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Η Κρατική Ασφάλιση αφορά στα διάφορα προγράμματα Κοινωνικής 

Ασφάλισης. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες διαφοροποίησης 

αναφέρεται στο βαθμό ασφαλισιμότητας των σχετικών κινδύνων .

2.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

2.5.1 Ασφάλιση Ζωής και Υγείας

Οι ασφαλιστές Ζωής καταβάλλουν παροχές στους δικαιούχους , σε περίπτωση 

θανάτου του ασφαλισμένου . Οι παροχές αυτές καλύπτουν συνήθως τα έξοδα της 

κηδείας και εφάπαξ ή περιοδικά καταβαλλόμενα ποσά στους δικαιούχους . Ακόμη 

οι ασφαλιστές Ζωής πωλούν συντάξεις και προγράμματα Υγείας , που καλύπτουν 

νοσοκομειακά έξοδα σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού , καθώς και 

διάφορα προγράμματα κάλυψης εξόδων ή της απώλειας εισοδήματος από 

ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια . Χάριν ευκολίας , οι διάφοροι κίνδυνοι 

κατανέμονται σε συγκεκριμένους Κλάδους Ασφάλισης .

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των διαφόρων κλάδων ασφαλίσεων Ζωής 

και Υγείας , όπως προβλέπεται στον Ελληνικό Νόμο . Η ταξινόμηση αυτή , όπως 

και η αντίστοιχη των Γενικών Κλάδων , αποτελεί εναρμόνιση (άρθρο 13 του 

Προεδρικού Διατάγματος 252/96 ) της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την 

αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οι παραπομπές αφορούν στο Π.Δ. 252/96 ) . 

Η ταξινόμηση αυτή είναι πολύ χρήσιμη ώστε οι ασφαλιστές να αναφέρονται με 

κοινούς όρους στην κάλυψη κινδύνων .

2.5.2 Ασφαλίσεις Ζωής 

Ταξινόμηση κατά κλάδους

1. Κυρίως τις ασφαλίσεις επιβίωσης , θανάτου, τις μικτές (θανάτου 

και επιβίωσης ) και την ασφάλιση ζωής με επιστροφή του 

ασφαλίστρου

2. Τις ασφαλίσεις προσόδων (συντάξεις )
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3. Τις ασφαλίσεις σωματικών βλαβών (στις οποίες περιλαμβάνεται 

και η ανικανότητα για επαγγελματική εργασία), θανάτου ένεκα 

ατυχήματος , αναπηρίας ένεκα ατυχήματος και ασθένειας , εφόσον 

οι πιο πάνω ασφαλίσεις συνάπτονται συμπληρωματικά με τις 

ασφαλίσεις ζωής και των κλάδων 11 και 12 .

I I . Κλάδος γάμου και γεννήσεως

IV. Κλάδος ασφάλισης υγείας (ατύχημα , ασθένεια )

Εργασίες διαρκούς ασφάλισης υγείας , οι οποίες είναι διαχειριζόμενες όπως οι 

ασφαλίσεις ζωής (III .Κλάδος ασφάλισης ζωής (II) , προσόδων (12) , 

γάμου και γεννήσεως (II), οι οποίοι συνδέονται με επενδύσεις .

Αφορά σε εργασίες , όπου περιλαμβάνει:

Α) οι παροχές , που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο , είναι 

απευθείας συνδεδεμένες με την αξία των μεριδίων (μονάδων ) ενός 

αμοιβαίου κεφαλαίου , ελληνικού ή άλλου κράτους -  μέλους της Ε.Ε . 

και του Ε.Ο.Χ. , ή με την αξία περιουσιακών στοιχείων που 

περιλαμβάνονται σε ένα εσωτερικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής 

επιχείρησης , συνήθως διηρημένο σε μονάδες (μερίδια ), ή 

Β) οι παροχές , που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο , είναι 

απευθείας συνδεδεμένες με ένα δείκτη χρεογράφου ή κάποια αξία 

αναφοράς , άλλη από αυτές που αναφέρονται στο (α).

1. τεχνικό επιτόκιο , πίνακες νοσηρότητας (ανικανότητας) , μαθηματικά 

αποθέματα) και δεν υπόκεινται σε ακύρωση από τον ασφαλιστή .

2. Εργασίες των κλάδων 1 «Α τυχήματα»  και 2 «Α σ θένειες»  , των 

ασφαλίσεων κατά των ζημιών .

V. Κλάδος τοντίνας

Τοντίνα είναι ένα σχέδιο (ασφαλιστήριο συμβόλαιο ) , με βάση το 

οποίο ένας αριθμός ατόμων συνεισφέρει σε ένα λογαριασμό κεφαλαίου , το 

πιστωτικό υπόλοιπο του οποίου , στο τέλος μίας προκαθορισμένης από το 

σχέδιο περιόδου , κατανέμεται μεταξύ των επιζώντων υπό μορφή κεφαλαίου ή 

μίας προσόδου .

VI. Κλάδος κεφαλαιοποίησης
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Αφορά σε εργασίες κεφαλαιοποίησης , οι οποίες βασίζονται σε 

αναλογιστικούς υπολογισμούς , και με τους οποίους αναλαμβάνονται 

υποχρεώσεις για ορισμένο χρονικό διάστημα και για ορισμένο ποσό , έναντι 

εφάπαξ ή περιοδικών , από πριν καθορισμένων καταβολών .

VII. Κλάδος διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων (κεφαλαίων)

1 .Διαχείριση των επενδύσεων ή και των αποθεματικών ασφαλιστικών 

ταμείων, έργο των οποίων είναι η καταβολή παροχών υγείας ή παροχών , σε 

περίπτωση θανάτου , ανικανότητας , επιβίωσης , διακοπής ή μείωσης της 

εργασίας σε εκείνους που έχουν συμβληθεί με αυτά .

Η διαχείριση των ανωτέρω κεφαλαίων από την ασφαλιστική 

επιχείρηση εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις .

2 α) Η περίπτωση VII 1, όταν η ασφαλιστική επιχείρηση έχει 

συμβληθεί με άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο για την διαχείριση των 

ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων του προσωπικού της .

β) η περίπτωση VII 2“ , όταν η ασφαλιστική επιχείρηση εγγυάται 

επιτόκιο και άλλες παροχές (ασφαλισμένα ομαδικά συνταξιοδοτικά 

προγράμματα)

VIII Κλάδος ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας , σύμφωνα με το κεφάλαιο I , 

τίτλος IV του βιβλίου IV του Γαλλικού κώδικα ασφαλίσεων

1 Χωρίς επενδυτικό κίνδυνο (εγγυημένο επιτόκιο ) και άλλες 

εγγυημένες παροχές

2 Με επενδυτικό κίνδυνο και άλλες εγγυημένες παροχές .

IX. Κλάδος παρόμοιων εργασιών με την κοινωνική ασφάλιση .

Περιλαμβάνει εργασίες , οι οποίες συνίστανται σε παροχές , που 

εξαρτώνται από τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και ορίζονται ή 

προβλέπονται από τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης , εφόσον οι 

εργασίες αυτές βασίζονται σε ιδιωτική σύμβαση , γίνονται με ευθύνη της 

ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν είναι αντίθετες με άλλες διατάξεις νόμων .
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Οι κλάδοι II ,V , V I, VIII, IX , πρακτικά δεν ασκούνται ή ασκούνται 

ελάχιστα στη χώρα μας .

2.5.3 Ασφαλίσεις κατά των ζημιών ( ή Περιουσίας και ευθύνης )

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών ο ασφαλιστής καταβάλει αποζημίωση σε 

περίπτωση ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία ή σε τρίτους , λόγω επέλευσης 

γεγονότος για το οποίο έχει αναλάβει ευθύνη .

Η κατηγορία αυτή μπορεί να διακριθεί στους εξής ειδικότερους 

κλάδους σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία .

2.5.4 Ταξινόμηση των κινδύνων κατά κλάδους :

1 Ατυχήματα

(συμπεριλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές 

ασθένειες)

περιλαμβάνει:

1.1 παροχές κατ’ αποκοπή

1.2 περιοδικές παροχές αποζημιώσεων

1.3 συνδυασμούς των ανωτέρω

1.4 μεταφερόμενα πρόσωπα

2. Ασθένειες

Περιλαμβάνει:

2.1 παροχές κατ’ αποκοπή

2.2 περιοδικές παροχές αποζημιώσεων

2.3 συνδυασμούς των ανωτέρω

3. Χερσαία οχήματα (εκτός σιδηροδρομικών)
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Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται:

3.1 χερσαία οχήματα αυτοκινούμενα

3.2 χερσαία οχήματα μη αυτοκινούμενα

4. Σιδηροδρομικά οχήματα 

Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται αυτά

5. Αεροσκάφη

Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται αυτά

6. Πλοία (θαλάσσια , λιμναία και ποτάμια σκάφη )

Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται:

6.1 ποτάμια σκάφη

6.2 λιμναία σκάφη

6.3 θαλάσσια σκάφη

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα

(συμπεριλαμβάνονται τα εμπορεύματα , οι αποσκευές και κάθε άλλο 

αγαθό ) περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται τα μεταφερόμενα 

εμπορεύματα ή αποσκευές ή άλλα αγαθά , ανεξάρτητα από το μεταφορικό 

μέσο.

8. Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης

περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται τα αγαθά , με εξαίρεση τη 

ζημία των αγαθών που περιλαμβάνονται στους κλάδους 3 μέχρι και 7 , 

εφόσον προξενήθηκε από :

8.1 Πυρκαγιά

8.2 Έκρηξη

8.3 Θύελλα

8.4 Άλλα στοιχεία της φύσης , εκτός από τη θύελλα

8.5 Πυρηνική ενέργεια

8.6 Καθίζηση εδάφους
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9 Λοιπές ζημίες αγαθών

περιλαμβάνει κάθε ζημία σε αγαθά , με εξαίρεση τις ζημίες των 

αγαθών που περιλαμβάνονται στους κλάδους 3 μέχρι και 7 , εφόσον 

προξενήθηκαν από χαλάζι ή παγετό , καθώς και από άλλο γεγονός , όπως 

κλοπή , και εφόσον η αιτία της ζημίας δεν υπάγεται στον κλάδο 8 .

10 .Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα

περιλαμβάνει κάθε είδους αστική ευθύνη για ατυχήματα , που 

προκαλούνται από τη χρήση αυτοκινήτων , συμπεριλαμβανομένης και της 

ευθύνης του μεταφορέα .

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη

περιλαμβάνει κάθε είδους αστική ευθύνη από τη χρήση εναέριων 

οχημάτων , καθώς και αυτή του μεταφορέα .

12. Αστική ευθύνη από θαλάσσια , λιμναία και ποτάμια σκάφη

περιλαμβάνει κάθε είδους αστική ευθύνη από τη χρήση σκαφών 

θάλασσας , λιμνών και ποταμών , καθώς και αυτή του μεταφορέα .

13. Γενική αστική ευθύνη

περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις αστικής ευθύνης , που 

δεν εμπίπτουν στους κλάδους 10, 11 , 12 .

14 . Πιστώσεις

Στον κλάδο αυτόν , ο ασφαλιστής , έναντι ασφαλίστρου , καλύπτει τον 

ασφαλισμένο για ζημία , την οποία αυτός πιθανόν να υποστεί, ως αποτέλεσμα 

της αποτυχίας ενός ή περισσοτέρων χρεωστών του να αντιμετωπίσουν τις 

υποχρεώσεις προς αυτόν (ασφαλισμένο), περιλαμβάνει δε τα εξής :

14.1 Γενική αφερεγγυότητα

14.2 Εξαγωγικές πιστώσεις (αφορά στις ασφαλίσεις εξαγωγικών 

πιστώσεων , οι οποίες δε γίνονται για λογαριασμό ή με την υποστήριξη του 

Κράτους )

14.3 Πωλήσεις με δόσεις

14.4 Ενυπόθηκες πιστώσεις
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14.5 Αγροτικές πιστώσεις

15 . Εγγυήσεις

Στον κλάδο αυτόν , ο ασφαλιστής , έναντι ασφαλίστρου , εγγυάται για 

τον ασφαλισμένο την εκτέλεση από αυτόν των συμβατικών υποχρεώσεών του 

, περιλαμβάνει δε τα εξής :

15.1 Άμεσες εγγυήσεις

15.2Έμμεσες εγγυήσεις

16 . Διάφορες χρηματικές απώλειες 

περιλαμβάνει:

16.1 Κινδύνους απώλειας επαγγελματικής απασχόλησης

16.2 Ανεπάρκεια εισοδήματος (γενική )

16.3 Κακοκαιρία

16.4 Απώλεια κερδών

16.5 Τρέχοντα γενικά έξοδα

16.6 Απρόβλεπτες εμπορικές δαπάνες

16.7 Απώλειες αγοραίας αξίας

16.8 Απώλεια μισθωμάτων ή εισοδημάτων

16.9 Έμμεσες εμπορικές ζημίες , εκτός από αυτές που ήδη 

αναφέρθηκαν

16.10 Μη εμπορικές οικονομικές απώλειες

16.11 Λοιπές οικονομικές απώλειες

17. Νομική προστασία

περιλαμβάνει την ανάληψη των δικαστικών εξόδων και την παροχή 

άλλων υπηρεσιών που απορρέουν από την εν λόγω ασφαλιστική σύμβαση .

18 . Βοήθεια

Βοήθεια σε πρόσωπα που περιέρχονται σε δυσχερή θέση κατά την 

διάρκεια μετακινήσεων ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο μόνιμης 

διαμονής τους.
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2.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Για την πλησιέστερη προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων που 

απειλούν την οικονομική ευημερία, το Κράτος οργανώνει διάφορους 

μηχανισμούς ασφάλισης , οι οποίοι είτε υποκαθιστούν είτε συμπληρώνουν 

τους μηχανισμούς της ιδιωτικής ασφάλισης . Παραδείγματα αποτελούν οι 

Οργανισμοί Ασφάλισης Φυσικών Καταστροφών , οι φορείς ασφάλισης 

εξαγωγικών πιστώσεων, τραπεζικών καταθέσεων , πολιτικών κινδύνων κ,λπ.. 

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

ασφαλισιμότητας των αντιστοιχών ασφαλιστικών κινδύνων .

Όμως , τον κυριότερο τρόπο παρέμβασης του κράτους στον τομέα των 

ασφαλίσεων αποτελούν τα προγράμματα Κοινωνικής Ασφάλισης . Τέτοια 

προγράμματα δημιουργούνται συνήθως για την αντιμετώπιση κοινωνικών 

προβλημάτων που έχουν σχέση με τη φτώχεια , τα έξοδα νοσηλείας και 

περίθαλψης στα νοσοκομεία , τις συντάξεις γήρατος και ανικανότητας , την 

ανεργία , τα εργατικά ατυχήματα κ.λπ.

Με τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης το κράτος στοχεύει είτε 

στην αποκατάσταση των ζημιών (φυσικές καταστροφές , δαπάνες υγείας ) είτε 

στην αναπλήρωση του εισοδήματος (συντάξεις , ανεργία , ανικανότητα προς 

εργασία ) είτε στην καταπολέμηση της φτώχειας (εγγύηση ελάχιστου επιπέδου 

διαβίωσης ) .

Τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης θεσπίζονται με νόμους και 

είναι συνήθως υποχρεωτικά . Η χρηματοδότησή τους γίνεται από τις εισφορές 

των εργαζομένων , των εργοδοτών και του Κράτους , σε διάφορες αναλογίες 

ανάλογα με το πρόγραμμα . Οι παροχές προβλέπονται στους αντίστοιχους 

νόμους και συνήθως αποβλέπουν στην αναπλήρωση του εισοδήματος των 

πολιτών . Ενέχουν , όμως , και σημαντικά στοιχεία αναδιανομής εισοδήματος 

. Αποτελούν , δηλαδή , συγκερασμό της αρχής της ” ίσης μεταχείρισης ” 

(Individual Equity) με την αρχή της ‘’κοινωνικής επάρκειας ” (Social 

Adequacy)

Τέλος , πρέπει να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ κοινωνικής 

ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας . Στην πρώτη περίπτωση τηρούνται οι 

βασικές αρχές των ασφαλιστικών μηχανισμών : υπάρχει η έννοια της
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ευρύτερης ομάδας (συνήθως ασφαλίζονται κατηγορίες εργαζομένων )καθώς 

και της συσχέτισης των παροχών με τις εισφορές . Ενώ στα προγράμματα 

κοινωνικής πρόνοιας δεν ενδιαφέρουν οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις , διότι η 

έμφαση βρίσκεται στην ικανοποίηση κοινωνικών στόχων . Συνήθως οι 

παροχές δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη εισφορών εκ μέρους των ληπτών και 

συνήθως χρηματοδοτούνται από τα γενικά έσοδα του κράτους .

2.7 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο θεσμός της ασφάλισης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 

κατακτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Εκτός από τις άμεσες ασφαλιστικές 

αποζημιώσεις , τα επιπλέον οφέλη της κοινωνίας από την ασφάλιση είναι 

πολλαπλά και μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής : 

ο μειωμένη ανάγκη πρόσθετων αποθεματικών 

ο πηγή επενδυτικών κεφαλαίων 

ο μειωμένος πιστωτικός κίνδυνος 

ο πρόληψη ζημιών

ο βελτίωση κοινωνικής και επιχειρηματικής σταθερότητας

2.7.1 Μειωμένη ανάγκη πρόσθετων αποθεματικών

Η μεγαλύτερη κοινωνική προσφορά της ασφάλισης πηγάζει από την 

ικανότητά της για την μείωση του αντικειμενικού κινδύνου . Έτσι μειώνεται η 

φυσιολογική ανάγκη των ατόμων και των επιχειρήσεων να ‘’αποθεματοποιούν” 

για να αντιμετωπίσουν διάφορα μελλοντικά ζημιογόνα ενδεχόμενα . Επειδή ο 

ασφαλιστής είναι σε θέση να κάνει ακριβείς εκτιμήσεις των αναμενόμενων 

ζημιών , τα απαιτούμενα αποθεματικά είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με τα 

συνολικά αποθεματικά που θα έπρεπε να συσσωρεύσουν τα άτομα μόνα τους . 

Επομένως , ο θεσμός της ασφάλισης συντελεί στη βελτίωση της κατανομής των 

παραγωγικών πόρων της οικονομίας .
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2.7.2 Πηγή επενδυτικών κεφαλαίων

Η λειτουργία των ασφαλιστικών αγορών προκαλεί σημαντικές θετικές 

επιπτώσεις στις Κεφαλαιαγορές , στο επίπεδο των επιτοκίων και στην οικονομική 

ανάπτυξη .

Κατ’ αρχήν , οι ασφαλιστικές εταιρίες (ιδιαίτερα οι ασφαλιστικές εταιρίες 

Ζωής ) αποτελούν έναν από τους κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές σε όλες τις 

σύγχρονες κοινωνίες. Επιπλέον , η λειτουργία των ασφαλιστικών αγορών 

απαλλάσσει τα άτομα και τις επιχειρήσεις από τις αβεβαιότητες των μελλοντικών 

ζημιογόνων ενδεχομένων , με αποτέλεσμα τη βελτίωση της κατανομής των πόρων 

μεταξύ κατανάλωσης και αποταμίευσης .

Εξάλλου , η αυξημένη προσφορά κεφαλαίων , λόγω των συσσωρευμένων 

αποθεματικών των ασφαλιστικών εταιριών , οδηγεί στη μείωση των επιτοκίων με 

αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης .

2.7.3 Μειωμένος πιστωτικός κίνδυνος

Η ασφάλιση αποτελεί τη βάση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 

πιστωτικού συστήματος . Το άτομο ή η επιχείρηση που έχουν επαρκή 

ασφαλιστική κάλυψη αποτελούν καλύτερο πιστωτικό κίνδυνο για το τραπεζικό 

σύστημα . Σήμερα , η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοδοτήσεων δεν θα ήταν 

εφικτή , εάν δεν υπήρχε η παράλληλη αποτελεσματική ασφαλιστική κάλυψη των 

αντίστοιχων δραστηριοτήτων .

2.7.4 Πρόληψη ζημιών

Οι ασφαλιστικές εταιρίες δραστηριοποιούνται σε εκτεταμένα προγράμματα 

πρόληψης ζημιών , με στόχο τον περιορισμό είτε της συχνότητας είτε της έκτασης 

μιας ζημιάς . Αυτή είναι μια ζωτική ασφαλιστική λειτουργία , για τον περιορισμό
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των συνολικών ζημιών και την συνακόλουθη μειωτική επίδραση επί των 

ασφαλίστρων . Το κοινωνικό όφελος προκύπτει από τον περιορισμό τόσο των 

άμεσων όσο και των έμμεσων ζημιών .

Μερικές από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις πρόληψης ζημιών, που 

στηρίζουν οι ασφαλιστές , είναι:

- οδική ασφάλεια και μείωση θανάτων από τροχαία

προγράμματα πρόληψης εργατικών ατυχημάτων 

πρόληψη κλοπών αυτοκινήτων

- πρόληψη εμπρησμών

πρόληψη ελαττωματικών προϊόντων

προδιαγραφές ασφαλείας μηχανολογικών εξοπλισμών κ.λπ.

2.7.5 Βελτίωση κοινωνικής και επιχειρηματικής σταθερότητας

Η ύπαρξη και λειτουργία των ασφαλιστικών αγορών συντελεί στη μείωση της 

αβεβαιότητας των ατόμων και των επιχειρήσεων και επομένως συμβάλλει στην 

κοινωνική σταθερότητα . Τα παραδείγματα είναι άφθονα . Μία επιχείρηση δεν 

αναγκάζεται να πτωχεύσει μετά από μία εκτεταμένη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της 

. Μία οικογένεια δεν χρειάζεται να διαλυθεί ή να υποφέρει οικονομικά λόγω του 

πρόωρου θανάτου του αρχηγού της .

Μία πόλη που καταστράφηκε από εκτεταμένες πυρκαγιές ή σεισμούς μπορεί να 

ξανακτιστεί με τις παροχές των ασφαλιστικών καλύψεων .

Η ζωή σε μια σύγχρονη κοινωνία θα ήταν μια αλυσίδα από καθημερινές 

τραγωδίες εάν δεν υπήρχε η υποχρεωτική ασφάλιση για την αστική ευθύνη από την 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων , η οποία εγγυάται τις αποζημιώσεις για τα θύματα των 

τροχαίων ατυχημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

3.1 Ίδρυση του ΤΑΞΥ

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Περίθαλψης Υπαλλήλων Ξενοδοχείων 

Ύπνου έγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με νόμο του 1936 που 

συμπληρώθηκε το 1937. Το 1942 μετονομάστηκε σε "  ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ” (ΤΑΞΥ), το πρώτο καταστατικό του εγκρίθηκε με 

την υπ’ αριθ. 8820/24-3-1943 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β' 43/6-4- 

1943) και από τότε ακολούθησε σειρά πολλών τροποποιήσεων.

3.2 ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ) είναι 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα , υπάγεται στην 

εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , διέπεται από τις 

διατάξεις των Ιδρυτικών του Νόμων και του Καταστατικού του αλλά και από τις 

διατάξεις διαφόρων άλλων νομοθετημάτων. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο -  

συνεδριάσεις του οποίου τα προς συζήτηση θέματα εισηγείται ο Διευθυντής του ή 

Ειδικοί Εισηγητές και παρίσταται Κυβερνητικός Επίτροπος -  εκπροσωπείται από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. και σκοπό έχει την ασφαλιστική κάλυψη των απασχολούμενων σε 

πάσης φύσεως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για Κλάδους Ασθένειας και Πρόνοιας 

(Εφάπαξ Βοηθήματος).
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Το ταμείο, με την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του (Τοπικά 

Παραρτήματα) δεν καλύπτει σήμερα ολόκληρη τη χώρα , αλλά διάφορους νόμους ή 

περιοχές της , όπως αναλυτικά παρατίθενται παρακάτω:

1. Άγιος Νικόλαος (Κρήτη)

2. Αιδηψός (Εύβοια)

3. Βόλος (Μαγνησία)

4. Δελφοί (Φωκίδα)

5. Ηράκλειο (Κρήτη)

6. Θάσος

7. Θεσσαλονίκη

8. Ιεράπετρα (Κρήτη)

9. Ιωάννινα

10. Καβάλα

11. Καλαμάτα (Μεσσηνία)

12. Καμένα Βούρλα (Φθιώτιδα)

13. Κασσάνδρεια (Χαλκιδική)

14. Κέρκυρα

15. Κρανίδι (Αργολίδα)

16. Κως (Δωδεκάνησα)

17. Λαμία (Φθιώτιδα)

18. Λάρισα

19. Λευκάδα

20. Λουτράκι

21. Ναύπλιο (Αργολίδα)

22. Νέος Μαρμαράς (Χαλκιδική)

23. Πάτρα (Αχαΐα)

24. Πύργος (Ηλεία)

25. Ρέθυμνο (Κρήτη)

26. Ρόδος (Δωδεκάνησα)

27. Σητεία (Κρήτη)

28. Σκιάθος (Μαγνησία)

29. Τρίκαλα

30. Τρίπολη (Αρκαδία)

31. Τυμπάκι (Κρήτη)
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32. Χαλκίδα (Εύβοια)

33. Χανιά (Κρήτη)

34. Χερσόνησος (Ηράκλειο Κρήτης)

35. Χίος

3.3 ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από τις εισφορές και συνδρομές των 

εργαζομένων , συνεισφορές των εργοδοτών , καθώς και από την εκμετάλλευση της 

ακίνητης και κινητής περιούσιας . Εδώ θα πρέπει να τονισθεί μια βασική ιδιομορφία 

των ασφαλισμένων του Ταμείου έναντι των ασφαλισμένων άλλων Ταμείων , που 

είναι η εποχιακή — βασικά -  απασχόληση των ξενοδοχοϋπαλλήλων . Από 

διαπιστωμένα λεπτομερή στοιχεία το 1992 , επί 53.230 άμεσα ασφαλισμένων μόνο το 

28% , δηλαδή 14.965 , ήταν συνεχούς απασχολήσεως και το 72% ήταν εποχιακοί , 

ενώ το 2001 επί 70.004 άμεσα ασφαλισμένων μόνο το 26,5% , δηλαδή 18.612 , ήταν 

συνεχούς απασχολήσεως και το 73,5% ήταν εποχιακοί!!! , δηλαδή τα τρία τέταρτα 

των ασφαλισμένων είναι εποχιακοί . Αυτό σημαίνει ότι το Ταμείο , με εισφορές 

τριών έως έξι μηνών ετησίως παρέχει όχι μόνο στους πιο πάνω άμεσα , αλλά και στα 

μέλη της οικογένειάς τους (έμμεσα ασφαλισμένους ) ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

ολόκληρο το έτος , κατά πολύ βελτιωμένη έναντι άλλων Οργανισμών , που 

εισπράττουν εισφορές σε δωδεκάμηνη βάση , λόγω της συνεχούς απασχολήσεως του 

κύριου όγκου των ασφαλισμένων τους . Η Ταμειακή διαχείριση του ΤΑΞΥ 

(εισπράξεις και πληρωμές ) γίνεται μέσω του κεντρικού λογαριασμού της Εμπορικής 

Τράπεζας . Στην Εθνική Τράπεζα πραγματοποιούνται μόνο καταθέσεις εισφορών από 

ξενοδοχεία (εκεί όπου δεν υπάρχει κατάστημα της Εμπορικής ) καθώς και από τον 

ΟΑΕΔ .

3.4 Η Κεντρική Υπηρεσία και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες διενεργούν :
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1. Πληρωμές με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στους ασφαλισμένους (στους 

οποίους και μόνο , από την Κεντρική Υπηρεσία καταβάλλονται σε χρήμα οι 

Παροχές Ασθενείας μέχρι κάποιο ποσό) ή στους συμβεβλημένους γιατρούς , 

φαρμακεία , νοσοκομεία κ.λπ. δικαιούχους . Πληρωμές προς τους 

ασφαλισμένους γίνονται προς τους ίδιους , σε πληρεξούσιούς τους (ειδικό 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) ή σε εξουσιοδοτημένο κάθε φορά πρόσωπο , 

με ειδική εξουσιοδότηση , στην οποία θα βεβαιώνεται η υπογραφή από την 

αρμόδια αρχή .

2. Εισπράξεις εισφορών των ξενοδοχείων που γίνονται μέσω εισπρακτόρων ή με 

την κατάθεση τους απευθείας στην τράπεζα .

3.5 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση στο Ταμείο καλύπτει δύο κλάδους :

Α) τον Κλάδο Ασθενείας , που παρέχει στους ασφαλισμένους και τα μέλη της 

οικογένειας τους ιατρική , οδοντιατρική , φαρμακευτική , νοσοκομειακή κ.λπ. 

περίθαλψη , ειδικές θεραπείες και διάφορα θεραπευτικά μέσα (γυαλιά οράσεως , 

οδοντοστοιχίες , ελαστικές ζώνες , κηλεπιδέσμους , ακουστικά βαρηκοΐας , 

βηματοδότες καρδιάς , ηλεκτροθεραπείες , μαλαξοθεραπείες κ.λπ. ) , βοήθημα 

τοκετού , καθώς και επιδόματα ασθενείας , κυοφορίας -  λοχείας και κηδείας . 

Επίσης , σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις , παρέχει νοσηλεία στο εξωτερικό .

Β)τον Κλάδο Πρόνοιας που χορηγεί ,με τη συμπλήρωση των αναγκαίων 

προϋποθέσεων , εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ή επιστροφή εισφορών , στους 

άμεσα ασφαλισμένους και, σε περίπτωση θανάτου , στα συνταξιοδοτούμενα μέλη 

της οικογένειας τους ή όταν δεν υπάρχουν δικαιούχοι συντάξεως , στους 

επιζώντες σύζυγο και τέκνα .

3.6 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

3.6.1 Υποχρεώσεις Εργοδότη
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Ο Εργοδότης, που απασχολεί ξενοδοχοϋπάλληλο , υποχρεούται να τον 

δηλώσει στο ΤΑΞΥ. Κατά την πληρωμή των μισθών ο εργοδότης υποχρεούται να 

παρακρατεί τις ασφαλιστικές εισφορές και μηνιαίες συνδρομές , που βαρύνουν 

τους απασχολούμενους στην επιχείρηση του και να τις αποδίδει στο Ταμείο , μαζί 

με τις συνεισφορές που βαρύνουν τον ίδιο, το αργότερο μέσα στον αμέσως 

επόμενο μήνα.

Σε όσες περιπτώσεις εργοδότης είναι το Δημόσιο , Ν.Π.Δ.Δ. και OTA , 

προθεσμία καταβολής ορίζεται το τέλος του μεθεπόμενου μήνα. Εάν ο εργοδότης 

δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες , η 

καταβολή των εισφορών του εργαζομένου και του εργοδότη , βαρύνουν 

αποκλειστικά τον τελευταίο . Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εργοδοτών , 

που εκμεταλλεύονται την ίδια επιχείρηση , ο καθένας από αυτούς ευθύνεται 

έναντι του Ταμείου αλληλέγγυα , αδιαίρετα και εξ ολοκλήρου.

Ο εργοδότης υποβάλλει μηνιαίες καταστάσεις των απασχολούμενων στη 

μονάδα του μισθωτών. Έχει επίσης την υποχρέωση να παρέχει στο Ταμείο και 

στα εντεταλμένα όργανά του , ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και 

διασαφήσεις των απογραφικών στοιχείων της επιχείρησής του , του μισθού των 

απασχολούμενων μισθωτών και του χρόνου πρόσληψης και απομάκρυνσής τους. 

Ο εργοδότης υποχρεούται να επιδεικνύει στα όργανα του Ταμείου τα μισθολόγια 

και τις αποδείξεις καταβολής των εισφορών.

Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι του Ταμείου για την επαλήθευση ή για τη λήψη 

των πιο πάνω στοιχείων δικαιούνται να διενεργούν έλεγχο στα γραφεία του 

εργοδότη , ο οποίος υποχρεούται να διευκολύνει και να παρέχει όλα τα ζητούμενα 

για τη διεξαγωγή του ελέγχου μέσα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

Νόμου 1846/1951 "περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων ".

3.6.2 Ασφαλιστικές Εισφορές

Μέχρι και το έτος 1992 η εισφορά του εργαζομένου και η συνεισφορά του 

εργοδότη προς το Ταμείο μας και για τους δύο κλάδους ασφάλισης (Ασθένειας 

και Πρόνοιας ) ήταν από 6% στις κάθε φύσεως τακτικές (ή εξομοιούμενες με 

τακτικές ) αποδοχές του εργαζομένου , μέχρι το ανώτατο πλαφόν του ΙΚΑ . Από
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την 1-1-1993 επήλθαν μεταβολές , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 5 ,3 7 , 

και 55 του Ν. 2084/1992 , ως εξής :

1. Όσων έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα 

ασφάλισης Κύριας Σύνταξης μέχρι και την 31-12-1992:

Α) Μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων όση ήταν μέχρι τότε, δηλαδή 6% επί 

των καταβαλλόμενων σ’ αυτούς κάθε φύσης τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους .

Β) μηνιαία συνεισφορά των εργοδοτών ίση με 6,40% (από 1-1-1993 ως και 

31-12-1993) , 6,80% (από 1-1-1994 μέχρι 31-12-1994) , 7,10% (από 1-1-1995 

διάστημα και μετά ), επί των πιο πάνω αποδοχών.

2. Όσων υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα 

ασφάλισης κύριας σύνταξης από 1-1-1993 (δηλαδή όσων για πρώτη φορά 

μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία και ασφαλίζονται μετά την 1-1-1993) :

α)μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου ίση με 8% των καταβαλλόμενων σ’ αυτούς 

κάθε φύσης τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

Β)μηνιαία συνεισφορά των εργοδοτών ίση με 5,10% επί των πιο πάνω 

αποδοχών.

Γ)συμμετοχή εις βάρος του Κράτους στα 3,80% επί των αυτών αποδοχών. Οι 

συνολικές μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται και εισπράττονται οι 

εισφορές δεν πρέπει να είναι υψηλότερες από το γινόμενο του κάθε φορά 

ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ (28ης) επί τον 

αριθμό των κατά ημερολογιακό μήνα πραγματοποιούμενων ημερών εργασίας , 

για τους ασφαλισμένους που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση Κύριας Σύνταξης 

μέχρι 31-12-1992 . Για τους ασφαλισμένους για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993 

δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο ύψος των αποδοχών επί των οποίων 

υπολογίζονται οι εισφορές για το ΤΑΞΥ .

Οι εισφορές -  συνεισφορές , που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα 

επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 

1,5% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά . Κατά καιρούς έχουν 

δοθεί γενικότερα κίνητρα (π.χ. παραμεθορίων περιοχών) , που μειώνουν τις 

εισφορές - κυρίως των εργοδοτών -  ή ειδικά κίνητρα για νέες μονάδες με 

σημαντική επένδυση κ.α. .Ακόμη γίνονται ρυθμίσεις για την καταβολή σε 

δόσεις , γενικές ή για ορισμένες κατηγορίες (π.χ. για σεισμόπληκτους), 

συνήθως με κεφαλαιοποίηση οφειλών και πρόσθετων τελών , είτε και
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ατομικές (για σοβαρή και μόνο αιτία ) χωρίς κεφαλαιοποίηση , με τα 

πρόσθετα τέλη να ‘’τρέχουν ” . Καθυστερούμενες οφειλές εισπράττονται 

κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων , με σημαντική επιβάρυνση 

εξόδων , ενώ συντρέχει και σοβαρή ποινική ευθύνη του εργοδότη.

3.7 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

1. Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση (άμεσα ασφαλισμένοι)

Κάθε ξενοδοχοϋπάλληλος ασφαλίζεται στο ΤΑΞΥ από την πρώτη ημέρα 

εργασίας του σε ξενοδοχειακή μονάδα , όταν βρίσκεται σε περιοχή που 

καλύπτεται από το Ταμείο.

Στην ασφάλιση του ΤΑΞΥ υπάγονται "  υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως” τα 

πρόσωπα που παρέχουν , κατά κύριο επάγγελμα , εξαρτημένη εργασία με αμοιβή 

σε ξενοδοχεία ύπνου, στα εστιατόριά τους , στα κυλικεία τους , καθώς και σε 

motels, bungalows και γενικά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή σε οικοτροφεία και 

ενοικιαζόμενα δωμάτια , όταν η συνολική τους δύναμη είναι τουλάχιστον δέκα 

(10) κλίνες. Επίσης τα πρόσωπα που παρέχουν , για 5 τουλάχιστον ημέρες το 

μήνα , την προσωπική τους εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου , κατά κύριο 

επάγγελμα και με συνθήκες -όσον αφορά τον χρόνο και τον τρόπο της 

απασχόλησής τους -  όμοιες με τις απαντώμενες στις μισθώσεις εργασίας . Τα 

παραπάνω πρόσωπα συνεχίζουν την ασφάλισή τους στο Ταμείο , ακόμα και όταν 

, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους ή ασκώντας κάποιο δικαίωμά τους 

, δεν εργάζονται, αλλά ο εργοδότης , επειδή έχει τη σχετική υποχρέωση (και όχι 

χαριστικά) , τους καταβάλλει ολόκληρες ή μέρος των αποδοχών τους , 

πληρώνοντας και τις αντίστοιχες εισφορές του ΤΑΞΥ (άδεια , ασθένεια μέχρι 

ορισμένο διάστημα κ.λπ.).Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4277/1962, κανένας 

δεν υποχρεούται να ασφαλισθεί σε δύο Ταμεία για τον Κλάδο Ασθενείας .Αν 

κάποιοι ασφαλισμένοι καλύπτονται για παροχές του Κλάδου Ασθενείας από άλλο 

Ταμείο (π.χ. εργαζόμενοι συνταξιούχοι ), για παροχές εκείνες που καλύπτονται 

από το τελευταίο , μπορούν με αίτησή τους στο Ταμείο μας να ζητήσουν την 

εξαίρεσή τους από την αντίστοιχη κάλυψη του ΤΑΞΥ . Η εξαίρεσή τους , όμως ,
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θα αρχίσει από τότε που θα υποβάλλουν την αίτηση και ποτέ δεν ανατρέχει σε 

προηγούμενο χρόνο.

2.Μέλη οικογένειας (έμμεσα ασφαλισμένοι)

Μέλη οικογένειας του άμεσα ασφαλισμένου χαρακτηρίζονται τα εξής 

πρόσωπα (έμμεσα ασφαλισμένα):

Α) Η σύζυγος ή ο σύζυγος του ασφαλισμένου (εφόσον δεν εργάζεται και 

συνοικεί με τον ή σύζυγό του )

Β) Τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα , αναγνωρισθέντα , 

υιοθετηθέντα , πρόγονοι) μέχρι 18 ετών, μέχρι 24 ετών λόγω ανεργίας και μέχρι 

26 ετών λόγω σπουδών ή τέκνα με ειδικές ανάγκες.

Γ) Η μητέρα και ο πατέρας (και οι θετοί γονείς ) , εφόσον δεν καλύπτονται 

ασφαλιστικά από άλλο φορέα .

Δ) Οι ορφανοί , από πατέρα και μητέρα , εγγονοί και αδελφοί , όπως και οι 

ορφανοί , μόνο από πατέρα ή μητέρα , αδελφοί ή εγγονοί (όταν ο γονιός που ζει 

λογίζεται μέλος της οικογένειας του ασφαλισμένου και έχει την επιμέλειά του ) 

μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμοι. 

Τα παραπάνω πρόσωπα (από β έως και δ ) πρέπει να συνοικούν και να 

συντηρούνται από τον ασφαλισμένο .

3.Αλλαγή Εργασίας -  Στράτευση

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αλλάξει εργασία για την οποία θα πρέπει 

να ασφαλίζεται σε άλλον Οργανισμό , ο οποίος καλύπτει την ασθένεια (ΙΚΑ- 

ΤΕΒΕ κ.λπ.) , το δικαίωμά του για παροχές από το Ταμείο διατηρείται για έξι 

μήνες από τότε που άλλαξε φορέα , δηλαδή που ανέλαβε τη νέα του εργασία .

Οι ασφαλισμένοι που είχαν προϋποθέσεις για περίθαλψη την ημέρα που 

στρατεύθηκαν διατηρούν (τόσο οι ίδιοι , όσο και τα δικαιούχα μέλη της 

οικογένειάς τους ) την περίθαλψη αυτή και για έξι μήνες μετά την απόλυσή τους .
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4.Απώλεια Δικαιώματος -  Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει γνώση των στοιχείων που αφορούν την 

ασφαλιστική του σχέση . Δικαιούται , μέσα σε εξάμηνη προθεσμία από την 

ανακοίνωση των στοιχείων , να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του . Αν 

παρέλθει η προθεσμία αυτή , τότε η ασφαλιστική σχέση , που προκύπτει από τα 

στοιχεία του Ταμείου , θεωρείται ακριβής από κάθε άποψη .

Ο ασφαλισμένος , που με οποιονδήποτε τρόπο αποχωρεί ή απολύεται από την 

εργασία του , είναι υποχρεωμένος μέσα σε ένα έτος από την αποχώρηση ή 

απόλυσή του , να δηλώσει με αίτησή του στο Ταμείο τις τυχόν ημέρες εργασίας 

του , που πραγματοποίησε στον τελευταίο εργοδότη , για τις οποίες δεν 

καταβλήθηκαν στο Ταμείο ασφαλιστικές εισφορές , γιατί σε διαφορετική 

περίπτωση δεν δικαιούται να τις αναγνωρίσει σαν χρόνο ασφάλισης .

Ημέρες εργασίας ασφαλισμένου , που πραγματοποιήθηκαν σε περίοδο 

προγενέστερη της δεκαετίας από την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση , 

δεν αναγνωρίζονται σε καμία περίπτωση από το Ταμείο .

3.8 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Κατηγορίες παροχών -Δικαιούχοι -  Προϋποθέσεις 

Οι παροχές του Κλάδου Ασθένειας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : 

Α. Παροχές σε είδος 

Β. Παροχές σε χρήμα

Παροχές σε είδος είναι η ιατρική περίθαλψη , προληπτική ιατρική , 

παρακλινικές εξετάσεις , νοσοκομειακή , φαρμακευτική , οδοντιατρική , πρόσθετη 

και ειδική περίθαλψη , οι φυσικοθεραπείες και το χρηματικό βοήθημα τοκετού . 

Παρέχονται στον εργαζόμενο ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς του εφόσον 

έχει πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή 

μέσα στους τελευταίους δεκαπέντε (15) μήνες χωρίς να υπολογίζονται ημέρες 

εργασίας των τριών (3) τελευταίων μηνών .
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Παροχές σε χρήμα είναι τα επιδόματα ασθένειας , λουτροθεραπείας , 

μητρότητας και κηδείας . Οι άμεσα ασφαλισμένοι , με 100 ημέρες εργασίας στο 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή στο 15μηνο , αφαιρουμένων των ημερών των 

τριών τελευταίων μηνών , δικαιούται επίδομα ασθένειας , που διαρκεί πάνω από τρεις 

ημέρες , απέχουν από την εργασία τους . Οι άμεσα ασφαλισμένες , με 200 

τουλάχιστον ημέρες εργασίας στα 2 προηγούμενα έτη από την πιθανή ημερομηνία 

τοκετού , δικαιούνται επίδομα μητρότητας κυοφορίας -  λοχείας . Για το επίδομα 

λουτροθεραπείας απαιτούνται 100 ημερομίσθια καθώς και για το επίδομα κηδείας .

Σε περίπτωση ατυχήματος , το οποίο χαρακτηρίστηκε από το Ταμείο ως 

εργατικό , δεν απαιτούνται χρονικές προϋποθέσεις για να δοθούν παροχές . Σε 

περίπτωση εξωεργατικού ατυχήματος αρκούν , κατά κανόνα , οι μισές χρονικές 

προϋποθέσεις . Για τους απασχολούμενους εποχιακά , όταν δικαιούνται επίδομα 

ασθένειας , αρκούν 75 ημέρες εργασίας αντί των 100 .

Οι ημέρες κατά τις οποίες ο ασφαλισμένος ελάμβανε επίδομα ανεργίας ή 

ασθένειας θεωρούνται ημέρες εργασίας για τη συμπλήρωση των πιο πάνω 50 ημερών 

, ως προς την ιατρική περίθαλψη και μόνο . Επίσης υπολογίζεται και ο χρόνος 

διαθεσιμότητας , που δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις μήνες τον χρόνο.

Ιατρική περίθαλψη παρέχεται και όταν συνεχίζεται μια ασθένεια , έστω και αν 

στο μεταξύ έπαψε να υπάρχει η ασφαλιστική ικανότητα , που προκύπτει από την 

πραγματοποίηση των 50 ημερομισθίων. Ιατρική περίθαλψη , όμως , για άλλη 

ασθένεια , παρέχεται μόνο εφόσον ο ασφαλισμένος απέκτησε και πάλι τις πιο πάνω 

προϋποθέσεις.

3.9 ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ο ασφαλισμένος του Ταμείου , όταν έχει τις αναγκαίες προϋποθέσεις , 

δικαιούται , αυτός και τα μέλη της οικογένειας του , περίθαλψη ασθένειας . Για να 

μπορεί να τύχει αυτής της περίθαλψης , πρέπει να αποκτήσει τα απαραίτητα 

Βιβλιάρια Ασθένειας , δηλαδή Νοσηλείας και Περίθαλψης και το Ενιαίο 

Συνταγολόγιο Φαρμάκων , τα οποία για να εκδοθούν , πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει 

πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας μέσα στο προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος ή μέσα στους τελευταίους 15 μήνες , στην περίπτωση αυτή χωρίς

41



να υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες . Κάθε άμεσα ασφαλισμένος πρέπει να 

φροντίσει ο ίδιος για την έκδοση από το Ταμείο των πιο πάνω βιβλιαρίων για τον 

εαυτό του και για τα μέλη της οικογένειας του ,ξεχωριστά , για κάθε μέλος . Τα 

αναγκαία δικαιολογητικά θα τα πληροφορηθεί από την Υπηρεσία εξυπηρέτησης 

κοινού και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες . Τα βιβλιάρια αυτά είναι απαραίτητα για να 

έχει ιατροφαρμακευτική , νοσοκομειακή περίθαλψη κ.λπ. , ο ίδιος ο ασφαλισμένος 

και η οικογένειά του .

3.10 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Η ασφαλιστική ικανότητα ισχύει για ένα έτος (ημερολογιακό) και η θεώρηση 

του βιβλιαρίου ασθένειας γίνεται στην αρχή κάθε έτους από το Γραφείο Μητρώου , 

για την Κεντρική Υπηρεσία ή από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες , αφού 

προσκομισθούν , απαραίτητος , όλα τα βιβλιάρια και τα συνταγολόγια του 

ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειας του .

3.11 ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΕΞΩΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Ατύχημα είναι η σωματική ή διανοητική βλάβη , επέρχεται από βίαιο συμβάν , 

συνέπεια εξωτερικής επίδρασης , η οποία δεν προκλήθηκε από τον παθόντα 

.Εργατικό είναι το ατύχημα που επέρχεται κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την 

εργασία , ενώ εξωεργατικό είναι κάθε άλλο ατύχημα . Επί εργατικού ατυχήματος , οι 

ασφαλισμένοι δικαιούνται γενικά τις παροχές ασθένειας σε χρήμα και σε είδος , 

άσχετα με τον χρόνο της ασφάλισής τους , δηλαδή δεν απαιτείται να έχουν 

πραγματοποιήσει ορισμένο αριθμό ημερών εργασίας , ενώ στην περίπτωση 

εξωεργατικού ατυχήματος , δικαιούνται εάν έχουν πραγματοποιήσει το μισό αριθμό 

μόνο από τις ημέρες εργασίας που απαιτούνται για τη χορήγηση των αντίστοιχων 

παροχών σε περίπτωση ασθένειας .

Στην περίπτωση ατυχήματος ο κάθε ξενοδοχοϋπάλληλος πρέπει , μέσα σε 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες , να προσκομίσει στην Υπηρεσία του ΤΑΞΥ το Έντυπο 

Εργατικού Ατυχήματος (που μπορεί να προμηθευθεί από το Ταμείο) συμπληρωμένο
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και υπογεγραμμένο από τον εργοδότη του , ώστε να του εκδοθεί προσωρινό βιβλιάριο 

για να μπορεί να τύχει της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης .

3.12 ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ

Όταν ένα βιβλιάριο αποδεδειγμένα χαθεί ή καταστραφεί , εκδίδεται άλλο , 

αφού προηγουμένως υποβληθεί σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από τον 

ασφαλισμένο. Το νέο βιβλιάριο επισημαίνεται με ειδική εγγραφή κι ενημερώνεται η 

καρτέλα του ασφαλισμένου , ώστε να εμποδιστεί η χρησιμοποίηση του πρώτου 

βιβλιάριου , αν βρεθεί, από οποιονδήποτε .

3.12.1 ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

I. Από τους ασφαλισμένους

Ο άμεσα ασφαλισμένος καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του , πρέπει να 

παρουσιάζουν τα Βιβλιάρια Ασθένειας , δηλαδή το ατομικό τους βιβλιάριο 

Νοσηλείας και το Βιβλιάριο Περίθαλψής τους (και τα δύο μαζί) για τον έλεγχο 

της ασφαλιστικής τους ικανότητας όταν τους το ζητάνε οι αρμόδιες υπηρεσίες 

και όταν επισκέπτονται τα Ιατρεία του ΤΑΞΥ , εξωτερικούς ιατρούς που έχουν 

συμβληθεί με το Ταμείο , όταν τους επισκέπτεται ιατρός του Ταμείου στο σπίτι 

και όταν υποβάλλουν αίτηση στο ταμείο για να ζητήσουν οποιαδήποτε παροχή . 

Απαγορεύεται αυστηρά η παράδοση (εγκατάλειψη ) των βιβλιάριων σε ιατρεία 

ή φαρμακεία καθώς και η χρησιμοποίησή τους από ή για άτομα που δεν 

αναγράφονται σ’ αυτά . Η παράβαση αυτής της απαγόρευσης θα έχει ως 

συνέπεια την κατάσχεση των βιβλιαρίων , την απώλεια των ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων του κατόχου του και την ποινική δίωξη των υπευθύνων . Από τη 

μεγάλη χρησιμότητα που έχουν τα Βιβλιάρια Ασθένειας προκύπτουν και οι εξής 

υποχρεώσεις για τον ασφαλισμένο:

Ι.Να φροντίζει έγκαιρα να εφοδιάζεται μ’ αυτά και να ανανεώνει την ισχύ 

τους κάθε χρόνο.

43



2. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της υπηρεσίας για την έκδοση και την 

ανανέωση των βιβλιαρίων και να προσκομίζει έγκαιρα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.

3. Να φυλάει τα βιβλιάρια άρτια , καθαρά και σε μέρος που θα τα βρίσκει 

εύκολα.

4. Να προσκομίζει το Ενιαίο Συνταγολόγιο Φαρμάκων , όταν απαιτείται, 

στις Υπηρεσίες του Ταμείου ,τους ιατρούς και τα φαρμακεία .

II. Από τους ιατρούς , θεραπευτήρια κ.α .

3.12.2 Συμπλήρωση Βιβλιαρίου Νοσηλείας :

ί. Οι συνεργαζόμενοι ιατροί, πριν εξετάσουν τον ασφαλισμένο 

οφείλουν να διαπιστώσουν :

Α) αν υπάρχει η φωτογραφία του στη θέση που πρέπει,

Β) αν έχουν γραφεί όλα τα στοιχεία του ,

Γ) αν υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα.

ϋ. Οι ιατροί μετά το τέλος της εξέτασης οφείλουν να 

συμπληρώσουν στη στήλη ” Ιστορικό Νοσηλείας ”  του 

Βιβλιαρίου Νοσηλείας την ημερομηνία , τη διάγνωση και τη 

θεραπευτική αγωγή που συνιστούν , θέτοντας κάτω από την 

υπογραφή τους τη σφραγίδα με τα στοιχεία και την 

ειδικότητά τους και την βεβαίωση ότι είναι συνεργαζόμενοι 

με το Ταμείο .

ίϋ. Πρέπει να συμπληρώνουν τη στήλη ” Βεβαίωση 

ανικανότητας για εργασία ”  όταν χορηγούν Ιατρική 

Γνωμάτευση περί αποχής από την εργασία λόγω ασθένειας 

στους άμεσα ασφαλισμένους , αφού θέσουν κάτω από την 

υπογραφή τους τη σφραγίδα με τα στοιχεία τους και την 

ειδικότητά τους.
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ίν. Οι στήλες ”  Νοσοκομειακή Περίθαλψη ” θα

συμπληρώνονται από το θεραπευτήριο , στο οποίο εισέρχεται 

για νοσηλεία ο ασφαλισμένος .

ν. Οι οφθαλμίατροι που συνεργάζονται με το ΤΑΞΥ οφείλουν 

να σημειώνουν τους βαθμούς διοπτρίας των γυαλιών που 

συνιστούν στους ασφαλισμένους στις στήλες ‘’διάγραμμα 

διοπτρών ” , και να γράφουν τα γυαλιά στο βιβλιάριο 

Περιθάλψεως και στο Έντυπο χορηγήσεως ‘’Προθέσεων και 

λοιπών θεραπευτικών μέσων ‘\

νΐ. Οι οδοντίατροι που συνεργάζονται με το Ταμείο πρέπει να

σημειώνουν τις εργασίες που συνιστούν στα

οδοντοδιαγράμματα και να τις περιγράφουν στις στήλες 

‘’Οδοντική περίθαλψη *’ .

νϋ. Οι χορηγούμενες προθέσεις και λοιπά θεραπευτικά μέσα θα 

καταχωρούνται στις ειδικές σελίδες από τον αρμόδιο

υπάλληλο του Ταμείου .

3.12.3 Συμπλήρωση Βιβλιαρίου Περίθαλψης

Το βιβλιάριο αυτό συμπληρώνεται από τους ιατρούς ή τον αρμόδιο 

υπάλληλο του Ταμείου . Οι λευκές σελίδες που έχουν τον τίτλο ‘Εντολή 

Υγειονομικής Περιθάλψεως ” , θα χρησιμοποιούνται για κάθε περίπτωση 

εξυπηρέτησης του ασφαλισμένου με δαπάνες του Ταμείου , ενώ οι 

κίτρινες (αντίγραφα ) θα παραμένουν στο στέλεχος .

Η εντολή υγειονομικής περίθαλψης θεωρείται νόμιμη εφόσον φέρει όλες 

τις ενδείξεις συμπληρωμένες , ισχύει δε για την εκτέλεση της προθεσμία 

δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της .Οι εγγραφές πρέπει να
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είναι ευανάγνωστες , χωρίς διαγραφές και τα φύλλα , όπως και όλο το 

βιβλιάριο , να διατηρούνται σε καλή κατάσταση .

2. Ενιαίο Συνταγολόγιο Φαρμάκων

Πρέπει να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τα 

πρόσωπα και κατά τον τρόπο που ορίζει ο Νόμος και οι σχετικές οδηγίες .

3.13 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στην περίπτωση που ένας ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει χρόνο 

ασφάλισης σε κράτη -  μέλη της ΕΟΚ ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει 

συνάψει διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλισης , τότε για τη θεμελίωση 

δικαιώματος παροχών του κλάδου Ασθένειας , ο χρόνος αυτός 

συνυπολογίζεται μαζί με τον χρόνο ασφάλισης στο ΤΑΞΥ . Ο τρόπος 

υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης ορίζεται τόσο από τους

κοινωνικοασφαλιστικούς κανονισμούς της ΕΟΚ , όσο και από τις σχετικές 

διατάξεις κάθε διμερούς σύμβασης . Επίσης , ένας ασφαλισμένος , που έχει τις 

προϋποθέσεις ασφάλισης , είναι δυνατόν , σε ορισμένες περιπτώσεις , αφού 

προμηθευθεί το ειδικό έντυπο , να τύχει περίθαλψης ασθένειας στο εξωτερικό 

. Λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των αναγκαίων εντύπων μπορεί να 

ζητήσει από τις υπηρεσίες του Ταμείου .

Κυριότερα έντυπα είναι:

Το Έντυπο Ε111 για ασφαλισμένους , που μεταβαίνουν σε χώρες της 

ΕΟΚ για τουριστικούς ή επαγγελματικούς λόγους και χρησιμοποιείται μόνο 

για έκτακτα περιστατικά .

Το Έντυπο Ε128:

ί. Για αποσπασμένους μισθωτούς και μη μισθωτούς , καθώς και τα μέλη 

της οικογένειας τους , που διαμένουν μαζί τους 

ϋ. Για άμεσα ασφαλισμένους , οι οποίοι σπουδάζουν σε άλλο κράτος 

καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους που τους συνοδεύουν 

ϋί. Για φοιτητές και σπουδαστές , οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό 

σύστημα περίθαλψης των ΑΕΙ και ΤΕΙ , κατά την διάρκεια της
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διαμονής τους σε άλλο κράτος -  μέλος της ΕΟΚ λόγω σπουδών (π.χ. 

πρόγραμμα ERASMUS, SOCRATES κ.λπ).

Το έντυπο Ε112 για νοσηλεία σε συγκεκριμένη χώρα της ΕΟΚ , που 

χορηγείται μόνον όταν έχει δοθεί έγκριση από την Ειδική Υγειονομική 

Επιτροπή .

Το έντυπο Ε104 για πρώην ασφαλισμένους του Ταμείου μας , οι οποίοι 

θα εργασθούν σε χώρες της ΕΟΚ , για συνυπολογισμό των περιόδων 

ασφάλισης .

Το έντυπο Ε123 για παροχές σε είδος από χώρα της ΕΟΚ σε περίπτωση 

εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας .

Το έντυπο Ε117 για όσους έχουν λάβει το Έντυπο Ε123 και πρέπει να 

τους καταβληθούν χρηματικές παροχές για ανικανότητα προς εργασία .

3.14 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

3.14.1 Ιατρική Περίθαλψη

Παρέχεται για όλους τους ασφαλισμένους , ανεξάρτητα του τόπου της 

εργασίας τους , από τα πολυϊατρεία της Κεντρικής Υπηρεσίας και τα ιατρεία 

του Πειραιά (παθολογικό , γυναικολογικό , ορθοπεδικό , καρδιολογικό , και 

οδοντιατρικό , ) της Ρόδου (παθολογικό , παιδιατρικό , και καρδιολογικό ) και 

της Θεσσαλονίκης (παθολογικό ).

Στην Αθήνα λειτουργεί πολυϊατρείο υπό την επιστημονική διεύθυνση του 

αρχιάτρου και περιλαμβάνει τα εξής τμήματα :

Παθολογικό - Πνευμονολογικό -  Χειρουργικό -  Γυναικολογικό -  

Οδοντιατρικό -  Δερματολογικό -  Ωτορινολαρυγγολογικό -  Οφθαλμολογικό -  

Παιδιατρικό —Ενδοκρινολογικό -  Καρδιολογικό — Ρευματολογικό -  

Ορθοδοντικό -  Ορθοπεδικό -Γαστρεντερολογικό — Νευρολογικό Ψυχιατρικό 

—Ουρολογικό .

Ιατρική περίθαλψη παρέχεται επίσης από τους συμβεβλημένους με το 

Ταμείο ιατρούς και εργαστήρια . Όταν πρόκειται να υποβληθείτε σε
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εργαστηριακό — ακτινολογικό έλεγχο , πρέπει να επισκεφθείτε τον αρμόδιο 

ιατρό του ΤΑΞΥ για τη χορήγηση της σχετικής εντολής . Για τις εντολές 

εργαστηριακών εξετάσεων άνω των 58 ευρώ απαιτείται προέγκριση από τον 

ελεγκτή ιατρό .Η εκτέλεση των εξετάσεων πρέπει να γίνεται σε συμβεβλημένο 

μικροβιολογικό -  ακτινολογικό εργαστήριο . Ενημερωθείτε για τους 

συμβεβλημένους ιατρούς και εργαστήρια - κλινικές από τις Υπηρεσίες του 

Ταμείου (Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού ) και τα γραφεία των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Σε περιπτώσεις εξαιρετικής και επείγουσας ιατρικής ανάγκης , όταν 

στην εποχή δεν υπάρχει συμβεβλημένος ιατρός , μπορεί ο ασφαλισμένος να 

προσφεύγει σε μη συμβεβλημένο ιατρό και θα του αποδοθεί η δαπάνη (που 

προβλέπει το Κρατικό Τιμολόγιο ) , εφόσον θα καταβάλλει την ιατρική 

αμοιβή με απόδειξη . Στην απόδειξη εκτός από το ονοματεπώνυμο , θα 

αναγράφεται το ποσό της αμοιβής και η πάθηση του ασθενή .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της δαπάνης είναι:

1. η υποβολή σχετικής αίτησης με τις αποδείξεις σε διάστημα 10 εργάσιμων 

ημερών από την ημέρα που κλήθηκε ο ιατρός ,

2. η περίπτωση να μην ήταν δυνατόν να αντιμετωπισθεί με την κανονική 

διαδικασία .

3.14.2 Αγορά Φαρμάκων

Οι άμεσα ασφαλισμένοι και τα μέλη των οικογενειών τους 

συμμετέχουν στη δαπάνη αγοράς φαρμάκων που προβλέπονται από την 

‘’λίστα *’ καταβάλλοντας το 25% της αξίας τους , εκτός από εκείνες τις 

περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από το νόμο (μειωμένη συμμετοχή ) . 

Τα φάρμακα αναγράφονται στα συνταγολόγια των ασφαλισμένων από τους 

ιατρούς του Ταμείου και όλους τους συνεργαζόμενους ιατρούς με το Ταμείο , 

οι οποίοι , πριν να γράψουν τα φάρμακα , ελέγχουν την ασφαλιστική 

ικανότητα του ασφαλισμένου , συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία του , βάζουν 

την ένδειξη ‘Ύφίσταται ασφαλιστική ικανότητα ” και κάτω από αυτήν 

υπογράφουν .
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Η συνταγή θα εκτελείται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών .

3.14.3 Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στους ασφαλισμένους με 

δαπάνη του Ταμείου στη Β/α θέση , σε όλα τα θεραπευτήρια , με τα οποία 

συνεργάζεται το Ταμείο μας .Ως μόνη προϋπόθεση απαιτείται η γενική 

ασφαλιστική ικανότητα για τις σε είδος παροχές (50 ημερομίσθια στο 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος κ.λπ. όπως παραπάνω ) .

Για την εισαγωγή ασθενή σε θεραπευτήριο , απαιτείται έγκριση του 

αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου , ύστερα από γνωμάτευση του ελεγκτή ιατρού 

, για την ανάγκη της νοσοκομειακής περίθαλψης , που διαρκεί, κατ’ αρχήν , 

για όσο χρόνο παρασχέθηκε η έγκριση . Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί 

με την ισχύουσα διαδικασία , εφόσον η κατάσταση της υγείας του ασθενή 

επιβάλλει τη συνέχιση της νοσηλείας του στο θεραπευτήριο. Για την εισαγωγή 

στο θεραπευτήριο εκδίδεται εισιτήριο , στο οποίο αναγράφεται το 

θεραπευτήριο , το οποίο θα δεχθεί τον ασθενή και η διάρκεια της νοσηλείας . 

Στην περίπτωση εισαγωγής σε κρατικό νοσοκομείο , ο χρόνος είναι 

απεριόριστος .

Εισιτήριο που δεν χρησιμοποιήθηκε μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες 

από την έκδοσή του , είναι άκυρο .

Με την έξοδό του από το θεραπευτήριο δίδεται στον ασφαλισμένο 

εξιτήριο και σύμφωνα με αυτό που μπορεί ο ιατρός του Ταμείου να του 

χορηγήσει άδεια αποχής από την εργασία .

Η έγκριση για την εισαγωγή σε θεραπευτήριο ζητείται εκ των 

προτέρων , και μόνο κατ’ εξαίρεση εκ των προτέρων , στις περιπτώσεις 

δηλαδή κατά τις οποίες η εισαγωγή έχει γίνει επειγόντως . Σε μια τέτοια 

περίπτωση ο ασθενής υποχρεούται να αναγγείλει στο Ταμείο την εισαγωγή 

του μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες , όταν αυτή έχει γίνει σε κλινική , 

συνεργαζόμενη ή μη και οπωσδήποτε πριν την έξοδό του από αυτή . 

Αναγγελία σημαίνει επίδειξη της βεβαίωσης εισαγωγής στο θεραπευτήριο ή 

ακόμη και τηλεφωνική ανακοίνωση στο αρμόδιο όργανο του Ταμείου .

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμισθούν τα εξής :
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Α) Αν η αναγγελία δεν γίνει εμπρόθεσμα και ο ασθενής νοσηλεύεται 

όχι σε νοσοκομείο αλλά σε κλινική , το Ταμείο αναλαμβάνει τα έξοδα 

νοσηλείας από την ημέρα της αναγγελίας .

Β) Η νοσηλεία σε μη συνεργαζόμενη κλινική μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις είναι δυνατή και -  με ορισμένες προϋποθέσεις -  μπορεί να 

καταβληθεί στον ασφαλισμένο η προβλεπόμενη δαπάνη από το Κρατικό 

Τιμολόγιο .

Γ) Για τους ασφαλισμένους απομακρυσμένων περιοχών , που έτυχαν 

έκτακτης νοσοκομειακής περίθαλψης , το Ταμείο δύναται να καταβάλει τη 

δαπάνη (σύμφωνα με το Κρατικό Τιμολόγιο ) όταν ο ασφαλισμένος 

αναγγείλει τη νοσηλεία του μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες .

Δ) Για νοσηλεία σε κρατικό νοσοκομείο δεν απαιτείται αναγγελία . 

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος οφείλει να προσκομίσει στο Ταμείο τις 

σχετικές βεβαιώσεις του νοσοκομείου , από τις οποίες προκύπτει η νοσηλεία , 

για την έκδοση εισιτηρίου νοσηλείας , ύστερα από την έγκριση του αρμόδιου 

οργάνου .

3.14.4 Αποκλειστική Νοσοκόμα

Κατά τη νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική , σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και εφόσον τούτο δικαιολογείται από την κατάσταση της υγείας 

του ασθενή , αποδίδεται η τυχόν δαπάνη νυκτερινής και μόνο αποκλειστικής 

νοσοκόμας , σύμφωνα με τις τιμές του ισχύοντος Κρατικού τιμολογίου . Η 

χρησιμοποίηση της για μια νύχτα πρέπει να αναγγέλλεται την ίδια μέρα στο 

Ταμείο . Η χρησιμοποίησή της για οκτώ (8) το πολύ νύχτες , απαιτεί 

προηγούμενη έγκριση από το Ταμείο .

Για την απόδοση της πιο πάνω δαπάνης απαιτούνται:

1. Βεβαίωση ιατρού του Ταμείου ή Διευθυντή κλινικής για την αναγκαιότητα 

της αποκλειστικής .

2. Απόδειξη της αποκλειστικής νοσοκόμας με θεωρημένη την υπογραφή της 

από την Προϊσταμένη του νοσοκομείου ή της κλινικής .
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3.14.5 Θεραπευτικά και Βοηθητικά μέσα . Φυσιοθεραπείες

Στους ασφαλισμένους και τα μέλη των οικογενειών τους το Ταμείο 

παρέχει τα αναγκαία θεραπευτικά ή βοηθητικά μέσα , δηλαδή γυαλιά , 

κηλεπιδέσμους , πέλματα πλατυποδίας , ελαστικές περικνημίδες , ειδικά 

παπούτσια , τεχνητά μέλη , ζώνες κ.λπ. και φυσιοθεραπείες ,Για τη χορήγησή 

τους χρειάζεται ιατρική γνωμάτευση από τον ειδικό θεράποντα ιατρό του 

Ταμείου και έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό και το αρμόδιο Διοικητικό 

Όργανο (βάσει της ατομικής καρτέλας του ασφαλισμένου ) της Κεντρικής ή 

Περιφερειακής Υπηρεσίας . Οι φυσιοθεραπείες εκτελούνται μόνο σε 

συμβεβλημένους με το Ταμείο φυσιοθεραπευτές .

3.14.6 Οδοντιατρική Περίθαλψη

Η οδοντιατρική περίθαλψη και οι οδοντοτεχνικές εργασίες παρέχονται 

στους ασφαλισμένους και τα μέλη των οικογενειών τους στο πολυϊατρείο του 

Ταμείου ή στα οδοντιατρεία των Τοπικών Παραρτημάτων .

Οδοντιατρικές εργασίες ασφαλισμένων που διαμένουν εκτός των 

Δήμων Αθηναίων , Δάφνης , Υμηττού , Βύρωνα , Καισαριανής , Ζωγράφου 

και Ταύρου , μπορούν να εκτελεστούν από οδοντίατρους στον τόπο διαμονής 

τους , αφού προηγηθεί έγκριση από τον ελεγκτή οδοντίατρο του Ταμείου μας , 

πριν την έναρξη των εργασιών και μετά το πέρας τους .

Στους ασφαλισμένους των Τοπικών Παραρτημάτων , όταν δεν υπάρχει 

οδοντίατρος στο Παράρτημα , η οδοντιατρική και οδοντοπροσθετική 

περίθαλψη παρέχονται από τους οδοντίατρους τους συνεργαζόμενους με το 

Τοπικό Παράρτημα.
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Στην περίπτωση που το Τοπικό Παράρτημα δεν συνεργάζεται με το 

οδοντίατρο , το αρμόδιο Διοικητικό Όργανο , μετά από γνωμάτευση του 

θεράποντος οδοντίατρου (και έλεγχο, πριν την έναρξη των εργασιών και μετά 

το πέρας αυτών από τον ελεγκτή οδοντίατρο ή ελεγκτή ιατρό του 

Παραρτήματος ) μπορεί να εγκρίνει τη σχετική δαπάνη , σύμφωνα με το 

Κρατικό Τιμολόγιο , εφόσον υποβληθεί αίτηση με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά από τον δικαιούχο ασφαλισμένο .

3.14.7 Ορθοδοντική Θεραπεία

Το Ταμείο παρέχει ορθοδοντικές εργασίες σε ασφαλισμένο του ΤΑΞΥ 

όταν δεν έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του (στην έναρξη της 

θεραπείας , μέχρι την οριστική έγκρισή της από την Προϊστάμενη 

Οικονομικού ή τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Παραρτήματος )στα 

πολυϊατρεία του Ταμείου .

Σε παραρτήματα που δεν συνεργάζονται με ορθοδοντικούς 

οδοντίατρους , οι ορθοδοντικές εργασίες εκτελούνται από ιδιώτες 

ορθοδοντικούς , τηρούμενης της διαδικασίας της προέγκρισης και τελικής 

έγκρισης από τον Προϊστάμενο του Παραρτήματος , ύστερα από γνωμάτευση 

του ελεγκτή οδοντίατρου ή ελεγκτή ιατρού . Το Ταμείο , στην περίπτωση 

αυτή , καταβάλλει στον ασφαλισμένο , ύστερα από αίτησή του , το ποσό που 

ορίζει κάθε φορά το τιμολόγιο του Ταμείου .

3.14.8 Χρηματικό Βοήθημα Τοκετού

Στις περιπτώσεις τοκετού , για την κάλυψη των σχετικών δαπανών , 

αντί και σε αντικατάσταση της παροχής σε είδος (περίθαλψης ) χορηγείται το 

Χρηματικό Βοήθημα Τοκετού , το οποίο είναι εντελώς άσχετο προς το 

Επίδομα Κυοφορίας και Λοχείας , επειδή όμως καταβάλλεται σε χρήμα το 

κατατάσσουμε μαζί με τα χρηματικά επιδόματα .
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3.14.9 Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Για να καλυφθεί από το Ταμείο μας , σύμφωνα με το Κρατικό 

Τιμολόγιο , η εξωσωματική γονιμοποίηση , απαιτούνται ορισμένες 

προϋποθέσεις και η αυστηρή εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας , για 

τις λεπτομέρειες της οποίας , καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

,θα σας κατατοπίσουν οι Υπηρεσίες του Ταμείου .

Η ασφαλισμένη , η οποία δεν πρέπει να είναι άνω των 45 ετών (πλην 

ειδικών περιπτώσεων )και πρόκειται να υποβληθεί σε εξωσωματική 

γονιμοποίηση για πρώτη φορά , πρέπει να υποβάλει στην Κεντρική ή σε 

Περιφερειακή Υπηρεσία αίτηση για την κατά την νόμιμη διαδικασία έγκριση , 

προσκομίζοντας ιατρική γνωμάτευση , στην οποία θα αναφέρονται οι 

προϋποθέσεις που υπάρχουν για έναρξη της διαδικασίας εξωσωματικής 

γονιμοποίησης και θα επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά (ανάλογα με 

την αιτία ):

1 .Σαλπιγγογραφία.

2.Ορμονικές εξετάσεις , καθώς και σύντομο ιστορικό που να 

δικαιολογεί την αναγραφόμενη από τον ιατρό πάθηση .

Αν η στειρότητα οφείλεται στον άνδρα :

1. Πλήρες σπερμοδιάγραμμα .

2. Οποιαδήποτε άλλη εξέταση που να δικαιολογεί την εξωσωματική 

γονιμοποίηση . Επανάληψη της εξωσωματικής γονιμοποίησης 

επιτρέπεται μετά την παρέλευση τριμήνου από την προηγούμενη 

ωοληψία ή εμβρυομεταφορά . Ο έλεγχος του τριμήνου γίνεται με 

αναφορά στην ημερομηνία που έγινε η προηγούμενη ωοληψία ή 

εμβρυομεταφορά , που απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση 

της ασφαλισμένης , στην οποία θα αναγράφεται και η ένδειξη ότι 

πρόκειται για 2η , 3η , κ.λπ. προσπάθεια . Η αίτηση θα συνοδεύεται 

από ιατρική βεβαίωση ότι έχει ενταχθεί εκ νέου υποβολή των πιο πάνω 

δικαιολογητικών.

Μετά το τέλος της διαδικασίας , προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία 

του Ταμείου μας ιατρική βεβαίωση σχετική με την πορεία της 

εξωσωματικής γονιμοποίησης , δηλαδή εάν η ασφαλισμένη έφθασε στο
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στάδιο της εμβρυομεταφοράς ή όχι και απόδειξη του θεράποντος ιατρού ή 

ΔΠΥ του Κέντρου στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επέμβαση .

3.14.10 Λουτροθεραπεία

Δικαιούχοι λουτροθεραπείας σε αυτοφυή ή τεχνητά λουτρά μόνο οι 

άμεσα ασφαλισμένοι και όχι τα μέλη της οικογένειά τους . Οι 

προϋποθέσεις αναφέρονται πιο κάτω , στο ‘Επίδομα Λουτροθεραπείας ” 

και πληροφορίες παρέχονται από τις Υπηρεσίες του Ταμείου .

3.14.11 Μετακινήσεις Νεφροπαθών

Για όσους υποβάλλονται σε τεχνητό νεφρό , δικαιολογείται η μετακίνηση 

με ταξί από τον τόπο διαμονής στο θεραπευτήριο και επιστροφή . 

Δικαιολογητικά :

1. Αίτηση .

2. Βεβαίωση του θεραπευτηρίου με τις ημέρες των αιμοκαθάρσεων .

3. Αποδείξεις ταξί.

3.14.12 Μετακινήσεις Ασθενών

Η δαπάνη καλύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που η πάθηση δεν 

αντιμετωπίζεται από νοσοκομείο ή συμβεβλημένη με το Ταμείο κλινική 

της περιοχής που διαμένει ο ασθενής . Γίνεται από Περιφερειακή προς την 

πλησιέστερη Υπηρεσία του Ταμείου , όπου υπάρχει δυνατότητα 

αντιμετώπισης της ειδικής αυτής περίπτωσης .

Για την κάλυψη των δαπανών της μετακίνησης απαιτείται προέγκριση 

του ελεγκτή ιατρού του Παραρτήματος και προσέλευση στον τόπο 

προορισμού για την τελική έγκριση .Για τις αυθημερόν μετακινήσεις δεν 

απαιτείται έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό του τόπου προορισμού . 

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
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1. Η έγκριση της μετακίνησης (ειδικό έντυπο του Ταμείου )από τον 

ελεγκτή του Παραρτήματος και από την Υπηρεσία του προορισμού

2. Τα εισιτήρια (μόνο πρωτότυπα )και απόδειξη .

3. Βεβαίωση νοσοκομείου ότι η πάθηση δεν αντιμετωπίζεται εκεί.

4. Αποδεικτικό στοιχείο (απόδειξη ιατρού , γνωμάτευση ιατρού , 

νοσοκομείου κ.λπ.)

3.14.13 Μεταφορά Νεκρού

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή προστατευόμενου μέλους της 

οικογένειας του , το Ταμείο συμμετέχει κατά τα 4/5 στα έξοδα μεταφοράς 

του νεκρού , περιοριστικά και μόνον εφόσον ο ασθενής απεβίωσε κατά 

την διάρκεια της νοσηλείας του σε θεραπευτήριο εκτός του τόπου της 

διαμονής του . Το ποσό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το εξαπλάσιο της 

τιμής εισιτηρίου στην κατώτερη θέση με συνηθισμένο μεταφορικό μέσο . 

Δικαιολογητικά :

1. Αίτηση .

2. Βεβαίωση θεραπευτηρίου , από την οποία θα φαίνεται ότι 

απεβίωσε κατά την διάρκεια της νοσηλείας .

3. Απόδειξη μεταφορικού μέσου . Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως 

ταξί η απόδειξη πρέπει να είναι θεωρημένη από την Τροχαία για 

τον κανονισμό της τιμής .

3.14.14 Νοσηλεία στο Εξωτερικό

Το ΤΑΞΥ αναλαμβάνει ολόκληρη τη δαπάνη νοσηλείας που 

απαιτείται στην περίπτωση μια πάθησης που δεν είναι δυνατόν να 

αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα λόγω έλλειψης καταλλήλων επιστημονικών 

μέσων ή εξειδικευμένων ιατρών . Επίσης καλύπτει τα εισιτήρια και ένα 

ποσοστό για έξοδα διαμονής και διατροφής του ασθενή και του συνοδού . 

Στην περίπτωση μεταμόσχευσης αναλαμβάνει και τη δαπάνη νοσηλείας
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του δότη . Δεν καταβάλλεται δαπάνη για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές 

του εξωτερικού , εκτός από περιστατικά που αφορούν παιδιά μέχρι 14 

ετών .

Η νοσηλεία σε χώρα εκτός της ΕΟΚ ή εκτός Ευρώπης εγκρίνεται 

μόνον εφόσον το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται σε χώρα 

της ΕΟΚ ή άλλη ευρωπαϊκή χώρα . Εια την ανάγκη της νοσηλείας στο 

εξωτερικό γνωματεύει η Ειδική Υγειονομική Επιτροπή του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (που εδρεύει στο ΙΚΑ ), πάντα 

μετά από γνωμάτευση ιατρού Διευθυντή κλινικής κρατικού νοσοκομείου ή 

Πανεπιστημιακής κλινικής της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας .

Η τελική έγκριση γίνεται από τη Διεύθυνση του Ταμείου .

Πληροφορίες και οδηγίες μπορείτε να λάβετε από την Υπηρεσία 

Εξυπηρετήσεως Κοινού και τα αρμόδια όργανα των Τοπικών 

Παραρτημάτων .

3.14.15 Κατασκηνώσεις

Στις κατασκηνώσεις μετέχουν παιδιά άμεσα ασφαλισμένων ηλικίας 6- 

14 ετών .

Οι εγγραφές αρχίζουν συνήθως γύρω στα τέλη Μαΐου . Οι 

ασφαλισμένοι ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής και με 

την περίοδο των εγγραφών είτε τηλεφωνικά είτε από τους αναρτημένους 

πίνακες στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Παραρτήματα και 

πληροφορούνται το χρονικό διάστημα των δύο εβδομάδων (10 εργάσιμων 

ημερών ) , μέσα στο οποίο κατατίθενται τα δελτία συμμετοχής , τα οποία 

προμηθεύονται από τις Υπηρεσίες του Ταμείου .

3.15 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
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3.15.1 Επίδομα Ασθένειας

Χορηγείται στον ασφαλισμένο , που έχει ασφαλιστική ικανότητα, 

δηλαδή έχει πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του 

Ταμείου (75 ο εποχιακός ) στο προηγούμενο από την αναγγελία της 

ασθένειας ημερολογιακό έτος ή στο τελευταίο 15μηνο (αφαιρουμένου του 

τελευταίου τριμήνου ) , όταν εξαιτίας της ασθένειας διακόψει την εργασία 

του και απέχει από αυτήν από περισσότερο από τρεις ημέρες , από νόσο 

που δεν οφείλεται σε πταίσμα του και δεν δικαιούται επιδόματος από 

άλλον Οργανισμό . Στην περίπτωση εργατικού ατυχήματος δεν 

απαιτούνται οι πιο πάνω χρονικές προϋποθέσεις και στην περίπτωση 

εξωεργατικού ατυχήματος αρκούν οι μισές χρονικές προϋποθέσεις .

Οδηγίες σχετικά με το επίδομα Ασθένειας παρέχονται από τις 

υπηρεσίες του Ταμείου , θα πρέπει όμως να σημειωθούν τα εξής :

Α) Για τη χορήγηση του επιδόματος , απαιτείται η υποβολή στο 

Ταμείο του ειδικού εντύπου °  Ιατρική Γνωμάτευση "  που εκδίδεται από 

τους εξουσιοδοτημένους , για τον σκοπό αυτό , ιατρούς του Ταμείου .Για 

την καταβολή Επιδόματος Ασθένειας , ως πρώτη ημέρα ανικανότητας 

λογίζεται εκείνη που αναγγέλθηκε και διαπιστώθηκε η ασθένεια με 

έγγραφη γνωμάτευση του πιο πάνω ιατρού , που καθορίζει και τη διάρκειά 

της . Για ασφαλισμένο που εισήλθε σε κρατικά (δημόσια , δημοτικά κ,λπ ) 

νοσοκομεία , αν και δεν υπάρχει η πιο πάνω γνωμάτευση , σαν πρώτη 

ημέρα ανικανότητας για εργασία , λογίζεται η ημέρα της εισαγωγής του . 

Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιωτικές κλινικές , με την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι θα ειδοποιηθεί το Ταμείο το αργότερο μέσα σε τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες από την εισαγωγή του , αλλιώς σαν πρώτη ημέρα 

λογίζεται η ημέρα της αναγγελίας .

Η λήξη της ανικανότητας για εργασία προκειμένου για νοσηλεία στο 

σπίτι ή σε ιδιωτική κλινική ορίζεται απαραίτητα στη βεβαίωση του πιο 

πάνω ιατρού . Σε νοσηλεία σε κρατικό νοσοκομείο , αν δεν ορίζεται στη 

βεβαίωση , λογίζεται η ημέρα εξόδου , όπως και όταν στη βεβαίωση
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ορίζεται χρόνος λήξεως προγενέστερος της εξόδου . Η ανικανότητα για 

εργασία διακόπτεται πριν τη λήξη της αν ο ασφαλισμένος αναλάβει 

εργασία . Ο ιατρός που εκδίδει τη βεβαίωση ανικανότητας , παραδίδει 

στον ασφαλισμένο το πρωτότυπό της μαζί με ένα αντίγραφο που ο 

ασφαλισμένος μπορεί να παραδώσει στον εργοδότη του , σαν 

δικαιολογητικό της αποχής του από την εργασία .

Β) Απαιτείται επίσης βεβαίωση του εργοδότη , στην οποία να 

φαίνεται ότι ο ασφαλισμένος απούσιασε πράγματι τις ημέρες της 

ασθένειας από την εργασία του . Η βεβαίωση αυτή χορηγείται μετά το 

τέλος της ασθένειας , αναγράφει τον χρόνο που ο ασφαλισμένος απείχε 

από την εργασία του σύμφωνα και με τη γνωμάτευση του ιατρού , 

υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη .

Γ) Επειδή οι ‘’εξτρατζήδες ” προσλαμβάνονται για ορισμένα , 

συνήθως πολύ μικρά , χρονικά διαστήματα , θα δικαιούνται Επιδόματος 

Ασθένειας μόνον όταν από τον εργοδότη βεβαιούται ότι λόγω της 

συγκεκριμένης ασθένειας , ένας ' 'εξτρατζής’ ’ διέκοψε την εργασία του για 

το χρονικό διάστημα από "τότε °  μέχρι "τότε" .

Δ) Το επίδομα Ασθένειας , ισούται προς το 50% του 1/25 του μέσου 

όρου των αποδοχών βάσει των οποίων υπολογίσθηκαν οι προς το Ταμείο 

εισφορές του τριμήνου πριν από την ασθένεια και προσαυξάνεται κατά 

ποσοστό 10% για κάθε ασφαλισμένο μέλος της οικογένειας , και μέχρι 

40% .

ΠΡΟΣΟΧΗ όμως : Για να πάρει ο ασφαλισμένος τις προσαυξήσεις πρέπει 

να έχει μαζί του , θεωρημένα , όλα τα βιβλιάρια και των προστατευόμενων 

μελών . Το επίδομα Ασθένειας δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 70 % 

του ημερήσιου μέσου όρου των αποδοχών .

Ε) Σε περίπτωση μισθωτών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα , επειδή 

το Επίδομα Ασθένειας χορηγείται για την αναπλήρωση της απώλειας των 

αποδοχών , που επέρχεται συνέπεια της ασθένειας , εάν από τον εργοδότη 

βεβαιώνεται η απώλεια μέρους των αποδοχών του ασφαλισμένου που 

βρίσκεται σε διαθεσιμότητα λόγω της ασθένειας , αυτή η συγκεκριμένη
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απώλεια καλύπτεται από αντίστοιχο Επίδομα Ασθένειας που θα του 

χορηγηθεί , εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις .

3.15.2 Χρηματικό Βοήθημα Τοκετού

Σε περίπτωση τοκετού αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένης που έχει 50 

ημερομίσθια στην ασφάλιση του Ταμείου , καταβάλλεται Χρηματικό 

Βοήθημα Τοκετού .

Σε περίπτωση διδύμων το πιο πάνω βοήθημα διπλασιάζεται ή 

τριπλασιάζεται . Το βοήθημα αυτό χορηγείται για να καλύψει τα έξοδα 

του τοκετού (ημέρες νοσηλείας , συνήθη φάρμακα και μεταφορικά ). Σε 

περίπτωση καισαρικής τομής ή επιπλοκών κατά τον τοκετό , το Ταμείο 

αναλαμβάνει και τα αναγκαία έξοδα είτε με την έκδοση εισιτηρίου (εάν η 

ασφαλισμένη νοσηλεύεται σε συμβεβλημένο θεραπευτήριο ) , είτε 

επιστρέφοντας τις δαπάνες , σύμφωνα με τις τιμές του Κρατικού 

Τιμολογίου .

3.15.3 Επίδομα κυοφορίας και Λοχείας

Η άμεσα ασφαλισμένη , έχει πραγματοποιήσει 200 ημερομίσθια τα 2 

τελευταία χρόνια που προηγήθηκαν από την πιθανή ημέρα τοκετού και 

εφόσον απέχει από την εργασία της , έχει το δικαίωμα να λάβει Επιδόματα 

Κυοφορίας και Λοχείας , που καταβάλλονται επί 56 ημέρες πριν (επίδομα 

κυοφορίας ) και 63 ημέρες μετά (επίδομα λοχείας ) τον τοκετό . Δεν 

καταβάλλεται επίδομα κυοφορίας ή λοχείας σε περιπτώσεις που το παιδί 

γεννήθηκε νεκρό ή πέθανε λίγες ώρες μετά τον τοκετό . Το επίδομα 

Κυοφορίας -  Λοχείας ισούται προς το βασικό Επίδομα Ασθένειας μετά 

των τυχόν προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών , εφόσον η 

ασφαλισμένη απέχει από την εργασία της και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των 2/3 των απολαβών (καθαρών αποδοχών ) της 

ασφαλισμένης . Για τα επιδόματα Κυοφορίας και Λοχείας δεν ισχύουν οι
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περιορισμοί του άρθρου 35 του Καταστατικού του Ταμείου , όσον αφορά 

το ανώτατο όριο κατά ποσό του επιδόματος ασθένειας .

Η ασφαλισμένη οφείλει από την πρώτη ημέρα διακοπής της εργασίας 

της , να ζητήσει από γυναικολόγο ιατρό του Ταμείου την έκδοση 

"Ιατρικής Γνωμάτευσης "(άδειας ), στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος 

των 56 ημερών αποχής από την εργασία της λόγω κυοφορίας . Σε 

περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης άδειας θα πρέπει η ασφαλισμένη να 

προσκομίσει και γνωμάτευση του ιατρού της , στην οποία να αναγράφεται 

η πιθανή ημερομηνία τοκετού .

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο 

από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί , το υπόλοιπο της άδειας 

κυοφορίας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό , ώστε 

οπωσδήποτε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 119 ημερών . 

Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που 

είχε πιθανολογηθεί αρχικά , η άδεια που είχε ληφθεί προηγουμένως 

παρατείνεται , σε κάθε περίπτωση , μέχρι και 20 ημέρες το ανώτερο , 

χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση του 

χρόνου της άδειας , που πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικά μετά τον 

τοκετό .

3.15.4 Επίδομα Λουτροθεραπείας

Λουτροθεραπεία με δαπάνες του Ταμείου δικαιούνται μόνο οι άμεσα 

ασφαλισμένοι (και όχι τα μέλη της οικογένειάς τους ) που έχουν ανάγκη 

λουτρών και καλύπτουν την προϋπόθεση των 100 ημερομισθίων .

Οι όροι , οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά , καθορίζονται στην 

αρχή κάθε λουτρικής περιόδου .

Ο ιατρός , που παραπέμπει ασφαλισμένο για λουτροθεραπεία , αναγράφει 

στη γνωμάτευση του όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που 

συνηγορούν για την έγκριση .

Η λουτροθεραπεία εγκρίνεται με απόφαση του υπηρεσιακού 

προϊσταμένου , ύστερα από γνωμάτευση του αρμόδιου Υγειονομικού 

Οργάνου.
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Σαν λουτρική περίοδος κάθε έτους , ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15 

Μαΐου μέχρι 30 Οκτωβρίου .

Η μετάβαση του ασφαλισμένου στα υποδεικνυόμενα από το Ταμείο 

αυτοφυή λουτρά , είναι υποχρεωτική . Σε αντίθετη περίπτωση ο 

ασφαλισμένος δεν δικαιούται καμία παροχή λουτροθεραπείας . Οι 

ασφαλισμένοι μεταβαίνουν υποχρεωτικά σ’ εκείνον τον τόπο 

λουτροθεραπείας που θα υποδεικνύεται από το Υγειονομικό Όργανο .

3.15.5 Επίδομα Αεροθεραπείας

Δικαιούνται όσοι άμεσα ασφαλισμένοι υποφέρουν από καρκίνο των 

πνευμόνων , πνευμονοκονίωση , οι νεφροπαθείς και οι φυματικοί , εάν 

είναι ασθενείς και επιδοτηθούν λόγω ασθένειας κατά το χρονικό διάστημα 

από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου. Η καταβολή του πιο πάνω επιδόματος 

ορίζεται με Υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως ,αρχίζει από τη δημοσίευση και διαρκεί μέχρι την 31 

Οκτωβρίου .

3.15.6 Επίδομα Κηδείας

Ο ασφαλισμένος με 100 ημερομίσθια δικαιούται Επίδομα Κηδείας . 

Αυτό είναι για θάνατο άμεσα ασφαλισμένου ίσο με ολόκληρο το μισθό 

του ή με το βοήθημα κηδείας του Ι.Κ.Α. , αν αυτό είναι μεγαλύτερο , και 

για θάνατο έμμεσα ασφαλισμένου ίσο με το μισό μισθό .

Το Επίδομα Κηδείας χορηγείται κατόπιν αιτήσεως , στο άτομο που 

επιμελήθηκε την κηδεία , αφού συνυποβάλλει ληξιαρχική πράξη θανάτου 

και τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών .
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3.16 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ )

3.16.1 Η Παροχή του Κλάδου Πρόνοιας

Το Ταμείο , όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις , χορηγεί στους 

δικαιούχους Εφάπαξ χρηματικό Βοήθημα ή επιστροφή των ατομικών τους 

εισφορών . Λεπτομέρειες για το Εφάπαξ περιλαμβάνονται στο άρθρο 41 

του Καταστατικού του Ταμείου , αλλά ισχύουν παράλληλα και ορισμένες 

διατάξεις Νόμων , Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων . 

Πληροφορίες και οδηγίες , παρέχει το αρμόδιο Γραφείο της Κεντρικής 

Υπηρεσίας , αλλά και όλα τα Τοπικά Παραρτήματα του Ταμείου. Πιο 

κάτω παραθέτουμε συνοπτικά μερικά γενικά και μόνο στοιχεία .

3.16.2 Εφάπαξ στους Συνταξιοδοτούμενους Ασφαλισμένους

Όταν ένας ασφαλισμένος έτυχε κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή 

οριστικής αναπηρίας για να λάβει Εφάπαξ Βοήθημα απαιτείται η 

συμπλήρωση των χρονικών κ.λπ. προϋποθέσεων που ορίζει το πιο πάνω 

άρθρο του καταστατικού που σήμερα είναι οι παρακάτω :

Α) Η συμπλήρωση τουλάχιστον 60 πληρών μηνιαίων καταβολών , του 

Κλάδου Πρόνοιας και η έξοδος σε σύνταξη από το επάγγελμα του 

Ξενοδοχοϋπαλλήλου.

Β) Η συμπλήρωση τουλάχιστον 120 πληρών μηνιαίων καταβολών , 

όταν η έξοδος σε σύνταξη γίνεται από άλλο επάγγελμα .Σε κάθε 

περίπτωση απαιτείται επιπλέον ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει 

εντός της τελευταίας πενταετίας της ασφάλισης ή πριν από οποιαδήποτε 

προγενέστερη ημερομηνία ασφαλιζόμενης εργασίας που θα επιλέξει ο 

ασφαλισμένος ( αρκεί και οι 60 και οι 120 καταβολές να συμπληρώνονται 

μέχρι την ημερομηνία αυτή ) , τα παρακάτω :
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1. 7,2 πλήρεις μηνιαίες καταβολές ανά έτος πλήρους απασχόλησης ,

2. 3 πλήρεις μηνιαίες καταβολές ανά έτος μειωμένης (λιγότερες των 9 

μηνών ) απασχόλησης και

3. 2 πλήρεις μηνιαίες καταβολές ανά έτος εποχιακής απασχόλησης 

(εντός του διαστήματος από 1ης Απριλίου έως 31ης Οκτωβρίου )

3.16.3 Εφάπαξ ανεξάρτητα της Συνταξιοδότησης

Α) Απαιτείται η συμπλήρωση 180 τουλάχιστον πλήρων μηνιαίων 

καταβολών του Κλάδου Πρόνοιας και η συμπλήρωση είκοσι (20) 

τουλάχιστον πλήρων ετών στην άσκηση του επαγγέλματος του 

Ξενοδοχοϋπαλλήλου , που να αποδεικνύεται με ασφάλισή του σε φορέα 

κύριας ασφάλισης της ημεδαπής , της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή Χώρας με την οποία έχει συναφθεί 

διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης . Ο χρόνος υπολογίζεται μέχρι 

την ημέρα αποχώρησης του ασφαλισμένου από το επάγγελμα του 

ξενοδοχοϋπαλλήλου ή (για όσους συνεχίζουν να εργάζονται )μέχρι την 

ημερομηνία της αίτησής τους .

Β) Οι απασχολούμενοι εποχιακά δικαιούνται, με τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 23του Ν.2768/1999 , να αναγνωρίσουν ως χρόνο άσκησης του 

επαγγέλματος -  και μόνο -  το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 

δύο συνεχών εποχιακών απασχολήσεών τους με 100 τουλάχιστον πλήρη 

ημερομίσθια κάθε χρόνο στον ίδιο εργοδότη .

Ε) Εάν οι πιο πάνω ασφαλισμένοι συνεχίζουν ή επανέλθουν στο 

επάγγελμα μετά την λήψη του Εφάπαξ Βοηθήματος , συνεχίζουν την 

ασφάλισή τους , χωρίς να δικαιούνται νέο ή συμπληρωματικό εφάπαξ .

3.16.4 Επανερχόμενοι στο Επάγγελμα

Α) Εάν ένας ασφαλισμένος διακόψει νόμιμα την ασφάλισή του και 

λάβει επιστροφή των εισφορών του , επανερχόμενος στο επάγγελμα θα 

δικαιούται Εφάπαξ Βοηθήματος με τις αυτές πιο πάνω προϋποθέσεις ,
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χωρίς βεβαίως να προσμετρηθεί το χρονικό διάστημα των εισφορών που 

του επεστράφησαν .

Β) Εάν ο ασφαλισμένος που έλαβε Εφάπαξ συνεχίσει ή επανέλθει 

στην ασφάλιση , δεν δικαιούται ούτε δευτέρου , ούτε συμπληρωματικού 

Εφάπαξ.

3.16.5 Εφάπαξ σε Διαδοχική Ασφάλιση

Α) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε κλάδους Πρόνοιας 

διαφόρων Οργανισμών , όλος ο χρόνος -  εφόσον δεν αλληλοκαλύπτεται -  

προσμετράται μόνο για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εξήντα (60) 

πληρών μηνιαίων καταβολών.

Β)Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης το Εφάπαξ υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1405/83 , όπως 

συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν.2079/1992 

(έντοκα)

3.16.6 Επιστροφή των Ατομικών Εισφορών

Οι ατομικές εισφορές επιστρέφονται στους αποχωρούντες οριστικά 

από την ασφάλιση του Ταμείου , ως εξής :

Α) Σε όσους δεν έλαβαν, ούτε δικαιούνται Εφάπαξ Βοηθήματος και 

τελευταία μέρα της ασφάλισής τους είναι μετά την 7-10-1992 

(δημοσίευση του Ν.2084/92) , εφόσον συμπληρώνουν τρία πλήρη έτη 

στην ασφάλιση (έντοκα) . Εάν τελευταία μέρα της ασφάλισής τους είναι 

πριν την 7- 10 -  1992 εφόσον συμπληρώνουν 60 πλήρεις μηνιαίες 

καταβολές (έντοκα).

Β) Σε όσους έχουν λάβει Εφάπαξ πριν από το Ν. 2768/1999 (8-12-99) 

εφόσον επανέλθουν στην ασφάλιση και συμπληρώσουν τουλάχιστον 120 

πλήρεις μηνιαίες καταβολές και τουλάχιστον 36 μηνιαίες καταβολές την 

τελευταία πενταετία (άτοκα).

Γ) Σε όσους λαμβάνουν εφάπαξ κατά τις διατάξεις του άνω Ν. 

2768/99 (άρθρο 23) εάν συνεχίσουν ή επανέλθουν στο επάγγελμα ,
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εφόσον συμπληρώσουν τουλάχιστον 60 πλήρεις μηνιαίες καταβολές και 

συνταξιοδοτηθούν (άτοκα).

Δ) Σε όσους έχουν λάβει επιστροφή εισφορών και έχουν 

ξανασυμπληρώσει τις προϋποθέσεις για νέα επιστροφή εισφορών (άτοκα)

3.16.7 Εφάπαξ ή Επιστροφή Εισφορών σε περίπτωση Θανάτου 

Ασφαλισμένου

Εάν ο δικαιούχος Εφάπαξ Βοηθήματος ή Επιστροφής Εισφορών 

ασφαλισμένος , υποβάλει τη σχετική αίτηση πριν από το θάνατο του και 

δεν πρόλαβε να πάρει το Εφάπαξ , το δικαίωμά του περιέχεται στους 

κληρονόμους του . Εάν δεν έχει υποβάλει την σχετική αίτηση τότε -  

εφόσον και ό,τι θα δικαιούται -  θα χορηγηθεί σε όσους λάβουν κύρια 

σύνταξη εκ του θανάτου του ασφαλισμένου κατά τον λόγο της συντάξεως 

που θα πάρει ο καθένας τους και , εάν δεν υπάρχουν , στους τυχόν 

επιζώντας σύζυγο και τέκνα του, κατά τον λόγο του κληρονομικού τους 

δικαιώματος.

3.16.8 Δικαιολογητικά για Συνταξιοδοτούμενους

1. Απόφαση Συνταξιοδότησης από Διευθυντή του Υποκαταστήματος 

ΙΚΑ ή άλλου κύριου Ασφαλιστικού Φορέα .

2. Δήλωση Νόμου 1599 όπου αναφέρονται αναλυτικά τα ξενοδοχεία 

και τα χρονικά διαστήματα που ασχολήθηκε ο ασφαλισμένος , και 

επιπλέον θα δηλώνει εάν έχει λάβει άλλη παροχή από τον κλάδο 

πρόνοιας του ΤΑΞΥ.

3. Βεβαιώσεις απασχόλησης των ξενοδοχείων που ασχολήθηκε τα 

τελευταία πέντε χρόνια , στις οποίες θα αναφέρονται αναλυτικά οι 

ημέρες εργασίας , οι μισθοί και οι κρατήσεις του ασφαλισμένου .

4. Σε περίπτωση προαιρετικής ασφάλισης στο ΙΚΑ , βεβαίωση της 

αναγνώρισης προαιρετικής ασφάλισης και έλεγχο ότι δεν άλλαξε
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επάγγελμα , εφόσον δεν συμπληρώνει ΙΟετία στην ασφάλιση του 

ΤΑΞΥ.

5. Τα βιβλιάρια Ασθένειας για να σημειωθεί η αίτηση . Ο 

συνταξιούχος και αποχωρών ξενοδοχοϋπάλληλος υποχρεούται να 

παραδώσει τα Βιβλιάρια Ασθένειας για ακύρωση .

3.16.9 Υπολογισμός Εφάπαξ

Το ποσό του Εφάπαξ Βοηθήματος ισούται με το γινόμενο ενός 

τμήματος του μισθού του ασφαλισμένου , που είναι ίσο με το πλαφόν που 

ισχύει την τελευταία ασφαλιζόμενη ημέρα εργασίας του στο Ταμείο , 

προσαυξημένος κατά το 50% της διαφοράς του επιπλέον μισθού , για τον 

οποίο καταβλήθηκαν νόμιμα ασφαλιστικές εισφορές , επί τον αριθμό των 

ετών ασφάλισης στον Κλάδο Πρόνοιας .

Σχετικά με ασφαλισμένους που συμπληρώνουν τριακόσιες εξήντα 

(360) πλήρεις μηνιαίες καταβολές στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου, το 

πιο πάνω Βοήθημα προσαυξάνεται κατά πέντε (5) μισθούς , οι οποίοι 

υπολογίζονται με ανάλογη εφαρμογή αυτής της παραγράφου .

Για την εύρεση των ετών ασφάλισης , κάθε έτος ασφάλισης πρέπει να 

περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες των είκοσι πέντε (25) ημερών εργασίας 

με πλήρες ωράριο και για τις οποίες καταβλήθηκαν και οι νόμιμες 

εισφορές .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΣΑΥ

4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Ασθένειας του ΤΣΑΥ εξυπηρετούνται από τους 

γιατρούς , εργαστήρια , φαρμακεία κ.λ.π. που έχουν σύμβαση με το Δημόσιο , όπως 

ορίζει ο Ν. 982/ 79 αρθ 15 , καθώς επίσης και από τα εξωτερικά ιατρεία των 

Νοσοκομείων .

Η διαδικασία ή η έκταση και το ύψος των παροχών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης 

είναι τα ίδια που ισχύουν για τους Δημοσίους υπαλλήλους με επί πλέον παροχές 

αυτές που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 67/90 που ισχύει από 1-5-90 .Όταν ο 

ασφαλισμένος απευθύνεται σε συμβεβλημένο με το Δημόσιο γιατρό , εργαστήριο ή 

κρατικό Νοσοκομείο και αφού έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται ( θεώρηση 

ελεγκτή γιατρού κ,λ.π ) , αφού συμπληρώσει στο πίσω μέρος της εντολής (λευκό 

απόκομμα του βιβλιαρίου ) τα στοιχεία του και την υπογράψει , την παραδίδει 

καταβάλλοντας τη συμμετοχή του , όταν υπάρχει και στη συνέχεια ο συμβεβλημένος 

γιατρός κ.λπ. εισπράττει από το Ταμείο τη δαπάνη .

Κατάλογοι με τους συμβεβλημένους γιατρούς , εργαστήρια κ.λπ. υπάρχουν στις κατά 

τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και συγκεκριμένα για την Αθήνα και Πειραιά Αχαρνών 96 και για την υπόλοιπη 

Ελλάδα στις κατά τόπους Νομαρχίες .

Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος απευθύνεται σε μη συμβεβλημένο γιατρό , 

εργαστήριο κ.λπ. ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση της 

παροχής ( έγκριση ελεγκτή γιατρού κ.λπ. ) , καταβάλει ο ίδιος την αμοιβή και στη 

συνέχεια υποβάλει με αίτηση τα δικαιολογητικά στο ΤΣΑΥ για την καταβολή της 

δαπάνης . Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει στο ΤΣΑΥ στην περίπτωση 

αυτή είναι ανάλογα με την δαπάνη τα εξής :
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Α) το λευκό απόκομμα του βιβλιαρίου ασθένειας , θεωρημένο από τον ελεγκτή 

γιατρό Δημοσίου όταν προβλέπεται,

Β) γνωμάτευση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Δημοσίου για ορισμένες 

παροχές ( π.χ. φυσικοθεραπείες , ορθοπεδικά κ.λπ.)

Γ) Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή τιμολόγιο όπου απαιτείται,

Δ) κουπόνια φαρμάκων

Το ΤΣΑΥ δεν καταβάλλει δαπάνες για παρακλινικές εξετάσεις που κάνουν οι 

ασφαλισμένοι ως εξωτερικοί ασθενείς σε ιδιωτικές κλινικές , με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις που από σχετική βεβαίωση Διευθυντού Κρατικού Νοσοκομείου 

προκύπτει ότι η εξέταση δεν μπορεί να γίνει σε Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιωτικό 

εργαστήριο και αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για τις παρακλινικές 

εξετάσεις .

4.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΣΑΥ

Ο ασφαλισμένος οφείλει όταν προσέρχεται για οποιοδήποτε λόγο στο ΤΣΑΥ να 

προσκομίζει το ασφαλιστικό του βιβλιάριο . Ομοίως οφείλει να ενημερώνει το 

Ταμείο με σχετικές βεβαιώσεις για οποιαδήποτε αλλαγή της εργασιακής του σχέσης . 

Διάστημα μη άσκησης του επαγγέλματος μέχρι δύο μήνες θεωρείται χρόνος 

συντάξιμος και ο ασφαλισμένος οφείλει να καταβάλει ο ίδιος τις εισφορές του 

ελευθέρως ασκούντος επάγγελμα . Εξαιρείται ο χρόνος διακοπής ελεύθερου 

επαγγέλματος ύστερα από δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πέραν του διμήνου γίνεται 

διακοπή της ασφάλισης και ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται συντάξιμος .

Για τις γυναίκες υγειονομικούς σε έμμισθη θέση ο αμισθί χρόνος άδειας κυήσεως και 

λοχείας από τον εργοδότη θεωρείται χρόνος συντάξιμος στο ΤΣΑΥ και καταβάλλεται 

από τις ίδιες η αντίστοιχη εισφορά του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα 

υγειονομικού , σύμφωνα με την αριθμ . 101/7.2.95 με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΤΣΑΥ.
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4.3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο ΤΣΑΥ και προκειμένου να εκδοθεί και να σας 

αποσταλεί το ασφαλιστικό βιβλιάριο εισφορών Κλάδου Σύνταξης και Πρόνοιας , θα 

πρέπει να προσκομίσετε στο ΤΣΑΥ τα κάτωθι σημειούμενα δικαιολογητικά στα 

οποία θα αναγράφετε οπωσδήποτε τον αριθμό Μητρώου σας .

1. Βεβαίωση της πρώτης εγγραφής στον Οδοντιατρικό Σύλλογο .

2. Βεβαίωση εργοδότη , όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία πρόσληψης .

3. Αντίγραφο βεβαίωσης αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για έναρξη άσκησης ελεύθερου 

επαγγέλματος.

4. Φωτοαντίγραφο και των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας ή της Άδειας 

παραμονής Αλλοδαπού ή του Διαβατηρίου .

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν . 1599/86 στην οποία θα αναφέρετε τον Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ένα έχετε εργασθεί σε χώρα εκτός 

Ελλάδος να δηλώσετε τη χώρα , το χρονικό διάστημα απασχόλησής σας και 

αν ήσασταν άμισθος ή έμμισθος και αν αποσύρατε ή όχι τις ασφαλιστικές σας 

εισφορές για τον Κλάδο Σύνταξης .

4.4 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Στον κλάδο σύνταξης υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι ασκούντες νόμιμα στην Ελλάδα 

το επάγγελμα του ιατρού , οδοντιάτρου , φαρμακοποιού , κτηνιάτρου , καθώς και οι 

υγειονομικοί οι απασχολούμενοι με αμοιβή σε ιατρικές , φαρμακευτικές και χημικές 

επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως , με οποιαδήποτε ιδιότητα . Η 

ασφάλιση αρχίζει με την έναρξη άσκησης επαγγέλματος , ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία εγγραφής στο Ταμείο και λήγει με τη διακοπή άσκησης επαγγέλματος .
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Η άσκηση επαγγέλματος αποδεικνύεται με τα βιβλία εφορίας εσόδων -  εξόδων ή 

πιστοποιητικά έμμισθων θέσεων , αποφάσεις Νομαρχίας για χορήγηση άδειας 

λειτουργίας φαρμακείου , φαρμακαποθήκης κ.λπ .

Προαιρετικά υπάγονται οι μόνιμοι υγειονομικοί αξιωματικοί και όσοι υγειονομικοί 

κατά την 1.1.80 είχαν υπερβεί το 50° έτος της ηλικίας τους ή το 62° εφόσον στην 

περίπτωση αυτή δεν παίρνουν σύνταξη από άλλη πηγή και έχουν ασκήσει το 

επάγγελμα του υγειονομικού 15 χρόνια .

Επίσης μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους μέχρι να συμπληρώσουν το όριο 

ηλικίας όσοι έχουν 20ετή έμμισθο υπηρεσία αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα 

στο μήνα που αποχώρησαν από την έμμισθο υπηρεσία , οι δε ασκούντες ελεύθερο 

επάγγελμα εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την 

ημερομηνία άσκησης του επαγγέλματος . Συνεχίζεται η ασφάλιση των υγειονομικών 

που έχουν εκλεγεί Βουλευτές , Υπουργοί , Νομάρχες , Γενικοί Γραμματείς , 

Δήμαρχοι κ.λπ και δεν συνεχίζουν παράλληλα την άσκηση του επαγγέλματος , για 

όσο χρόνο διαρκεί η βουλευτική ιδιότητα .

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν την στρατιωτική τους υπηρεσία τον 

χρόνο συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση , καθώς και την προϋπηρεσία ως 

πολιτικοί πρόσφυγες.

Επίσης αναγνωρίζεται συντάξιμος και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής των 

παιδιών , ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας και ο χρόνος 

εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο ετών υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις .

Ο χρόνος της ειδικότητας , της στρατιωτικής υπηρεσίας , Εθνικής Αντίστασης , των 

βουλευτών , ο χρόνος άσκησης επαγγέλματος στην Αίγυπτο , Τουρκία , καθώς και η 

προϋπηρεσία των πολιτικών προσφύγων που αναγνωρίζεται ή αναγνωρίστηκε με 

παλαιότερες διατάξεις , λαμβάνεται υπόψη και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος με ορισμένες προϋποθέσεις .

Όσοι Υγειονομικοί συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή Δημόσιο Τομέα , και 

υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα και λαμβάνουν 

σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως , τότε ο χρόνος αυτός δεν αναγνωρίζεται ως 

συντάξιμος ούτε από το Δημόσιο ούτε από άλλους ασφαλιστικούς φορείς .

Ομοίως ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΣΑΥ από 4-12-1991 και εξαιρούνται από 

την ασφάλιση του Τ. Α.Ε . και Τ.Ε.Β.Ε. οι κτηνίατροι που ασκούν εμπορία 

κτηνιατρικών φαρμάκων . Ο χρόνος κατά τον οποίο οι κτηνίατροι ασκούσαν εμπορία
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κτηνιατρικών φαρμάκων και είχαν καταβάλλει εισφορές στο ΤΣΑΥ πριν την ισχύ του 

Ν . 1976/91 θεωρείται χρόνος ασφάλισης εκτός αν δεν το επιθυμούν διότι είχαν 

καταβάλλει παράλληλα εισφορές και στο Τ.Α.Ε και Τ.Ε.Β.Ε. , οπότε έχουν το 

δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή από την ασφάλιση ενός από τους δύο αυτούς 

φορείς . Στην περίπτωση αυτή τους επιστρέφονται άτοκα οι εισφορές .

4.4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

■ Με 35 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 60 ετών για άνδρες και 58 για γυναίκες .

* Με 15 χρόνια πραγματική ασφάλιση ή 18,5 αν συνταξιοδοτούνται από άλλη 

πηγή και ηλικία 65 χρόνων για τους άνδρες και για τις γυναίκες .

■ Με 30 χρόνια ασφάλιση και ηλικία 60,5 χρόνων για τους άνδρες .

■ Με 16,5 χρόνια και 59,5 ετών για τις γυναίκες .

Αν έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση και από άλλο φορέα τότε απαιτείται η 

συμπλήρωση του 65 έτους της ηλικίας , εκτός αν θεμελιωθεί ταυτόχρονα 

δικαίωμα συνταξιοδότησης και στους δύο φορείς ( π.χ Δημόσιο -  Τ.Σ.Α.Υ. ) ή 

μέσα σε διάστημα 6 μηνών από τη συνταξιοδότηση από τον πρώτο φορέα , οπότε 

θα εφαρμοστούν τα ανωτέρω όρια . Τα ανωτέρω όρια ισχύουν μέχρι 31/12/2000 . 

Από 1/1/2001 αυξάνονται προοδευτικά κατά 6 μήνες κάθε χρόνο μέχρι τη 

συμπλήρωση του 65ου έτους για τους άνδρες και του 60ου για τις γυναίκες . Τα 35 

έτη ασφάλισης και η ηλικία των 60 ετών για τους άνδρες και των 58 ετών για τις 

γυναίκες δεν μεταβάλλονται, για όσους δεν δικαιούνται σύνταξη από άλλη πηγή .

4.4.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου χορηγείται σύνταξη στους δικαιούχους εφόσον ο 

ασφαλισμένος είχε 5 χρόνια πραγματική ασφάλιση . Σε περίπτωση θανάτου από 

βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση καθήκοντος αρκεί μια μέρα ασφάλισης . 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
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1) αίτηση , 2) ληξιαρχική πράξη θανάτου , 3) ληξιαρχική πράξη γάμου , 4) 

πιστοποιητικό δημάρχου ή προέδρου κοινότητας εγγυτέρων συγγενών , 5) 

υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την επιλογή της περίθαλψης που επιθυμεί ο 

ενδιαφερόμενος , 6) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας , 7) υπεύθυνη 

δήλωση ότι εργάζεται ή παίρνει σύνταξη από δική του / της εργασία . 

Σημειώνουμε ότι , αν ο αποβιώσας ήταν εν ενεργεία υγειονομικός , τότε θα 

υποβληθούν και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση συντάξεως 

λόγω γήρατος . Η σύνταξη θανάτου αρχίζει από την πρώτη του επόμενου του 

θανάτου μήνα και αν υπάρχουν οφειλές , ισχύει , ότι για τη χορήγηση σύνταξης 

γήρατος και ανικανότητας.

4.5 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ο επιζών σύζυγος , εφόσον ο εν ενεργεία ασφαλισμένος απεβίωσε μετά την 

παρέλευση έτους από της τελέσεως του γάμου και ο συνταξιούχος μετά την 

συμπλήρωση διετίας με ορισμένες προϋποθέσεις ηλικίας και εργασίας ή συντάξεως . 

Τα άγαμα αγόρια και κορίτσια μέχρι 18 χρόνων και εφόσον φοιτούν σε σχολές 

Μέσης , Ανωτέρας ή Ανώτατης Εκπαίδευσης , δεν εργάζονται και δεν παίρνουν 

σύνταξη από προσωπική τους εργασία μέχρι 24 ετών . Εάν είναι ανίκανα για εργασία 

και μετά την συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας και η ανικανότητα να επήλθε 

προ της συμπληρώσεως του 18ου έτους ή κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως και μέχρι 

του 24ου έτους και πριν το θάνατο τους γονέως τους . Αν ο γονέας απεβίωσε πριν την 

27/6/94 τότε τα ανίκανα τέκνα πρέπει να είναι και άπορα .

Σημειώνουμε ότι τα ορφανά από δύο γονείς δικαιούνται σύνταξη μέχρι 

συμπληρώσεως του 24ου έτους , ακόμα και εάν δεν σπουδάζουν .

Δικαίωμα συντάξεως θεμελιώνουν και οι άγαμες κόρες που στις 17/10/90 είχαν 

συμπληρώσει το 50° έτος της ηλικίας τους , μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους της 

ηλικίας τους . Οι διαζευγμένες κόρες , εφόσον είναι άπορες , ανίκανες για εργασία , ο 

γάμος τους έχει λυθεί με κοινή υπαιτιότητα του συζύγου τους υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις Ν .38/1975 ,Ν. 982/79 ,Ν. 1976/91 .
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Οι άγαμες αδελφές και αδελφοί , εφόσον ο αποβιώσας δεν άφησε σύζυγο και τέκνα 

μέχρι τα 18 χρόνια εφόσον είναι ενδεείς και τους συντηρούσε ο αποβιώσας κατά το 

τελευταίο πριν το θάνατο του έτος , μέχρι τα 25 εφόσον φοιτούν σε σχολές Μέσης , 

Ανωτέρας ή Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν εργάζονται και δεν παίρνουν σύνταξη από 

άλλη πηγή από προσωπική τους εργασία .

Μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας ή του 18ου , αν δεν είναι φοιτητές , 

εφόσον είναι ανίκανοι για εργασία , η ανικανότητα να επήλθε πριν τη συμπλήρωση 

του 18ου έτους ή κατά την διάρκεια της φοιτήσεως τους και επιπλέον να είναι ενδεείς . 

Για τις άγαμες αδερφές που στις 17/10/90 είχαν συμπληρώσει το 50° έτος της ηλικίας 

τους ισχύουν τα ίδια με τις άγαμες κόρες με επιπλέον στοιχείο την ένδεια και ότι τις 

συντηρούσε κατά το τελευταίο πριν το θάνατο έτος . Οι γονείς , εφόσον δεν άφησε 

σύζυγο και τέκνα ο αποβιώσας , όταν είναι ενδεείς και τους συντηρούσε κατά το 

τελευταίο πριν το θάνατο έτος . Οι συντάξεις δικαιοδόχων προσώπων υπολογίζονται 

σε ποσοστό της σύνταξης γήρατος ή ανικανότητας , που θα έπαιρνε ή έπαιρνε ο 

θανών .Π.χ. χήρα 75% του ποσού του συζύγου κ.λπ.

Καταβάλλεται ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση ποσό ίσο με 3 συντάξεις γήρατος σε 

όσους συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή εφόσον πεθάνουν στα μέλη της 

οικογένειας του . Για τους δολοφονημένους κατά την άσκηση του καθήκοντος 

Υγειονομικούς , χορηγείται η ανωτέρα σύνταξη .

4.6 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Ανεξάρτητα από ηλικία , με πέντε χρόνια πραγματική ασφάλιση ή έντεκα αν 

συνταξιοδοτούνται και από άλλη πηγή .Σε περίπτωση ανικανότητας από βίαιο 

συμβάν κατά την εκτέλεση καθήκοντος αρκεί μια ημέρα ασφάλισης . Δικαιολογητικά 

που απαιτούνται : 1) Πιστοποιητικό κρατικού Νοσοκομείου για την πάθηση του και 

ότι είναι ανίκανος για εργασία . Αν είναι κάτοικος επαρχίας και γνωμάτευση ιατρού 

που θα ορισθεί από την Αντιπροσωπεία ΤΣΑΥ . 2) όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για τη χορήγηση συντάξεως γήρατος . Η σύνταξη της ανικανότητας 

αρχίζει από την ημέρα της υποβολής της αίτησης με την προϋπόθεση ότι είχε γίνει 

διακοπή άσκησης επαγγέλματος και δεν υπάρχουν οφειλές .
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4.7 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

■ Τυφλότητας στους συνταξιούχους γήρατος , θανάτου , ανικανότητας .

■ Απολύτου αναπηρίας στους συνταξιούχους ανικανότητας και στους 

συνταξιούχους λόγω θανάτου .

■ Παρατετραπληγίας στους ασφαλισμένους , εφόσον έχουν χρόνο ασφάλισης 

στο Ταμείο 36 μήνες στα μέλη της οικογένειας τους , στους συνταξιούχους 

γήρατος , θανάτου και ανικανότητας .

4.8 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Ασφαλισμένοι του Ταμείου που δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης και είναι ανίκανοι για εργασία και άποροι , μπορούν να λάβουν 

μηνιαίο βοήθημα ίσο με τα 3Λ των κατώτατων ορίων σύνταξης . Το βοήθημα αυτό 

χορηγείται και στις άπορες χήρες και τα τέκνα .

4.9 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Καταβάλλονται στον επιζώντα σύζυγο και έλλειψη συζύγου σ’ αυτόν που 

επιμελήθηκε της κηδείας , με την προϋπόθεση ότι δεν δικαιούνται από άλλη πηγή , 

οπότε καταβάλλεται η διαφορά . Σε περίπτωση θανάτου άμεσου ασφαλισμένου ή 

συνταξιούχου , χορηγούνται έξοδα κηδείας που αντιστοιχούν με το ποσό 2 συντάξεων 

λόγω γήρατος 35 ετών και 1 ιΛ συντάξεων σε περίπτωση θανάτου έμμεσα 

ασφαλισμένου .
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4.10 ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου , εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα 

κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο δικαιούνται προσαύξηση του ποσού της σύνταξης 

που τους καταβάλλεται κάθε φορά κατά ποσοστό 50% . Το ποσοστό αυτό το 

δικαιούνται όσοι συνταξιοδοτήθηκαν , από 1-1-86 και έχουν καταβάλλει εισφορές 

μονοσυνταξιούχου από 1-1-80 .

Οι ήδη ασφαλισμένοι του ΤΣΑΥ μέχρι την 31-12-90 , που έχουν επιλέξει την 

υπαγωγή τους καθεστώς των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου , καθώς και όσοι έχουν 

υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου από την 1-1-91 δικαιούνται την πιο πάνω 

προσαύξηση εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση και παραμένουν στην ασφάλιση 7 

έτη , αν έχουν υπαχθεί στους μονοσυνταξιούχους το 1997 που αυξάνονται κατά ένα 

έτος για κάθε διετία από την 1.1. 1998 και στο εξής , μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών . 

Σημειώνεται ότι την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι του 

ΤΣΑΥ που υπάγονται ως έμμισθοι στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή 

το Δημόσιο και διακόψουν την εκεί ασφάλιση τους ή αποχωρήσουν από την θέση 

τους χωρίς να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης με την προϋπόθεση ότι θα 

παραμείνουν στην ασφάλιση τουλάχιστον 7 έτη από την ημερομηνία υπαγωγής στο 

καθεστώς των μονοσυνταξιούχων . Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να 

καταβληθούν εισφορές μονοσυνταξιούχου από 1.1.80 , εκτός αν η ασφάλιση τους 

αρχίζει μεταγενέστερα , οπότε πρέπει να καταβληθούν από την ημερομηνία έναρξης 

ασφάλισης .

4.11 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Στον Κλάδο Ασθένειας υπάγονται οι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο και τα 

προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους εκτός αν έχουν κάνει επιλογή άλλου 

φορέα έχουν οι ασφαλισμένοι κάθε δύο χρόνια , που έχουν υπαχθεί μέχρι και 

31/12/92 η εισαγωγή σε ιδιωτική κλινική προϋποθέτει την έκδοση της σχετικής 

εντολής νοσηλείας από την υπηρεσία ή αναγγελία το αργότερο σε 5 ημερολογιακές 

ημέρες από την εισαγωγή και με την προϋπόθεση ότι δεν δικαιούνται περίθαλψης από 

δεύτερο φορέα κοινωνικής ασφάλισης π.χ. Δημόσιο , OTA , Ν.Π.Δ.Δ.

Οι ασφαλιζόμενοι από 1/1/93 υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΣΑΥ .

Τα δικαιούμενα περίθαλψης προστατευόμενα μέλη είναι:
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> Η ανασφάλιστη σύζυγος ή ο σύζυγος

> Τα παιδιά (αγόρια -  κορίτσια μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους εφόσον, 

συνεχίζουν τις σπουδές τους . Η ασφάλιση μετά τα 24 ή 26 μπορεί να 

συνεχιστεί αν είναι ανίκανα για εργασία .

> Οι συντηρούμενοι από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο άποροι γονείς .

> Οι άγαμοι αδελφοί — ες άγαμου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου εφόσον είναι 

άποροι — ες μέχρι τα 18 ή τα 25 αν σπουδάζουν .

> Μετά τα 18 ή τα 25 η ασφάλιση συνεχίζεται εφόσον διαπιστώνεται 

ανικανότητα που επήλθε πριν τη συμπλήρωση του 18ου ή 25ου έτους 

αντίστοιχα .

> Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται παροχών Υγειονομικής περίθαλψης από 

εγγραφής τους στο ΤΣΑΥ .

4.11.1 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

* Νοσοκομειακή περίθαλψη Α θέσεως σε κρατικά νοσοκομεία ή σε ιδιωτικές 

κλινικές , σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο .

■ Η εισαγωγή σε ιδιωτική κλινική προϋποθέτει την έκδοση της σχετικής 

εντολής νοσηλείας από την υπηρεσία ή αναγγελία το αργότερο σε 5 

ημερολογιακές ημέρες από την εισαγωγή και με την προϋπόθεση ότι δεν 

δικαιούνται περίθαλψης από δεύτερο φορέα κοινωνικής ασφάλισης π.χ. 

Δημόσιο , OTA , Ν.ΠΑ.Δ..

■ Το Ταμείο καταβάλλει ιδιαίτερο νοσήλιο όπως καθορίζεται κάθε φορά με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Οικονομικών για 

εγχείρηση ανοικτής καρδιάς σε Νοσηλευτικά Κέντρα των οποίων η 

καταλληλότητα εγκρίνεται από το ΚΕΣΥ. Επίσης μετά από συνεννόηση με το 

Ω.Κ.Κ. οι ασφαλισμένοι του Ταμείου θα νοσηλεύονται κατ’ εξαίρεση σε 

ανώτερη θέση από εκείνη που δικαιούνται και συγκεκριμένα σε δίκλινο χωρίς 

διαφορά για καρδιοχειρουργικά περιστατικά .

■ Περίθαλψη σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων .
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■ Απασχόληση αποκλειστικής νοσοκόμας κατά την διάρκεια νοσηλείας σε 

Νοσοκομείο ή Κλινικής (μια βάρδια το 24ωρο ) με την προϋπόθεση ότι θα 

γίνει σχετική αναγγελία στο Ταμείο .

■ Εκπαίδευση σε ειδικά σχολεία ή επιμέλεια σε άσυλα παιδιών με ειδικές 

ανάγκες.

■ Επίδομα φυσιολογικού τοκετού αντί εξόδων νοσηλείας .

■ Δαπάνες για επείγουσες μεταφορές ασθενών και νεφροπαθών .

■ Νοσηλεία στο Εξωτερικό μετά από έγκριση του Υπουργείου Υγείας , 

Πρόνοιας και έξοδα μετάβασης και επιστροφής ασθενούς και συνοδού , 

καθώς επίσης και διαμονής τους σε ξενοδοχείο αλλοδαπής .

■ Νοσηλεία για επείγοντα περιστατικά των μετακινούμενων σε χώρες της 

κοινότητας με βάση το ειδικό έντυπο ασφαλιστικής ικανότητας (Ε 111) , το 

οποίο χορηγείται από το Ταμείο .

■ Στις δαπάνες όλων των παραπάνω παροχών , οι ασφαλισμένοι στο Κλάδο δεν 

έχουν καμία συμμετοχή .

4.12 ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

■ Ιατρική , φαρμακευτική , οδοντιατρική ( θεραπευτική , προσθετική , 

ορθοδοντική ) .

■ Παρακλινικές εξετάσεις σε ιδιωτικά εργαστήρια , σε κρατικά Νοσοκομεία και 

σε ορισμένα Ιατρικά Κέντρα (εταιρίες ) , που έχουν άδεια από το υπουργείο 

Υγείας Πρόνοιας.

■ Παρακλινικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία Ιδιωτικών Κλινικών των 

εξωτερικών ασθενών , προς το παρόν δεν αναγνωρίζονται εκτός 

εξειδικευμένων περιπτώσεων .

■ Λουτροθεραπεία μόνο στους άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένους και 

συνταξιούχους (στους συνταξιούχους συμπεριλαμβάνονται και οι χήρες , οι 

χήροι , οι γονείς και τα παιδιά που παίρνουν σύνταξη λόγω θανάτου του 

προστάτη τους ) .
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■ Επίδομα αεροθεραπείας στους συνταξιούχους από ίδιο δικαίωμα και 

βοηθηματούχους , φυματικούς , νεφροπαθείς και στους πάσχοντες από 

καρκίνο των πνευμόνων .

■ Ορθοπεδικά είδη και προθέσεις .

■ Διορθωτικά γυαλιά κάθε δύο χρόνια. Για παιδιά μέχρι 18 ετών οι σκελετοί 

μπορούν να χορηγούνται κάθε χρόνο .

■ Τροχήλατα αμαξίδια και αναπηρικές πολυθρόνες .

■ Περούκες.

■ Τεχνητός Μαστός.

■ Συσκευή Οξυγονοθεραπείας.

■ Ακουστικά Βαρηκοΐας

■ Φακοί Επαφής για παθήσεις του κερατοειδούς .

■ Ρυθμιζόμενη συσκευή αποσιδήρωσης .

■ Συσκευή Μετρητού Σακχάρου για διαβητικούς .

■ Πέραν των ανωτέρων κατασκηνώσεις παιδιών 7-14 ετών , ασφαλισμένων 

στον Κλάδο Ασθένειας του Ταμείου, για τη θερινή περίοδο από 21 Ιουνίου 

μέχρι 25 Αυγούστου κατ έτος .

■ Εμβόλια πάσης φύσεως γραμμένα και θεωρημένα στο βιβλιάριο ασθένειας .

■ Στις δαπάνες των παροχών έχουν συμμετοχή 25% εκτός των φαρμάκων για 

χρόνιες παθήσεις , και των δικαιούμενων Ε.Κ.Α.Σ. όπου η συμμετοχή τους 

είναι 0-10% . Οι συνταξιούχοι του Ταμείου από τι ίδιο δικαίωμα και οι 

συνταξιοδοτούμενες χήρες ή χήροι δεν έχουν καμία συμμετοχή στις δαπάνες 

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης συμμετέχουν όμως και αυτοί στις δαπάνες 

φαρμάκων με ποσοστό 25% . Έχει προταθεί βελτίωση των παροχών 

περίθαλψης σε χρήμα και σε είδος με τροποποίηση του Π.Δ. 67/90 .

4.13 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

■ Ασφαλισμένος να μην έχει διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του 

πέραν του εξαμήνου .
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Να έχει βιβλιάριο ασθένειας θεωρημένο ( βιβλιάριο συνταγολογίου και 

βιβλιάριο ιατρικών πράξεων).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ:

Ο ασφαλισμένος να χρησιμοποιεί πάντα το βιβλιάριο ασθένειας και να εγκρίνονται οι 

παροχές εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ελεγκτή ιατρό του Δημοσίου ή την 

Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή με εξαίρεση φάρμακα μέχρι 12,000 ( το ποσό 

που μπορεί να καταμεριστεί σε 2 συνταγές το μήνα ) και από γιατρό του ΕΣΥ δύο 

συνταγές το μήνα μέχρι 15,000 δρχ . αθεώρητες .

Εξαιρούνται τα ειδικά φάρμακα:

■ Να φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίου από την αρμόδια υπηρεσία του 

ΤΣΑΥ ( τμήμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης ) όταν έχει ανάγκη νοσηλείας 

σε κλινική ή να ειδοποιεί αμέσως την υπηρεσία τηλεφωνικώς ή 

τηλεγραφικός ή με ΦΑΞ αν λόγω εκτάκτου περιστατικού δεν μπορεί να 

φροντίσει για την έκδοση εισιτηρίου .

■ Για νοσηλεία στο Νοσοκομείο οι ασφαλισμένοι χρησιμοποιούντο 

βιβλιάριο ασθένειας θεωρημένο .

■ Η επέκταση παροχών του Κλάδου Ασθένειας εγκρίνεται από το 

Εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων .

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι παρακάτω εισφορές ισχύουν από 1/1/2000 έως 31/12/2000 . Σας υπενθυμίζουμε 

ότι από 1/1/2000 και στο εξής οι εισφορές των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα 

υγειονομικών θα πρέπει να καταβάλλονται ως ακολούθως :
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Για εισφορές Α’ εξαμήνου έως 30 Ιουνίου και για εισφορές Β’ εξαμήνου έως 

31 Δεκεμβρίου . Μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών θα επιβαρύνονται με 

αναπροσαρμογές και πρόσθετα τέλη σύμφωνα με το άρθρο76 του Ν. 2676/99 .

Τα πρόσθετα τέλη για τον πρώτο μήνα επιβολής ανέρχονται σε ποσοστό 5 % και για 

κάθε επόμενο μήνα καθυστέρησης προστίθεται 2% με ανώτατο ποσοστό 120% . Οι 

ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν για τις εισφορές του Κλάδου Πρόνοιας οι οποίες 

μπορούν να καταβληθούν , χωρίς επιβαρύνσεις , μέχρι τέλος του έτους .

Ασφαλιστική Ενημερότητα θα χορηγεί το Ταμείο εφόσον οι ασφαλισμένοι τη 

ζητήσουν κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου και δεν υπάρχουν οφειλές μέχρι 31 

Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους ή εφόσον τη ζητήσουν κατά τη διάρκεια του Β’ 

εξαμήνου και δεν υπάρχουν οφειλές μέχρι 30/6 .

Οι εισφορές για το έτος 2000 διαμορφώνονται ως εξής :

Μηνιαίες εισφορές ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Α Ασφαλισμένοι μέχρι Κλάδος Κλάδος Υπέρ Κλάδος

31/12/92 (Π.Α.) Σύνταξης Περίθαλψης Στέγης Πρόνοιας

Υγ/κών

Α) Άνω πενταετίας 38.400 11.000 300 1.000

Β) Κάτω πενταετίας 23.000 11.000 300 1.000

Β Ασφαλισμένοι από

1/1/93 (Ν.Α)

Α) Άνω πενταετίας 34.000 11.000 300 6.800

Β) Κάτω πενταετίας 20.400 11.000 300 6.800
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Η μηνιαία εισφορά για την κατηγορία των μονοσυνταξιούχων από 1/1/2000 είναι 

19.200.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι φαρμακοποιοί που διατηρούν φαρμακείο και εκτελούν συνταγές ΙΚΑ θα 

καταβάλουν τις εισφορές Κλάδου Περίθαλψης , Στέγης Υγειονομικών και 

Μονοσυνταξιούχων εφόσον έχουν υπαχθεί στην κατηγορία αυτή. Οι εισφορές 

Κλάδου Σύνταξης παρακρατούνται από τις συνταγές που υποβάλλουν κάθε μήνα στο 

ΙΚΑ.

Διαφορές εισφορών Κλάδου Σύνταξης λόγω μειωμένων κρατήσεων ΙΚΑ, χρονικού 

διαστήματος από 1/1- 30/4/2000.

1) Για όσους ασφαλίζονται πριν την 

1/1/93 (Π.Α) και

Σύνολο

Α) έχουν συμπληρώσει πενταετία στην 

ασφάλιση του ΤΣΑΥ

7.600

Β) δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία 

στην ασφάλιση του ΤΣΑΥ.

4.400

2)Γ ια όσους ασφαλίζονται μετά την 

1/1/93 και ανήκουν στην κατηγορία των 

νέων ασφαλισμένων (Ν.Α.) και

Α) έχουν συμπληρώσει πενταετία στην 

ασφάλιση του ΤΣΑΥ

4.400

Β) Δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία 

στην ασφάλιση του ΤΣΑΥ

2.800
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Μπορούν να ενταχθούν όσοι θα πάρουν σύνταξη μόνο από το ΤΣΑΥ και εφόσον 

υποβάλλουν σχετική αίτηση και παραμείνουν στην ενεργό ασφάλιση του Ταμείου 

ΤΣΑΥ από την υποβολή της αίτησης τόσα χρόνια όσα προβλέπονται από τον 

πίνακα που ακολουθεί.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ 4/12/91-31/12/91 

(άρθρο 18 Ν. 1976/91)

4 έτη 4 έτη από την 

ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης για υπαγωγή 

στην κατηγορία των 

μονοσυνταξιούχων

ΑΠΟ 1/191-31/12/93 5 έτη 5 έτη »  »

ΑΠΟ 1/1/94-31/12/95 6 έτη 6 έτη »  »

ΑΠΟ 1/1/96-31/12/97 7 έτη 7 έτη »  »

ΑΠΟ 1/1/98-31/12/99 8 έτη 8 έτη »  »

ΑΠΟ 1/1/2000-31/12/2001 9 έτη 9 έτη »  »

ΑΠΟ 1/12002-31/12/2003 10 έτη 10 έτη »  »

ΑΠΟ 1/1/2004-31/12/2005 11 έτη 11 έτη »  »

ΑΠΟ 1/1/2006-31/12/2007 12 έτη 12 έ τ η »  »

ΑΠΟ 1/1/2008-31/12/2009 13 έτη 13 έτη »  »

ΑΠΟ 1/1/2010-31/12/2011 14 έτη 14 έτη »  »

ΑΠΟ 1/1/2012- και εφεξής 15 έτη 15 έτη »  »

Όσοι εντάσσονται στην κατηγορία αυτή καταβάλλουν αυξημένο ασφάλιστρο και 

λαμβάνουν σύνταξη αυξημένη κατά 50 % .
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Μηνιαίες εισφορές υγειονομικών που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας.

Α. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992

Κλάδοι Εισφορές Ασφαλισμένων 

Μηνιαίως

1 .Σύνταξης

Άνω Πενταετίας ποσοστό 6,67% επί των πάσης 

φύσεως αποδοχών

Κάτω πενταετίας ποσοστό 4%  επί των πάσης 

φύσεως αποδοχών

2. Ασθένειας ποσοστό 2,55% επί της πάσης 

φύσεως αποδοχών και

δρχ 300 επιπλέον υπέρ Στέγης 

Υγειονομικών.

3. Πρόνοιας ποσοστό 4%  επί των πάσης 

φύσεως αποδοχών .

Τις εισφορές των ανωτέρω κατηγοριών οφείλουν να παρακρατούν και να 

αποδίδουν στο ΤΣΑΥ οι εργοδότες που τους απασχολούν μαζί με τις αντίστοιχες 

εργοδοτικές εισφορές.

Κλάδοι Εργοδοτικές εισφορές

1. Σύνταξης 13,33% επί πάσης φύσεως αποδοχών 

και αμοιβών

2. Κλάδου Περίθαλψης Π.Α. 4,30% επί πάσης φύσεως αποδοχών

3. Κλάδου Περίθαλψης Ν.Α. 5,10% επί πάσης φύσεως αποδοχών
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4.14 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ο ασφαλισμένος που έχει την ανάγκη να νοσηλευτεί σε ιδιωτική κλινική ή να 

κάνει κάποια μικροεπέμβαση ( αμνιοπαρακέντιση κ.λπ.) ή επέμβαση η όποια δεν 

μπορεί να γίνει παρά μόνο σε ιδιωτική κλινική ( λιθοτριψία , εγχείρηση 

καταρράκτη κ.λπ.) πρέπει να φροντίσει ο ίδιος ή δικό του πρόσωπο να πάρει 

εισιτήριο εισαγωγής από τις κεντρικές υπηρεσίες του Ταμείου . Για την έκδοση 

του εισιτηρίου χρειάζονται α) αίτηση και β) ιατρική γνωμάτευση θεράποντα 

γιατρού σχετικά με την πάθηση και την ανάγκη νοσηλείας . Τα δίκαιολογητικά 

αυτά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από γνωστό πρόσωπο του ασθενή στις 

υπηρεσίες του Ταμείου για όσους μένουν στην περιοχή της Αττικής . Γι’ αυτούς 

που μένουν σε άλλες περιφέρειες της χώρας στέλνονται είτε μέσω των 

Αντιπροσωπειών του ΤΣΑΥ ( Ιατρικοί Σύλλογοι), είτε ταχυδρομικώς .

Κάθε φορά που ζητείται εισιτήριο ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει μαζί του το 

βιβλιάριο ασθένειας και το βιβλιάριο εισφορών. Το εισιτήριο παραλαμβάνεται 

αμέσως από τον ενδιαφερόμενο ή στέλνεται ταχυδρομικά και παραδίδεται στην 

ιδιωτική κλινική κατά την εισαγωγή του ασθενή . Αν η κατάσταση του ασθενή 

είναι σοβαρή και οι μέρες που γράφονται στο εισιτήριο δεν επαρκούν , πρέπει να 

προσκομιστεί ή να σταλεί στο Ταμείο ιατρική γνωμάτευση για την ανάγκη 

συνέχισης της νοσηλείας . Αυτό πρέπει να γίνει πριν τη λήξη του χρόνου 

νοσηλείας που αναφέρεται στο προηγούμενο εισιτήριο. Αν στον ασφαλισμένο 

συμβεί κάτι έκτακτο ώστε να μη μπορεί να παραλάβει το εισιτήριο πριν από την 

εισαγωγή και επιβάλλεται επείγουσα εισαγωγή σε ιδιωτική κλινική , η νοσηλεία 

του μπορεί να εγκριθεί από το Ταμείο αν αυτό ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς ή 

τηλεγραφικώς μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών (εργάσιμων ή 

μη ) από την είσοδο.

Ακόμη μπορεί να εγκριθεί η νοσηλεία σε έκτακτα περιστατικά εισαγωγής αν 

υπάρχουν λόγοι αδυναμίας ειδοποίησης μέσα σε πενθήμερη προθεσμία , εφόσον 

το Ταμείο ειδοποιηθεί σε 20 ημέρες (εργάσιμες ή μη ) από την εισαγωγή με την 

προϋπόθεση ότι κατά την ημέρα της ειδοποιήσεως η νοσηλεία συνεχίζεται. Μετά 

την ειδοποίηση αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει ή να στείλει στο 

Ταμείο αίτηση και ιατρική γνωμάτευση για να εκδοθεί το εισιτήριο .

Προκειμένου για νοσηλεία σε κρατικά νοσοκομεία ο ασφαλισμένος 

προσέρχεται στο νοσοκομείο έχοντας μαζί του το βιβλιάριο ασθένειας ,
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θεωρημένο για το έτος που ζητείται η περίθαλψη και γνωμάτευση του θεράποντα 

γιατρού .Το νοσοκομείο στη συνέχεια χωρίς εισιτήριο του ΤΣΑΥ μεριμνά για την 

εισαγωγή και τη νοσηλεία , η όποια είναι απεριόριστη κατά την κρίση του 

νοσοκομείου.

4.15 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

Αν κατά την διάρκεια της νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική , ο ασθενής λόγω 

σοβαρής πάθησης χρησιμοποιήσει αποκλειστική νοσοκόμα , γιατί δεν μπορεί να 

αυτοεξυπηρετηθεί , πρέπει να ειδοποιήσει τηλεγραφικός ή τηλεφωνικός το 

Ταμείο αμέσως ή το αργότερο πριν από την έξοδο του από το Νοσοκομείο ή την 

κλινική . Αν αυτό δεν γίνει δεν αναγνωρίζεται η δαπάνη αποκλειστικής . Στη 

συνέχεια για να καταβληθεί η δαπάνη πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία 

Νοσοκομειακής περίθαλψης αίτηση , ιατρική γνωμάτευση για την πάθηση και την 

ανάγκη χρησιμοποίησης αποκλειστικής και απόδειξη της αποκλειστικής όπου θα 

αναφέρεται η καταβληθείσα δαπάνη , το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η 

ένδειξη νύχτας ή μέρας . Στην ίδια απόδειξη θα βεβαιώνεται από το νοσοκομείο 

ή την κλινική ότι έγινε η χρήση της αποκλειστικής και θα τίθεται η σχετική 

σφραγίδα . Το Ταμείο χορηγεί σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής 

, αντί εξόδων , βοήθημα τοκετού ίσο με το 30πλάσιο του ημερομισθίου του 

ανειδίκευτου εργάτη προσαυξημένο κατά 50% . Στην καισαρική τομή πέραν του 

βοηθήματος το Ταμείο καταβάλλει και νοσήλια καισαρικής . Τέλος 

πληροφορούμε τους ασφαλισμένους μας ότι , οι τιμές που αναγράφονται για 

ορισμένες παροχές , ενδεχομένως ν’αλλάξουν με την ψήφιση νέο προεδρικού 

διατάγματος την έγκριση του οποίου αναμένουμε .

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-93 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Ασφαλιστικές Κατηγορίες 2007 Βάση υπολογισμού Σύνταξη 35 ετών

1η κάτω 5ετίας 659,95 462,00
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1η άνω 5ετίας 659,95 462,00

2η 811,56 568,40

3η 962,17 673,75

4η 1.112,32 778,75

5η 1.256,09 879,55

6η 1.366,51 956,55

7η 1.473,26 1031,45

8η 1.580,04 1106,00

9η 1.686,80 1180,90

10η 1.793,58 1255,80

11η 1.900,35 1330,35

12η 2.007,11 1405,25

13η 2.113,88 1479,80

14η 2.220,65 1554,00

Τα ποσά που αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές κατηγορίες δεν αφορούν το ετήσιο 

ασφάλιστρο ούτε το ποσό της σύνταξης , αλλά τη βάση πάνω στην οποία 

υπολογίζεται η σύνταξη ως κατωτέρω .

4.16 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ασφαλιστική κατηγορία * 2% * έτη ασφάλισης

Π.χ 7η ασφαλιστική κατηγορία για 35 συντάξιμα έτη 1473,26*2%*35=1031,45ΕΥΡΩ

Όταν ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί σε περισσότερες της μιας ασφαλ κατηγορίες 

υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ασφαλιστική κατηγορία και 

αθροίζονται τα επιμέρους ποσά .

Πχ35 συντάξιμα έτη : 17 έτη στην 1η κατηγορία 659,95*2%*!7=224,·40ΕΥΡΩ
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Και

18 έτη στην 10η κατηγορία 1793,58*2%* 18=645,84ΕΥΡΩ 

Σύνολο ποσού σύνταξης 35 ετών :870,24ΕΥΡΩ

2 )  ΕΜΜΙΣΘΟΙ

Μ.Ο.Μ.Τ.Π.*2%*έτη ασφάλισης 

Πχ ΜΟΜΤΠ 2000*2%*35=1400 ΕΥΡΩ

Όπου Μ.Ο.Μ.Τ.Π. Μέσος Όρος Μισθού Τελευταίας Πενταετίας πριν την υποβολή 

της αίτησης . (Για τον υπολογισμό του μέσου όρου δεν περιλαμβάνονται υπόψη τα 

δώρα και το επίδομα αδείας ).

31ΜΕΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Όταν υπάρχει μεικτή ασφάλιση (ορισμένος χρόνος στο ελεύθερο επάγγελμα και 

ορισμένος στην έμμισθη θέση) υπολογίζονται τμηματικά τα ποσά που αναλογούν και 

προστιθέμενα δίνουν το τελικό ποσό της σύνταξης .

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 469,55 ΕΥΡΩ
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα , από την έρευνα που έκανα για την 

Κοινωνική και Ιδιωτική ασφάλιση διαπίστωσα ότι η εξέλιξή της είναι ραγδαία. Η 

Ιδιωτική Ασφάλιση εξελίχθηκε με γρήγορους ρυθμούς , οι ασφαλιστικές εταιρίες 

ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια η μία μετά την άλλη και οι πωλήσεις τους έφταναν στα 

ύψη . Στην Κοινωνική ασφάλιση , τα Ασφαλιστικά Ταμεία άρχισαν να παρέχουν σε 

όλους τους τομείς τους όλο και περισσότερα στους ασφαλισμένους τους για μια 

καλύτερη παροχή υπηρεσιών.

Κλείνοντας η ασφάλιση Κοινωνική ή Ιδιωτική είναι απαραίτητη σε όλους μας!!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Στο παράρτημα παρατίθενται

1) Όροι Ασφαλιστήριου Συμβολαίου Ζωής και Υγείας 

από την ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

2) Προσφορά Ασφάλισης Ζωής , από την ΦΟΙΝΙΞ 

METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ.
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Ημερομηνία Εκτύπωσης: 08/01/2004*iFi*TCT<wt^ngawxy<Qgre»niZAXTMXEAAAaor
— -ii&·· · ~· -- ■ -

ά Γραφεία Ομήρου 2,105 64 Αθήνα, Τήλ. Κέντρο: 210 - 3295111, Fax: 210 - 3239135 

wrriKÓc Σύμβουλος:
ave Επικοινωνίας: ν

Ποοσωοοά Ασωάλισηο Ζωήο

απητέ κύριε/α ,
την ασφάλιση σας ισχύουν τα παρακάτω.

ιαλίζόιιενα Μέλη
Επώνυμο:

Όνομα:
[μερομηνία Γέννησης: 28/11/1977 

Φύλο: Γυναίκα 
Ύ ψος: 166
Βάρος: 59

Κύριο Επάγγελμα: Υπάλληλος Γ ραφείων 
Δεύτερο Επάγγελμα:

Α Ασφαλισμένος

mbsin *

*

κη Ασοάλεια
Στοιγεία  Β ασικικ

Κεφάλαιο Επιβίωσης:
Κεφάλαιο Θανάτου : € 3.000,00 

Διάρκεια Πληρωμής:
Διάρκεια Συμβολαίου :

Τρόπος Πληρωμής: Ετήσιο 
Ιοσοστό Αναπροσαρμογής % :

Ποσοστό Μεταβίβασης % : 
σδοκ. Ποσοστό Απόδοσης % :

Εγγυημένα Χρόνια:

Ανάλυση Κόστουε

Δικαίωμα Συμβολαίου : € 30,00 
Ασφάλιστρο Βασικής : € 55,59 

Μικτό Ασφάλιστρο ΙΙΣ : 
Επασφάλιστρο Βασικής:

Νόμιμες Επιβαρύνσεις:

λικό Ασφάλιστρο Βασικής: € 85,59

'  M eaA'm &x'n.M gu-jr*·'

141 - Πρόγραμμα ασφάλισης απώλειας ζωής με ισόβια χρονική ] 
διάρκαα και ισόβια πληρωμή ασφαλίστρων

Το ασφαλιστικό αυτό πρόγραμμα διασφαλίζει την πληρωμή του | 
ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους που έχουν ορισθεί σε: | 
περίπτωση απρόβλεπτου περιστατικού (απώλεια ζωής του} 
ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, ανεξάρτητα χρονικού ί 
διαστήματος). |
Επίσης το ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορεί να συμπεριλάβει όλες: | 
τις προσθήκες για την αντιμετώπιση πιθανών δυσ μενών συνεπειών' 
στην περίπτωση ατυχή ματοςή ασθένειας και παρέχει το δικαίωμα: ’ 
εξαγοράς ελευθεροποίησης και σύναψης δανείου. \
Το πρόγραμμα παρέχει στον ασφαλισμένο το δικαίωμα:'! 
συμμετοχής στα κέρδη που θα προκόψουν από τις αποδόσεις των | 
επενδυόμενων κεφαλαίων.
Ασφαλισιμότητα από 20 -  65 ετών. \

ΗΒ9ΒΒΜ

εον Καλύψεις Συμβολαίου



ισθήκη αυτή προβλέπει την πληρωμή του ασφαλισμένου 
αίου σετ^ρίπτωση που ο ασφαλισμένος προσβληθεί από μία 
yv καλυπτόμενων σοβαρών ασθενειών (έμφραγμα του 
ρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, εγχείρηση by-pass, νεφρική 
ικεια, παράλυση / παραπληγία, απώλεια όρασης απώλεια 
άκρου, μεταμόσχευση μεγάλων οργάνων, Πάριανσσν, «■ 
ρς).
τεπώνυμο Ασφαλισμένου

Διάρκεια Πληρωμής:
Κεφάλαιο : € 4-.500,00 

Σχέδιο:
■ Ειδική Κατηγορία:

Συνολικό Κόστος Κάλυψης : € 9,00

Ασφάλιστρο Επασφάλιστρο
€9,00 ________________ |

ιπώλειας ζωής ασφαλισμένου από ατύχημα

λήκη προβλέπει την καταβολή ,άΐόύς-δικαιούχους που έχουν ι 
αποζημίωσης στην περίπτωση-απρόβλεπτου περιστατικού^ 
α ζωής από ατύχημα) του Ασφαλισμένου.

επώνυμο Ασφαλισμένου

Στοιγεία Κάλυρπισ
Διάρκεια Πληρωμής:

Κεφάλαιο: € 4.500,00 
Σχέδιο:

Ειδική Κατηγορία:

Συνολικό Κόστος Κάλυψης : € 5,40

Ασφάλιστρο Επασφάλιστρο·
€5,40 _________________; *

ιαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων |
. ί

ιθήκη αυτή προβλέπει την απαλλαγή πληρωμής;’ 
τρων του συμβαλλόμενου - ασφαλισμένου σε περίπτωση] 
λικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασϋένεια.

τώνυμο Ασφαλισμένου

Στοιγεία Κάλυιι/υσ ^

Διάρκεια Πληρωμής:
Κεφάλαιο :

Σχέδιο:
Ειδική Κατηγορία:

4

Συνολικό Κόστος Κάλυψης : € 21,37

Ασφάλιστρο Επασφάλιστρο*
€21,37 !

/ιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια
ΐ

)κη αυτή διασφαλίζει στον ασφαλισμένο ότι στην | 
I που καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος για εργασία από | 
ή ασθένεια θα του καταβληθεί ποσό ίσο με το ϊ 
λό κεφάλαιο, σε δόσεις ή εφάπαξ.

ΰνυμο Ασφαλισμένου

Στοιγεία Κάλυψησ

Διάρκεια Πληρωμής: 
Κεφάλαιο : 

Σχέδιο: 
Ειδική Κατηγορία :

€ 4.500,00

Συνολικό Κόστος Κάλυψης: € 9,00

Ασφάλιστρο
€9,00

Επασφάλιστρο*



ωνικό συντονιστικό - πληροφοριακό κέντρο 24ωρης 
άας. £
ι συμβεβλημένων ιατρών όλων των ειδικοτήτων για 
στες ιατρικές επισκέψεις ετη σίτος στα ιατρεία τους, 
ι συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων για απεριόριστες 
λογικές και διαγνωστικές εξετάσεις ετησίως. 
ιριστη νοσοκομειακή περίθαλψη σεοποιαδήποτε θέσηπλην 1

εία στο εξωτερικό κατά 80% και μέχρι του ανωτάτσυ ποσού ί

ήκη παρέχεται με ελάχιστο εκπυττόμενο ποσό, 

πώνυμο Ασφαλισμένου

Κεφάλαιο :
Σχέδιο: Θ1Α 

Ειδυτή Κατηγορία:

Συνολικό Κόστος Κάλυψης: € 633,40

Ασφάλιστρο Επασφάλιστροι
€633,40

.ικό Κόστος επιπλέον Καλύψεων Συμβολαίου : 678,17!

•ή Συνολικού Κόστους Προσφοράς

Πεοινοαωιί Κόστους Ποσό
,κό Κόστος Βασικής Ασφάλειας € 85,59
κό Κόστος Εταπλέον Καλύψεων Συμβολαίου € 678,17
ις Επιβαρύνσεις ( ΊΤΚ, ΦΚΕ, Χαρτόσημο) € 87,05
) Ασφαλίστρων Προσφοράς € 850,81
Τρώτης Δόσης ( βάσει τρόπου πληρωμής) € 850,81
άπολοιπών Δόσεων

: Εξέλιξης Αξίας Εξαγοράς - Ελευθέρου

μένοΈτος Αξία Εξαγοράς Ελεύθερο Επιβίωσης
1

Ελεύθερο θανάτου ί
4 14,06 20,29 |
5 30,96 44,50 1
6 48,41 69,34 1
7 70,95 101,26
8 94,24 133,98 ]
9 118,27 167,50 ί
10 143,06 201,80 )
11 168,62 236,88 ί
12 194,95 272,72 ]
13 222,05 309,30 I
14 249,92 346,59 ί
15 278,56 384,57 |
16 307,97 423,22
17 338,15 462,51
18 369,11 502,43
19 400,87 542,98
10 433,44 584,18
11 466,88 626,03
12 501,21 668,56
’.3 536,48 711,79
'.4 572,71 755,72
;5 609,91 800,34 ■
6 648,11 845,64
7 687,29 891,57
8 727,44 938,09 ΐ



ίΐ 881,97 1.116,70
¡2 937,21 1.179,20
¡3 > 994,30 1.243,08
\4ϊ* 1.053,23 1.308,30
¡5 1.114,03 1.374,83
6 1.176,76 1.442,71
7 1.241,52 1.511,99 1
8 1.308,43 1.582,74
9 1.363,84 1.638,51 '
0 1.420,07 1.694,34
1 1.476,80 1.749,89 :
2 1.533,75 1.804,89 ]
3 1.590,71 1.859,15 .
4 1.647,48 1.912,50
5 1.703,87 1.964,79
5 1,759,70 · 2.015,87
7 1.814,79 2.065,62 ί
3 Τ' 1.868,99 2.113,95 !
) 1.922,14 2.160,76
) 1.974,13 •■«.205,99

1£έλι£τκ Μερισμάτων Συμβολαίου

Μέρισμα 5% Μέρισμα 6%
1

Μέρισμα 7%

0,14 0,30 0,46 1
0,45 0,96 1,47 1
0,95 2,01 3,09 ■
1,68 3,58 5,52 |
2,67 5,71 8,82 I
3,94 8.44 13,07 :
5,49 11,81 18,37 ’
7,37 15,89 24,78 1
9,57 20,72 32,42 ;

12,14 26,35 41,37 I
15,08 32,84 51,74 1
18,42 40,26 63,65 1
22,19 48,67 77,21 1
26,41 58,13 92,55 |
31,11 68,71 109,81 ]
36,31 80,50 129,12 ί
42,06 93,56 150,63 |
48,36 107,99 174,52 |
55,27 123,86 200,95 1
62,81 141,29 230.11 |
71,02 160,36 262,20 ί
79,94 181,18 297,43^4-
89,60 203,87 336,02 1

100,06 228,53 378,22 ί
111,34 255,30 424,27 ']
123,50 284,30 474,45
136,58 315,66 529,03
150,63 349,54 588,31
165,69 386,07 652,62
181,83 425,41 722,29
199,09 467,72 797,67
217,52 513,17 879,14
237,19 561,96 967,10 :



_______, ___ _ V / •Α .-Τ,.ώ -Λ ι . υ ο ι , ^ ο

280,48 670,26 1.164,23
304,23 730,21 1.274,35
329,47 794,30 1.392,83

λ 356,28 862,76 1.520,22
* 384,72 935,83 1.657,05

414,85 1.013,75 1.803,92
446,75 1.096,75 1.961,44
480,49 1.185,11 2.130,2,5
516,14 1.279,08 2.311,04
553,78 1.378,95 2.504,52 |
593,49 1.485,01 2.711,45 !
635,33 1.597,55 2.932,63 :

ίς της προσφοράς είναι για ένα ( 1 )  μήνα από την Ημερομηνία Εκτύπωσης. ]

ηστούμε πολύ για την' προτίμησή σας στην εταιρία μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για  κάθε 
ψορία ή διευκρίνηση.

Ψ



.  0 3 /  Ο ΒΠύετζ Συντονιστικά και. πληροφοριακά τηλεφωνικά κέντρα σε: 24ωοπ Βάση,
Στελέχωση αττά έμπειρους γιατρούς αι οττσιοι θα παρέχουν πληροφορίες:και. καθοδήγηση στους 
ασοαλιαμένους-που θα απευθύνονται, σε  αυτούς: - -

ν,ν
- ΕΚΤΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Συμβεβλημένοι- γιατροί' όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι θα δέχονται επισκέψεις των 
ασφαλισμένων στα ιατρε'α τους:

.. ΕΚΤΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΓΤ4ΩΣΠΊΚΙ2Ν ΚΕΝΤΡΩΝ.
Ηα εργαστηριακές·και Διαγνωστικές· εξετάσεις.

. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
(ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΕΕΞΛΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ)

ΠΑΡΟΧΕΣ . | ΚΑΛΥΨΕΙΣ Χ £  £  V Ρ.£Γ

Δωυάπο & Τροωπ Αττεοιόοιστη
Έξοδα νοσηλείας Απεοιόοιστη
Αυοιβή Χεοουονού & Αναισθησιολάνου Αττεοιόοιστη υε βάσπ την απόδειξη -

■ Ειδική Επέυβαση ί .  ά ο ο  |„
Εξαιοεπκά βαοεία 1 .3  ο  π  ί
Εαοεα. Επέμβαση / .  ? ο  Ο

Χεοαυονικό ετπδουα Με/άλπ Εττέυβαση
Μεσαία Επέυβαση 1
Μικοή Επέυβαση % £  <  |
Πολύ μικοή -ί 2 £  \

Θεοάττων Ιατοάσ Νσαοκαυεου α) θεραπεία εντός-Νασοκαυείου / Ι Ο I

Ηιιεοησα Νοσηλεία
β) Μονάδα Εντατικής 2  Ο ζ  1
Αττεοιόοιστη /

Νοσοκόυα στο αττίπ Αττεοιόοιστη -·
Νοσηλε'α σε Κρσπκό Νοσοκουεία ΑπεοιάοισΥη
Νοσηλεία στα Εξωτερικά 3 ^ 0 , ο ύ ο  €  ^έτοτ 

80% επί των πραγματοπαιηθέντων 
εξόδων

3. Παασχές Μπτοοτητασ
α) Προγεννητικός έλεγχος Πακέτα εξετάσεων μετά 15 μήνες 

συνεχσύσ ασφάλισης
β) Παρακολούθηση εγκυμοσύνης Πλήρης. κάλυψη από γιατρό ταυ 

Δικτύου, μετά 15 μήνες συνεχούς 
ασσάλισης

γ) Εττίδουα τοκετού / Β £ θ  =€Γ (Αναυανή 24 μήνες)
!. Οίιεόκ-ορ 'Πακέτο . εξετάσεων προληττπκσύ 

ελέγχου
1. Επείγουσα μετασοαά Αττεοιόοιστη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
3αχμικό π ο σ ό  Α π α λ λ α ν ή ς I II III IV
π ά  νοσ η λεία 0 -τ η  2  I

Τ £ > 3 ! . < * €  Ψ 2 1 3 5



• · Α Π · \ ν /  I  I Λ Α I V I — I

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ
ΠΟΣΑ

ΑΠΟ 1.4.2004

± ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
α) Σωματικές Βλάβες 
β) Υλικές Ζημίες

500.000 €
100.000 €

Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης Τιμολογίου 
μειωμένα κατά 10%.

:
2. ΠΥΡΚΑΓΙΑ - 3,19%ο επί του ασφαλιζομένου ποσού

3. ΚΛΟΠΗ - 5,69%ο επί του ασφαλιζομένου ποσού

4. ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ συνεπεία 
ΤΡΟΜ/ΚΩΝ / ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

- 0,56%ο επί του ασφαλιζομένου ποσού

5. ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ - 0,77%ο επί του ασφαλιζομένου ποσού

6. ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦ/ΤΡΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦ/ΤΡΑ
7. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 1.500 € 12,60 € 6,30 €

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Οδηγού ή/και 
συνεπιβαίνοντος ιδοκτήτη 
ΘΑΝΑΤΟΣ /ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες 
Ημερήσιο Νοσοκ/κό Επίδομα

20.000 € 
600 € 

15 €
17,44 € 8,71 €

;:
9. ΟΛΙΚΗ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 34,60 € 17,31 €

10. ΑΣΠΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Όριο 58.700 € 2,10 € 1,05 €

11. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όριο 3.000 € 
ανά περίπτωση

23,79 € 11,90 €
|

12. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Όριο 30.000 € 0,30 € 0,14 €

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ :
1. ΑΣΓΠΚΗ ΕΥΘΥΝΗ : 10%
2. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ : 30% (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ)

Έκδ. 1.4.04



Δ.Ο.Υ.; ΦΑΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
7ο ΧΛΜ ΘΕΪΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 2310.487.140 - FAX: 2310 487.110-111

.......υυμρώυι>ν
___'»υυ .ιομιε.Αυ»» ι̂ υ μυιΐ|ν. ιμημα της ύε όσον αφορά τους όρους ασφαλιοτς
που περιλαμβάνει. Η ασφαλιστική σύμβαση ρυθμίζεται από τους συνημμένους Γενικούς και Ειδικούς οοου

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ : 193346353 Σχετικά με τα δικαιώματα εναντίωσης όσον αφορά τις προαιρετικές καλύψεις 

και υπαναχώρησης, βλέπετε αναλυτικά στην σελίδα 2 του παρόντος.

'  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ f  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΡ. ΚΥΚ/ΡΙΑΣ; ΚΒΜ2943
ΕΡΓ. ΤΎΠ. ΚΑΤ/ΗΣ:ξ/. IJ R0L0
ΧΡΗΣΗ: Ε. I .  X. ΕΔΡΑ: 0
ΙΠΠΟΙ; 1 0  ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1400 ΘΕΣΕΙΣ: 5

ΕΤΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ: 2003 ΑΞΙΑ ΟΧΗΜ.: 
ν  ./

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΓΙΟΥ KRH/ΝΟΣ Δ/Λ ΕΜΠ0Ρ 
ίΕΣΣΑΛΟΗΙΧΗΣ 6S ΚΑΒΑΛΑ 65403
ΤΗΛΕΦ.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΚΑΛΙΣΤΗΣ
ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΗΜΕΡ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ:

Α.Δ.Τ./Α.Φ.Μ.: 047091061 ' Δ.Ο.Υ.: 
______________________________________________________________________2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΟΜΕΝΟΥ ΚΩΔ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΣ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ
BONUS-MALUS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λ 
BONUS-MALUS

1193128244 1700 2753 13 /05 /05 1 3 /1 1 /05 1 3 /1 1 /05 —1 y
(Κ Λ Α 

ΔΟΙ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΣΦΑΛ. ΠΟΣΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
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ΣΠΗΑΤΙΧΕΣ ΒΛΑΒΕΣ TP ί TRW 
YAIKRN ZHHIRH EÏÏI ΙΤΡΑΓΝΑΤΏΗ 7ΡΙΤΏΝ HH HE 
ΥΛΙΚΕΣ ΣΗΠΙΕΣ AÏÏO ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α Τ Υ Χ .(301 .1125500 -210 . 6504046) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BÜHUS/MALUS 
ΧΑΛΥτΗ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ÏÏYPKAIA ΤΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
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1. Το οσψαλιστηριο αυτό διεπεται από πς διατάξεις του ν.δ. 400/70, του ν. 4β9/7β, του ν. 249097, από πς διάταξης της υπ' αοβ Κ4-5β5/7Β (Ψ.Ε.Κ. 795Λ-4-1978 τεύχος Λ£ «■ ΕΠΕ) αηοφοσης του Υπουργού Εμπορίου, όπου δ*ν έχπ τροπαπαηθει e tc  ra x  

παοαπανω νόμους κα από τους συνημμένους ασφαλιαπιιους όρους. (Γενικούς & Evimouc)
Ζ Κόβε διοφοοα που μπορεί να προκυψα επιλύεται αποκλειστικά από το Δικαστήρια της έδρας της Εταφίος.
3. Με το παρόν καλύπτονται μόνο οι κίνδυνοι από τους οποίους αναγρόφέτα στην οικεία βέοη ασφαλιξόμενο ποσό και οσφβλιστοο ή η ένδοξη ΙΣΧΥΕΙ*
4. Από τους συνημμένους έντυπους όρους αυτού του ασφαλιστήριου ισχύουν μόνο αυτοί που αφορούν τους καλυπτόμενους σύμφωνα με το όοβρο 4 του παρόντος, κινδύνους.
5. Η έγγραφη βεβαίωση οσφαλισης και το άδικο σήμα (όρβοο 5 πορ. 2 ν. 4β/7β).χορπγουντα και η ουσιαστική ιαλυφη αρ χ ίο  μόνο με την εφάπαξ εξόφληση των ολικών ασφαλίστρων της κάβε οσφαλκττνκής περιόδου <χ μετητό (όρθρο βν. 2481ΛΤ, 

και ισχύουν μονο για την συμφωνπυένη διόοκοα οσρολισης.
β. Α ' ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ; Από το παρόν εξα ιρούνται ο ι πεοβπώοος που ανοφέρονται στα όρβοα 25 και 2β της Υ Α . (0-585/78. όπως ανοψ εροντοι έπους συνημμένους Γενικούς Ό ο ο -< . όοβοο 9. 

β ' ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΑΥΜ»ΕΩΝ: Από τ ις  πρόσδβτες καλύψ εις που παρέχονται με το  παρόν, εξα φ ούντα ι ο ι περιπτώ σεις που ανορέρονται στους συνημμένους αδυ ιούς όρους.
Γ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟ ΚΤΗΤΗ; Από τ ις  πρόσθετες καλύψ εις που παρέχονται με το  παρόν, εξερούντα ι ο ι περιπτώ σεις που αναψ έρσνται στους συνημμένους ειδυ ιούς όρους.
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Αγαπητοί συνεργάτες,

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Alpha Ασφαλιστικής είναι η προσπάθεια 
για συνεχή επιμόρφωση των συνεργατών της σε όλα τα στάδια της καριέρας 
τους.

Στο φάσμα των εφοδίων που η εταιρία μας προσφέρει στο δίκτυό της 
εντάσσεται και το Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο, που έχετε στα χέρια σας. 
Περιλαμβάνει τους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής και Υγείας, 
τους οποίους κάθε συνεργάτης, που θέλει να είναι; σωστός επαγγελματίας, 
πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά. ^ j g s ‘

Η βαθιά και λεπτομερής γνώση των όρων του Ασφαλιστηρίου καθιστά το 
συνεργάτη πραγματικό λειτουργό, ο οποίος προσφέρει στους πελάτες του 
μόνο ποιοτικές υπηρεσίες. .

*φ  :.
Να θυμάστε πως η γνώση και η διαρκής ενημέρωση είναι παντοτινοί 
σύμμαχοί σας στη μάχη για την επαγγελματική καταξίωση. · ·.

Σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!
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Ε να Μ ήνυμα Π ου Δ εν 
Π ρεπει Να Ξ εχαςετε

Τώρα π ον το συμβόλαιο είναι στα xioim d^fkai η εξασφάλισή σας είναι γε
γονός, σας καλωσορίζουμε στη οικογένειά μας των ασφαλισμένων
της ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Στην Εταιρία μας -0j ’εβουν- πως οι καλοί λογαριασμοί είναι κανόνας.
Αυτό θα το ό ια ^ ^ ^ ^ ^ υ ε  κάθε χρόνο, όταν τα κέρδη σας θα μεγαλώνουν με 
τις αποδόσεις τί&ανελλιπώς μοιράζει η Εταιρία μας.

VA ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ

τι, αυτό το συμβόλαιο δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ, εφόσον εσείς θα εί
τε ΣΥΝΕΠΕΙΣ μαζί του.

ΐην το αλλάξετε με κάποιο άλλο, διότι μόνο ΖΗΜΙΑ θα έχετε.

>
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ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1."ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ" (ΑΗΙΓΓΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ). ~
Είναι αυτός που υποβάλλει την αίτηση για ασφάλιση και συνάπτειτη σύμβαση με την Εταιρία. Μπο
ρεί να συμβληθεί για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Ο Συμβαλλόμενος θεωρείται και Ασφαλι
σμένος, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο συμβόλαιο. Κατά τη διάρκεια της ζωής του Ασφαλι
σμένου, όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το συμβόλαιο αναφέρονται στο Συμβαλλόμενο, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις εκχώρησηςτων δικαιωμάτων και αμετακλήτου ορισμού Δικαιούχου. Τον 
Συμβαλλόμενο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, ε
κτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.
Ο Συμβαλλόμενος μπορεί, με έγγραφό του που προσκομίζ§$%α Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, 
να ορίσει άλλο Συμβαλλόμενο με την συναίνεσή του ή καΐτ'^κατάστατο Συμβαλλόμενο. Ο υποκα
τάστατος Συμβαλλόμενος αποκτά την ιδιότητα τουΣί^^®?άμενου, στην περίπτωση που ο Συμβαλ
λόμενος πεθάνει πριν από τον Ασφαλισμένο. ίίρ1|^γψστο πρόσωπο του Συμβαλλόμενου δεν έχει 
καμία ισχύ αν δεν έχει καταχωρηθεί στο ασ,ς^^στηρίο με πρόσθετη πράξη. Η αλλαγή θα ισχύει α
πό την ημερομηνία παραλαβής του σχετι>̂ υ^&γΛ/ράφου από την Εταιρία. Αν ο Συμβαλλόμενος πε- 
θάνει πριν από τον Ασφαλισμένο -^ασ^^^χει οριστεί υποκατάστατος, όλα τα δικαιώματα και οι 
:>ποχρεώσεις που πηγάζουν απο^ο?α^^λΐστήριο μεταβιβάζονται στους νόμιμους κληρονόμους του 
συμβαλλόμενου, εκτός ^έτκάποια άλλη πρόβλεψη.____________________ . ___,_______

!."ΑΣΦΑΑΙΣΜΕΝΩς |
π ναι το πρόσωπο γΙρ^η ζωή του οποίου συνο μολογ είται η ασφάλιση.

."ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ".
ίναι το πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισμα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλι- 
τένου πριν από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Σε περίπτωση επιβίωσης του Ασφαλι- 
ιένου  κατά τη λήξη του συμβολαίου και εφ’όσον δεν έχει οριστεί διαφορετικά, Δικαιούχος του α- 
ραλίσματος θα είναι ο “ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ”, έστω και αν αυτός είναι πρόσωπο διαφορετικό 
ιό τον Ασφαλισμένο. Ο Δικαιούχος που μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, ορίζεται με γρα- 
ή δήλωση του Συμβαλλόμενου. Μπορούν να οριστούν σαν Δικαιούχοι οι καλούμενοι στην εξ α- 
χθέτου διαδοχή κληρονόμοι του Ασφαλισμένου χωρίς να αναφέρονται τα ονόματά τους. Τα δι- 
ιώματα ενός Δικαιούχου χάνονται αν αυτός πεθάνει πριν ή την ίδια στιγμή με τον Ασφαλισμένο, 
ότε το ασφάλισμα περιέρχεται στο Συμβαλλόμενο και σε περίπτωση θανάτου αυτού στους νό- 
ιους κληρονόμους του. · ·υ'α"·υ.) υτ..:~:··;·ν - σ _ ·· .* \
αν υπάρχουν περισσότεροι Δικαιούχοι, το ασφάλισμα κατανέμεται σε ίσα μερίδια εκτός αν στο 
ιβόλαιο ορίζεται κάτι διαφορετικό. Η αλλαγή στο πρόσωπο του Δικαιούχου είναι αναφαίρετο 
αίωματου Συμβαλλόμενου και γίνεται με γραπτή δήλωσή του. Ο Συμβαλλόμενος μπορείνα ορί- 
στην ασφαλιστική σύμβαση και υποκατάστατους Δικαιούχους για καθέναν από τους αρχικούς. 
:οί εισπράτουν το ασφάλισμα σε περίπτωση που οι αρχικοί Δικαιούχοι εκπέσουν από οποια- 
οτε αιτία ή αποποιηθούν το ασφάλισμα ή πεθάνουν πριν ή την ίδια στιγμή με τον Ασφαλισμένο.



______________ -λ-^ί ν̂ υψυ./'.ι,υιΐ';,, εςαρι,σιαι απο την πληρωμή των ασφαλίστρων.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ
Παρέχεται προθεσμία χάριτος 30 ημερών για την πληρωμή κάθε ασφαλίστρου του συμβολαίου. 
Καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου, δίνει δικαίωμα στην Εταιρία να κα
ταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον Συμβαλλόμενο, στην οποία 
γνωστοποιείται ότι περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου, θα επιφέρει μετά την πάρο
δο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης. ‘ή “  '
Αν ο κίνδυνος επέλθει κατά την διάρκεια της προθεσμίας χάριτος ή πριν η καταγγελία για καθυ
στέρηση καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης παράγει αποτελέσματα κατά τα ανωτέρω, η δόση του ε
τησίου ασφαλίστρου που οφείλεται, θα αφάιρείται από το ποσό που πρέπει να καταβάλλεται σύμ
φωνα με το συμβόλαιο. Μόνο η επίσημη απόδειξη της Εταιρίας αποτελεί εξοφλητική απόδειξη 
οποιουδήποτε ασφαλίστρου.

6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ή ΑΣΦΑΑΙΣΜΑ Ι ΟΣ
Οποιοδήποτε ποσό που πρέπει να καταβάλει η Εταιρία σύμφωνα με το ασ^ 
ρώνεται στα Κεντρικά της Γραφεία ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημά ττ

γτικο επάγγελμα, κατοικία, ταξί-

Τσίηριο αυτό, θαπλη- 
άδα.

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Οι παροχές της ασφάλισης Ζωής δεν επηρεάζονται από τ 
δια ή ψυχαγωγικές ασχολίες του Ασφαλισμένου.

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣ<ΓΜ0ΜΕΝΟΥ
Κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο Σ υ μ β α Π -ά ^^^Μ  ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν 
στην Εταιρία κάθε στοιχείο ή περισταύ^*τ%ι^γνωρίζουν, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες 
για την εκτίμηση του κίνδυνου, κα®[^ΙΙ1δ?ης να απαντήσουν σε κάθε σχετική ερώτηση της Εται- 
ρίας. ^

9. ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης του παραπάνω άρθρου 8, η Εταιρία έχει δι
καίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση 
της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρία 
απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς καταβολή ασφαλίσματος. Ο Συμβαλλόμενος δικαιούται μόνο 
την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου, αν υπάρχει. Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται σε αποκατά
σταση κάθε ζημίας της Εταιρίας. ■ ·„'.·”<· . ·
Η παραπάνω καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η Εταιρία δικαιούται των ασφαλίστρων 
του ήταν ληξιπρόθεσμα κατά τον χρόνο κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
ιης συμβασηςή κατά τον χρόνο επέλευσηςτου ασφαλιστικού κίνδυνου σε περίπτωση απαλλαγής α
τό της ευθυνης της κατά τα ανωτέρω.

-Ύί ·: -η; · · ·■*■■··. - > -- :? ·ι·. · · · ψητι ν)·,- ;·χ;ϊ3·Αϊγ τοκ οον?.-.νϊυ*·:: ,Ί .· ··
. Γ . Οχ >  . · Οι ν ό ..· .· ···..'· γ ; ’".·ν ή:· '

;· ;·.·· · . · .· · ;·· 1.·;, Γ *■·’·■■ /γ*' ' λ ■' ' '
- '  ·· · Γ: ; · ■ '<.ΓΓ '»?*> Ο Τ .· ' ·: ; '<



10. ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Αν ο Ασφαλισμένος αυτοκτονήσει μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη της κάλυψης Ζωής ή 12 μήνες 
από την επαναφορά της σε ισχύ, το ποσό πληρωμής θα περιορίζεται στο σύνολο του λογαριασμού 
αποταμιεύσεως μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Ασφαλιστήριο που παραμένει σε ισχύ για 12 ολό
κληρους μήνες από την ημερομηνία έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης, καλύπτει και 
τον κίνδυνο θανάτου του Ασφαλισμένου από αυτοκτονία, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατά
σταση.

Αν το συμβόλαιο αυτό ακυρωθεί λόγω καθυστέρησης καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλί- 
τρου, μπορεί να επαναφερθεί σε ισχύ για ολόκληρο το ασφαλισμένο κεφάλαιο. Για να γίνει αυτό, 

'ΐ η Εταιρία πρέπει να λάβει γραπτή αίτηση επαναφοράς από το Συμβαλλόμενο και να εισπράξει με

12. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

"α κεφάλαια κάλυψης, όπως επίσης και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο παρόν ασφαλιστή- 
ιο, αναπροσαρμόζονται κατά την έναρξη εκάστου ασφαλιστικού έτους ανάλογα με το ποσοστό του 
.είκτη Τιμών Καταναλωτή που έχει συμφωνηθεί. .
» δείκτης που θα χρησιμοποιείται κάθε ημερολογιακό έτος, θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή του 
Ξνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά το δωδεκάμηνο από Σεπτέμβριο σε Σεπτέμβριο του 
>οηγούμενου ημερολογιακού έτους. ·■.,·,·■ . ¡ ν.;·
υιλάχιστον ένα μήνα πριν την επέτειο του ασφαλιστηρίου, οι λεπτομέρειες της αυξήσεως των κε- 
ιλαίων και ασφαλίστρων αποστέλλονται εγγράφως προς το Συμβαλλόμενο. Ο Συμβαλλόμενος δι- 
ιούται ανά πάσα στιγμή να αρνηθεί αύξηση ασφαλίστρων. Εάν όμως αρνηθεί αυτή την ανα- 
οσαρμογή 3 συνεχείς φορές, τα κεφάλαια και τα ασφάλιστρα θα παραμείνουν σταθερά στις τι- 
; που είχαν εκείνη την στιγμή και η Εταιρία θα πάψει να προτείνει αυτόματες αναπροσαρμογές 
>ν Συμβαλλόμενο. Σε μία τέτοια περίπτωση ο Συμβαλλόμενος δικαιούται να ζητήσει εκ νέου τι- 
κθμική αναπροσαρμογή, αλλά η Εταιρία τότε δικαιούται να ζητήσει έλεγχο της ασφαλισιμότη- 
του Ασφαλισμένου και να αρνηθεί την αύξηση, αν κρίνει ότι η υγεία του ασφαλισμένου δεν το 
:ρέπει.

Τ·

11. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

I

I

ί



11 ^υΐΛΐ,ι^οι ι,υ οι^ιωμο. να υταματησει τις προσφορές περαιτέρω τιμαριθμικών
αναπροσαρμογών.

13. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Εταιρία δεν θα λάβει υπ’όψη της καμία ειδοποίηση για οτιδήποτε έχει σχέση με το συμβόλαιο αυ
τό, αν δεν έχει γίνει με έγγραψοπου να έχει φθάσει στα Κεντρικά Γραψεία της Εταιρίας. Καμία με
ταβολή των όρων του συμβολαίου δεν θα δεσμεύει την Εταιρία, εκτός αν έχει γίνει με έγγραφο υ
πογεγραμμένο από το αρμόδιο όργανο τής Εταιρίας. ι : -χ 1 ν/ γ :;· ,,.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος υποχρεοΰνται εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβαν 
γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, να ειδοποιήσουν την Εταιρία. Επίσης υποχρε- 
οΰνται να δίνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις πε
ριστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που τους ζητάει η Εταιρία.

ει για την Εταιρία 
ριο, ή αν έγινε με σύμ

φωνα με τις διατάξεις του

15. ΕΚΧΩΡΗΣΗ & ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ
Εκχώρηση ή ενεχυρίαση αξιώσεων, που πηγάζουν από το ασφαλιστ 
μόνο αν έχει πιστοποιηθεί με πρόσθετη πράξη καταχωρημένη στ» 
βολαιογραφική πράξη που αντίγραφό της επιδόθηκε στην Ε τ^ρ ι

Καταβολή της Εταιρίας σε ένα τέτοιο εκδοχέα ή ενεχ#^^^^ιστωτή, σε εκπλήρωση υποχρέωσής 
της που πηγάζει από το ασφαλιστήριο, δεν μποαεί%ώ||Ρ^ενα λόγο να θεωρηθεί ότι κακώς έγινε. 
Τα δικαιώματα του Εκδοχέα είναι επικρατέ^ επ α ^π όΗ1« δικαιώματα κάθε Δικαιούχου και από τα 
δικαιώματα του υποκατάστατου που όρ ι^^^  Σύμβαλλόμενος. Ο Εκδοχέας. δεν μπορεί να ζητήσει 
αντικατάσταση Δικαιούχου.

16. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
Η Εταιρία καλύπτει σε καιρό ειρήνης και όλους τους κινδύνους αυτών που υπηρετούν στις Ενοπλες 
Δυνάμεις. Η Εταιρία καλύπτει τους κινδύνους πολέμου μόνο για τους πολίτες. Σε περίπτωση 
πολέμου (κηρυγμένου ή ακήρυκτου), αν ο Ασφαλισμένος υπηρετεί στις Ενοπλες Δυνάμεις ή κληθεί 
στα όπλα, η ισχύς του ασφαλιστηρίου αναστέλλεται μέχρι αυτός να απολυθεί. Η ασφάλιση μπορεί 
να επαναφερθεί σε ισχύ μετά την απόλυση του Ασφαλισμένου, με την προϋπόθεση ότι αυτός θα 
είναι τότε ασφαλίσιμος και θα αρχίσει να καταβάλει τα ασφάλιστρα από την στιγμή της ε
παναφοράς. ' '·:■ ■-.■>'·' ί ' ί -■
Όταν υπάρχει Αποταμιευτικό Πρόγραμμα, ο λογαριασμός αποταμιεύσεως θα εξακολουθήσει να 
πιστώνεται με τις αποδόσεις και θα χρεώνεται μόνο με έξοδα προσκτήσεως και διαχειρίσεως. Σε 
περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετεί, η Εταιρία 
υποχρεώνεται να καταβάλει το λογαριασμό αποταμιεύσεως του ασφαλιστηρίου. Στην περίπτωση 
της επαναφοράς σε ισχύ κατά τη χρονική στιγμή της απόλυσης του Ασφαλισμένου, η κάλυψη 
θανάτου θα είναι ίδια με την κάλυψη αμέσως πριν από την αναστολή της ισχύος του συμβολαίου και ~ 
η εγγυημένη αξία στη λήξη θα αναπροσαρμόζεται. : : ΰϊΟΎ'σ £&ι\ :

•(Κόψ^}Λ;τ··ρτ,ίί ς·;:τ ονγΨέί υ.ήτυ'ώλ··· ακώσλσΌ; ; ίότ μ σ. Ό::. Α
<>τ ·π;!·ΐ·ΐ·γ".·νόκρυ>·ί σ· ?ν ίί'.ττ» γ μ  ,.· · ίώ > 'ψ τ  ον ί ·:··""



17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Το εφαρμοστέο δίκαιο στην παρούσα σύμβαση είναι το Ελληνικό. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζε
ται από το παρόν ασφαλιστήριο και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους (παραρτήματα) αυτου, ε
φαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου για την ασφαλιστική σύμβαση και της ισχύουσας ελληνικής νο
μοθεσίας.
Τα Δικαστήρια της Αθήνας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε δικαστική επιδίωξη ή 
λύση διαφοράς που απορρέει από την ερμηνεία των όρων αυτου του ασφαλιστηρίου. Κάθε χρημα
τικό ποσό που θα πληρώνει ή θα εισπράττει η Εταιρία, πρέπει να καταβάλεται στο νόμισμα της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας.

18. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Φορολογική επιβάρυνση, κάτω από οποιαδήποτε μορφή (φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων), 
του ασφαλιστηρίου ή των επενδυτικών εισοδημάτων που έχουν σχέση με αυτό, των αποδείξεων κα
ταβολής του ασφαλίσματος, πράξης χορήγησης δανείων κ.λ|3^αρΰνει αποκλειστικά και μόνο το 
Συμβαλλόμενο ή το Δικαιούχο κατά περίσταση.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ALPHA ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΤΙΚΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η Ασφαλιστική Εταιρία ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εγγυάται την καταβολή:
·■■“ :·*·?'. - ■' ;■ ■ -■■■ ΰ ,.·'ίλ>ϊ.'ϊ =>?id ήΦΐώί"! ¿/υύί© /{:.* νωτ.-? ‘ ν' -A-

- κατά μεν τη λήξη του συμβολαίου, ενός κεφαλαίου ίσου προς το σύνολο του λογαριασμού αποτα
μιεύσεως, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο εγ
γυημένο κεφάλαιο κατά τη λήξη, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ή
- σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου, πριν από τη λήξη του συμβολαίου, το τμήμα του λογα

ριασμού αποταμιεΰσεως που αντιστοιχεί στο 94% των ετησίω^σφαλίστρων, ή της κάλυψης ζωής 
(κεφάλαιο θανάτου) που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο <^μ|3όλ&ιο, εάν η τελευταία είναι μεγαλύ
τερη.

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙIΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ

Ο λογαριασμός αποταμιεΰσεως θα απο:

χτά την ημερομηνία έναρξης και σε κάθε επέτειο του συμ- 
οποία θα είναι ίση με το 89% του ετησίου ασφαλίστρου για τα

α) την πίστωση του λογάς 
βολαίου, μεπην ετήσιακ|ίτ<!
πρώτα 5 έτη και 97^Λ ^βΡ^9Ι ένα άπο τα επόμενα έτη: Εάν τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εξα
μηνιαίους, τριμηνιατ^^Μ^νιαίως, θα πιστώνεται το αντίστοιχο τμήμα της ετήσιας κατανομής σε κά
θε ημερομηνία καταβολής.

β) τη χρέωση του λογαριασμού αποταμιεΰσεως, κατά τις ίδιες ημερομηνίες, με το τμήμα του κό
στους καλΰψεως θανάτου που αντιστοιχεί στην περίοδο μεταξύ δύο καταβολών.

γ) την πίστωση του λογαριασμού αποταμιεΰσεως με την ετήσια απόδοση και με τμήμα κατ’ 
αναλογία για περιόδους μικρότερες του έτους. Η απόδοση αυτή θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 
90% του καθαρού διανεμητέου εισοδήματος, που θα προκύπτει από τις κάθε φύσεως επενδύσεις 
του τμήματος εκείνου του ενεργητικού της Εταιρίας, που αντιστοιχεί στο Λογαριασμό Αποταμιεύ- 
σεως, όπως θα πιστοποιείται κάθε φορά από τον Αναλογιστή της Εταιρίας. Το επιτόκιο όμως με το 
οποίο θα υπολογίζεται η απόδοση αυτή, δεν θα είναι μικρότερο του τεχνικού επιτοκίου 4.25%.

δ) τη χρέωση του λογαριασμού αποταμιεύσεως με τα έξοδα προσκτήσεως και διαχειρίσεως. Η επι
βάρυνση για τα έξοδα προσκτήσεως είναι 3.5% ετησίως του τμήματος του λογαριασμού αποταμι
εύσεως που αναφέρεται στα 2/3 των τριών πρώτων ετησίων ασφαλίστρων, για περίοδο όχι μεγα
λύτερη των 20 ετών. Οι αυξήσεις των ασφαλίστρων θεωρούνται ως νέα ασφάλιστρα και ως εκ 
τούτου υπόκεινται στις ίδιες επιβαρύνσεις για έξοδα προσκτήσεως. Οι επιβαρύνσεις για έξοδα δια- 
χέιρίσεως είναι ίσες προς 0.75% ετησίως του λογαριασμού αποταμιεύσεως.



ν ν  ν  ο  ι; υ ΐ | Υ  /τ* ΐ/ ν 11 ν / ι  | υ ν /  ν ν /  τ  ν-»/  ̂ υν^Λ, ο ν ^ ^ υ ^ \ - / ΐ | ρ

4. ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Το συμβόλαιο αυτό θα αποκτήσει αξία εξαγοράς : ·; -? 1 ν ~ · : -■

α.σε περίπτωση ασφάλισης με διάρκεια μέχρι και 10 έτη μετά από την πληρωμή των ασφαλίστρων 
δυο ολοκλήρων ετών και την συμπλήρωση δυο ασφαλιστικών ετών από την ημερομηνία έναρξης της 
ασφάλισης. ;"ν ν ;ϊ-':τ' ,· ί ^ ^ - η / - ν ^ Λ , σ -' /:; ·τ.υ-;

β.σε περίπτωση ασφάλισης με διάρκεια από 11 έτη και πάνω μετά από την πληρωμή των ασφαλί
στρων τριών ολοκλήρων ετών και τη συμπλήρωση τριών ασφαλιστικών ετών από την ημερομηνία 
έναρξης της ασφάλισης.

Μετά την καταβολή των ασφαλίστρων όπως αναφέρεται στις περιπτώσεις (ά) και (β), η αξία ε
ξαγοράς θα είναι ίση με το 90% του μαθηματικού αποθέματοφ αυξανόμένου σταδιακά του 
ποσοστού από 90% σε 100% κατά την χρονική περίοδο των 10 τελευταίων ετών της διάρκειας του 
συμβολαίου. Τμήμα του αποθέματος που αντιστοιχεί στο 6%.των ετησίων ασφαλίστρων δεν συμπε- 
ριλαμβάνεται στον υπολογισμό της αξίας εξαγοράς. &
Εν τοΰτοις, η αξία εξαγοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ελάχιστη εγγυημένη αξία ε
ξαγοράς. *  « 3 ^  ·.
Σε περίπτωση όμως αθρόων εξαγορών κάτω άπό κάθεστώς εξαιρετικών ή ανωμάλων οικονομικών 
περιστάσεων, η αξία εξαγοράς θα περιόρ^έτάι στο ποσό της ελάχιστης εγγυημένης εξαγοράς. 
Συμφωνείται ρητώς ότι αποκλειστικά και μόνο η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου θα 
αποφαίνεται αν και κατά πόσο πραγματοποιούνται αθρόες εξαγορές κάτω από καθεστώς εξαιρε
τικών και ανωμάλων οικονομικών περιστάσεων.

5 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Ό πω ς έχει συμφωνηθεί στην αίτηση ασφάλισης, η Εταιρία θα χρεώνει αυτόματα το Συμβαλλόμε
νο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, με οποιοδήποτε ποσό που απαιτείται για την εξόφληση 
ληξιπροθέσμων ασφαλίστρων Ζωής και Συμπληρωματικών καλύψεων, που δεν πληρώθηκαν μέσα 
στην περίοδο χάριτος. Το σύνολο των ποσών που χρεώνονται με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από την αξία εξαγοράς του συμβολαίου κατά την ημερομηνία ανάληψης.
Στην περίπτωση εξαντλήσεως της εξαγοράς, το συμβόλαιο ακυρώνεται με έκδοση πρόσθετης πρά
ξης που κοινοποιείται στο Συμβαλλόμενο. ' ■ ■■ Λ”’ ’ ' ■ '' ' υ τ

··'· ¿'· ."Λί

; - :.5*γ;Α ιΙΊΓ-: Υ “

;· Λ>Τ .: ■
• · ί ···'-■■· ·-·· ·. -  *■·-
...................'Ί ·

4·· *’.· Λ . .;.· · ί ...
• .· ;  ·. ·.

; *Λ'.·7 €  1 .·γ.ι .

"'λ-? 7ί·,.~ ηϊφ ίχ}  >0 Μύτπ ύ:.
:■ ι,:·.:. }$τη  ■'. "υ ·.. -



6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Από τη στιγμή που το συμβόλαιο αποκτήσει αξία εξαγοράς και ο Συμβαλλόμενος σταματήσει να 
• καταβάλλει ασφάλιστρα, η Εταιρία θα μετατρέψει αυτό σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω κα

ταβολών, αν τούτο ζητηθεί γραπτώς από το Συμβαλλόμενο.

Κατά την χρονική στιγμή της μετατροπής, η αξία εξαγοράς του συμβολαίου θα χρησιμοποιείται σαν 
εφ’άπαξ ασφάλιστρο για την αγορά μίας ασφάλισης του αυτού τύπου με την αρχική που θα έχει την 
ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή. Το κεφάλαιο θανάτου της νέας ασφάλισης θα είναι το τριπλάσιο 
ενός ετησίου ασφαλίστρου υπολογισμένου έτσι ώστε η παρούσα αξία αυτού του θεωρητικού ετη
σίου ασφαλίστρου που θα καταβαλλόταν για την υπολειπόμενη διάρκεια του συμβολαίου να είναι 
ισοδύναμη προς την αξία εξαγοράς. Ο λογαριασμός αποταμιεύσεως, ο οποίος κατά την έναρξη της 
ελεύθερης ασφάλισης θα αποτελείται από την αξία εξαγοράς, θα χρεώνεται ετησίως με το κόστος 
καλύψεως θανάτου και μόνο με τα έξοδα διαχείρισης κεμ ^π ισ τώ νετα ι με την απόδοση, όπως α- 
ναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝ

Στη λήξη της ασφάλισης θα καταβάλεται το σύ^ολ^το^λογαριασμού αποταμιεύσεως. Σε περίπτω
ση θανάτου του Ασφαλισμένου πριν απα^τη 'ληξη, θα καταβάλεται το σύνολο του λογαριασμού 
αποταμιεύσεως κατά τη στιγμή εκείντ^τ^ο^φαλαιο θανάτου της νέας ασφάλισης, αν το τελευταίο 
είναι μεγαλύτερο.

Από τη στιγμή πού.ήοΐ^φεά.ιστήριο αποκτήσει αξία εξαγοράς, ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα 
να αποσύρει, με εγγύηση την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου, ποσά σύμφωνα με τους α
κόλουθους όρους:

α. Το ποσό που αποσύρεται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αξία εξαγοράς του συμ
βολαίου εκείνη τη χρονική στιγμή.

β. Ο λογαριασμός αποταμιεύσεως θα εξακολουθήσει να χρεωπιστώνεται κανονικά όπως αναφέρε- 
ται στο άρθρο 2 του παρόντος.

γ. Ο Συμβαλλόμενος θα μπορεί να επιστρέφει το αναληφθέν ποσό ανατοκισμένο ετησίως με επιτό
κιο ίσο προς το εκάστοτε ποσοστό απόδοσης (όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 (γ) του παρόντος) 
τυξημένο κατά 2 μονάδες. Στην περίπτωση μη επιστροφής του αναληφθέντος ποσού, από τις 
ταροχές που θα καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου σε περίπτωση θανάτου, ε- 
αβίωσης και εξαγοράς, θα αφαιρείται το ποσό ανάληψης ανατοκισμένο όπως περιγράφεται πα- 
>απάνω για τη χρονική περίοδο ανάμεσα στην ημερομηνία ανάληψης και την ημερομηνία κα- 
αβολής της παροχής.
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Στην περίπτωση αυξήσεως του ασφαλίστρου, η αύξηση του κεφαλαίου κάλυψης θα είναι ίση με το 
τριπλάσιο του τμήματος του ασφαλίστρου που αντιστοιχεί στην αύξηση. Οι μειώσεις θα έχουν την 
ίδια μεταχείριση με μία μερική εξαγορά, το ποσό της οποίας θα θεωρείται σαν εφ’άπαξ ασφάλι
στρο, οπότε θα εφαρμόζεται το άρθρο 9 περίπληρωμής προσθέτου εφ’άπαξ ασφαλίστρου του πα
ρόντος. , ..... ,,Η · ; ν ... .. ...

Πριν από κάθε αύξηση καλύψεως, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 12 των Ορισμών και Γενικών 
Όρων Ασφάλισης Ζωής, η Εταιρία διατηρείτο δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για την 
καλή υγεία ή ασφαλισιμότητα του ασφαλισμένου. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επέτειο του 
συμβολαίου που ακολουθεί την έγγραφη αίτηση του Συμβαλλόμενου που έχει γίνει αποδεκτή από 
την Εταιρία και εφ’όσον η τελευταία έχει αποστείλει στο Συμβαλλόμενο τη σχετική πρόσθετη πρά
ξη με τη νέα εικόνα των καλύψεων και ασφαλίστρων και έχει καταβληθεί το σχετικό ασφάλιστρο.

9. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Ο Συμβαλλόμενος μπορεί οποτεδήποτε να καταβάλει ανε ήψρΓφτα κανονικά του ασφάλι
στρα ένα εφ’άπαξ ασφάλιστρο. Ο λογαριασμός αποταμιε )(Πιστώνεται με το εφ’άπαξ α
σφάλιστρο. Αντίστοιχα θα επέλθει ταυτόχρονη αύξηση!; τλιζομένου κεφαλαίου κατά το
ποσό του εφ’άπαξ ασφαλίστρου. Το εφ’άπαξ ασφάλιστρ^δ ειται σε επιβαρύνσεις για έξοδα
προσκτήσεως και δεν θα λαμβάνεται υπ’όψ 
Καταναλωτή.

•τέπειτα αυξήσεις βάσει του Δείκτη Τιμών



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (ΑΠΛΗ)

Πρόκειται για μία πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου, η οποία υπόκειται στους ορισμούς και γενικούς 
όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εκτός αν το παρόν παράρτημα ορίζει διαφορετικά.

Με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων που φανερώνουν ότι ο θάνατος του Ασφαλισμένου ε
πήλθε πριν από την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης, η Εταιρία θα καταβάλει στο Δικαιούχο το 
ποσό που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σαν ασφαλισμένο κεφάλαιο της ALPHA Α
ΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (ΑΠΛΗ).

1.(α) Στα πρώτα δέκα έτη της διάρκειας της ασφάλισης του^εαραρτήματος αυτού το ασφάλιστρο 
που θα καταβάλλεται θα είναι το αρχικό ασψάλιιπρο^που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμ
βόλαιο.

(β) Μετά την παρέλευση της πρώτης δ ε κα&τίαφκα ίμε την έναρξη κάθε νέας δεκαετίας, το α
σφάλιστρο θα αναπροσαρμόζεται με βήτη ττρηλικία του Ασφαλισμένου κατά την έναρξη κάθε 
τέτοιας νέας δεκαετίας. Σαν ηλικίό^^^^ραλισμένου στην περίπτωση αυτή θα θεωρείται η η
λικία του στα πλησιέστερα γεγ.εΊ^ια^ρυ. Η κάλυψη λήγει στην ηλικία των 70 ετών.

2. Πριν από τον θά να τ^το^  
των γενεθλίων του. '· ^

ισμένου και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την 60η επέτειο 
όμενό'ςήυτόρεί να διακόψεΤτην ασφάλιση του παραρτήματος αυτού:

στο σύνολό της ή κάτα^ένα: μέρος και να συνάψει σε αντικατάστασή της ένα νέο αποταμιευτικό συμ
βόλαιο. Το ασφαλισμένο κεφάλαιο του νέου συμβολαίου δεν μπορεί να ξεπερνά το ασφαλισμένο 
κεφάλαιο της ασφάλισης που έχει διακοπεί.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται απόδειξη για την καλή υγεία ή την ασφαλισιμότητα του Α
σφαλισμένου και το ασφάλιστρο για τη νέα ασφάλιση θα είναι το σύνηθες ασφάλιστρο που θα ει
σπράττει η Εταιρία για τη διάρκεια του νέου συμβολαίου και την ηλικία του Ασφαλισμένου κατά 
την ημερομηνία μετατροπής.
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M E ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
Πρόκειται για μία πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου με κάλυψη ανικανότητας για εργασία, η οποία υπόκειται 
στους ορισμούς και γενικούς όρουςτου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εκτός αν το παρόν παράρτημα ορίζει δια
φορετικά. ; ... ; ... .... . ......
Σύμφωνα με την ασφάλιση αυτή, η Εταιρία παρέχει την ακόλουθη κάλυψη :
Α) Με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων που φανερώνουν ότι ο θάνατος του Ασφαλισμένου επήλθε 
πριν από τηνημερομηνία λήξηςπου αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η Εταιρία θα καταβάλει στο Δι- 
καιούχοτο ασφαλισμένο κεφάλαιο της Alpha Ασφάλισης Ζωής (Απλή). Καμία πληρωμή δεν θαγίνει σύμφωνα 
με αυτή την παράγραφο, αν κατά την ημερομηνία θανάτου του Ασφαλισμένου υπάρχει δικαίωμα απαίτησης 
σύμφωνα με την παρακάτω (Β) παράγραφο.
Β) Οταν διαπιστωθεί ανικανότητα του Ασφαλισμένου για εργ||τ1%|^φωνα με την παράγραφο (Γ) του πα
ραρτήματος αυτού, πριν από την επέτειο του συμβολαώ^τ^ε^^^στερη στην 65η επέτειο των γενεθλίων του 
Ασφαλισμένου, το ποσό που αναφέρεται στο ασφ^λ^τη^ω συμβόλαιο σαν ασφαλισμένο κεφάλαιο της Alpha 
Ασφάλισης Ζωής (Απλή), θα καταβάλλεται σ§$οσε%ψε τον ακόλουθο τρόπο:
1. Το 30% του ασφαλισμένου κεφαλαίου^.ια καθΡένα από τα δύο πρώτα έτη και 40% για το τρίτο έτος αρ
χίζοντας από την ημερομηνία αναΛ/γφρ%ηφ^^όλικής ανικανότητας για εργασία.

Το υπόλοιπο του ασφαλισμέγου^εφαλαίου, μετά την αφαίρεση κάθε ετήσιας δόσης, θα πιστώνεται στο 
λογαριασμό επενδύσεως^τών^ι^ιλαίωντης ίδιας σειράς με τη βασική ασφάλιση, και η Εταιρία θα διανέμει 

-  απόδοση επάνω σ'α ^ ιήσυμφωΑα με τρ άρθρο 2γ του παραρτήματος της Βασικής Αποταμιευτικής Ασφάλισης. 
Το ποσό της απόδοστ^α κάταβάλετάι μαζί με κάθε επόμενη δόση του ασφαλισμένου κεφαλαίου της Alpha 
Ασφάλισης Ζωής (Απλή).
3. Η καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου της Alpha Ασφάλισης Ζωής (Απλή) σε δόσεις θα συνεχιστεί μέ
χρι να γίνουν 3 πληρωμές, αν όμως αποδειχθεί ότι ο Ασφαλισμένος πέθανε νωρίτερα, τότε το υπόλοιπο που δεν 
έχει ακόμα πληρωθεί θα καταβάλεται αμέσως μαζί με τις αποδόσεις που πραγματοποιήθηκαν αλλά δεν έχουν 
πληρωθεί.
4. Η πληρωμή κάθε δόσης του ασφαλισμένου κεφαλαίου της Alpha Ασφάλισης Ζωής (Απλή) και της σχετικής 
απόδοσης θα εξαρτάται από τη συνέχιση της ολικής ανικανότητας του Ασφαλισμένου για εργασία. Αν ο Α
σφαλισμένος ασκεί κάποιο επάγγελμα με αμοιβή ή κέρδος, παύει η υποχρέωση της Εταιρίας να πληρώνει την 
αντίστοιχη δόση ή τις επόμενες δόσεις.
5. Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος επανακτήσει την ικανότητά του για εργασία, τότε οι πληρωμές, σύμ
φωνα με την ασφάλιση αυτή, παύουν αυτόματα και η Alpha Ασφάλιση Ζωής (Απλή) επανέρχεται σε ισχύ. Το 
ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται κατά το σύνολο των δόσεων που έχουν καταβληθεί, με ανάλογη μείωση και 
του ασφαλίστρου. " ..............
Γ) Ο Ασφαλισμένος θεωρείται ανίκανος για εργασία όταν μείνει από οποιαδήποτε αιτία ολικά ανίκανος να ε- 
κτελείτη δική του εργασία ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη με τις γνώσεις, την εκπαίδευση και την κοινωνική του 
θέση και:
ί. έχει παραμείνει ανίκανος για εργασία για μια συνεχή χρονική περίοδο ενός έτους ή
Μ. η Εταιρία αναγνώρισε ότι η ανικανότητά του έγινε διαρκής πριν από την παρέλευση του έτους.



■ I' τ . Λαlu χτ|ν εναρςη καοε τέτοιας νέας δεκαετίας. Σαν
ηλικία του Ασφαλισμένου στην περίπτωση αυτή θα θεωρείται η ηλικία του στα πλησιέστερα γενέθλιά του. Η 
κάλυψη λήγει στην ηλικία των 70 ετών.

γ)Στην επέτειο του συμβολαίου την πλησιέστερη στην 65η επέτειο των γενεθλίων του Ασφαλισμένου, τα 
. ασφάλιστρα για τα υπόλοιπα έτη της δεκαετίας που διανύειη Apha Ασφάλιση Ζωής (Απλή), θα μειωθούν στο 
σύνηθες ασφάλιστρο της Εταιρίας για Apha Ασφάλιση Ζωής (Απλή) χωρίς κάλυψη ανικανότητας για εργα
σία. ‘ . .. . ... . ■_,·.·

2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί κατά λογικά χρονικά διαστήματα την εξέταση του Ασφαλι
σμένου από γιατρό της εκλογής της για να εξακριβώνει κατά πόσο ο Ασφαλισμένος είναι ή παραμένει ολικά 
ανίκανος για εργασία. ■·■,·'  η ■.■·.·:' >■ . .. ; -.ϊ.·..0...-~;υ· τ. ■■

3. Πριν από το θάνατο του Ασφαλισμένου και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την 60η επέτειο των γενε
θλίων του, ο Συμβαλλόμενος μπορεί να διακόψει την ασφάλιση αυτού του παραρτήματος στο σύνολό της ή κα
τά ένα μέρος και να συνάψει σε αντικατάστασή της ένα νέο αποταμιευτικό συμβόλαιο. Το ασφαλισμένο κε
φάλαιο του νέου συμβολαίου δεν μπορεί να ξεπερνά το ασφαλισμένο κεφάλαιο της%τσφάλιση  ̂που έχει 
διακοπεί. _ ψνΐΐ
Το νέο συμβόλαιο μπορεί να περιέχει κάλυψη ανικανότητας για εργασίο^^ν^ι^μετατροπή γίνει πριν από 
την επέτειό του συμβολαίου την πλησιέστερη στα πεντηκοστά γενέθλιε^ΟίτΑτφάΜσμένου. Δεν απαιτείται α
πόδειξη για την καλή υγεία ή την ασφαλισιμότητα του Ασφαλισμ&όυ-ί&το ασφάλιστρο για τη νέα ασφάλιση 
θα είναι το σύνηθες ασφάλιστρο που θα εισπράτει η Εταιρίω^^^διάρκεια του νέου συμβολαίου και την η
λικία του Ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία της μετατροπή^
Π. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρία δεν καλύπτει ανικανότητα που προήλί: 
α. Χρήση διεγερτικών ή ναρκωτικών ___
β. Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτεόΐκφηπμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ήστρατιωτικές στάσεις, ταραχές, — 

κινήματα, απεργίες.
γ. Σωματική βλάβη του Ασφαλισμένου κατά την εκτέλεση στρατιωτικών γυμνασίων στις Ενοπλες Δυνάμεις 

οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού.
δ. Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας (με οποιαδήποτε μέσα εκτός τα πόδια), ακροβασία, πυγμαχία, πάλη και 

γενικά πολεμικές τέχνες, 
ε. Επιδράσεις ραδιενεργού ακτινοβολίες.
στ. Απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμό ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του Ασφαλισμέ 

νου.
ζ. Διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές.
η. Οποιεσδήποτε προύπάρχουσες παθήσεις, αναπηρίες ή σωματικές βλάβες οι οποίες ήταν γνωστές στον Α 

σφαλισμένο κατά τη στιγμή της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν. "'! j
Οι προύπάρχουσες παθήσεις που ήταν άγνωστες στον Ασφαλισμένο κατά τη στιγμή της ασφάλισης, κα 
λύπτονται δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης ή επαναφοράς αυτής σε 
ισχύ. ’

όα ή έμμεσα ολικά ή μερικά από:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ALPHA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜ ΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος αυτοΰ, η Εταιρία παρέχει την ακόλουθη κάλυψη η ο
ποία υπόκειται στους ορισμούς και γενικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εκτός αν το πα
ρόν παράρτημα ορίζει διαφορετικά.

Με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων που φανερώνουν ότι ο θάνατος επήλθε πριν από την 
ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η Εταιρία θα καταβάλλει στο Δι
καιούχο ένα μηνιαίο εισόδημα σύμφωνα με τα παρακάτω:

Η πρώτη μηνιαία καταβολή θα γίνει την πρώτη μέρα του μήνοιπου ακολουθεί αμέσως μετά την η
μερομηνία θανάτου του Ασφαλισμένου. Στη συνέχεια οι ̂ τ^βα^ές θα γίνονται την πρώτη μέρα κά
θε μήνα μέχρι το μήνα λήξης της κάλυψης αυτής.

Το ποσό κάθε μηνιαίας καταβολής θα υπολο αΊΡμε τον ακόλουθο τρόπο:

α) Κατά τη διάρκεια του έτους μέσα σ^^πίρσ^πήλθε ο θάνατος του Ασφαλισμένου, κάθε μηνιαία 
καταβολή θα είναι ίση με την μην,ιρκ|^Μρολή που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 
β) Αν κατά την 31η Δεκεμβο^υΐ̂ ^ ίπ ο υ ς  θανάτου ή οποιουδήποτε έτους μετά το έτος θανάτου, η 
Εταιρία δηλώσει ποσοστά α ||£^σ ης που ξεπερνά το 4 1/4 % πάνω στους λογαριασμούς επενδύσε- 
ων των συμβολαάυν^ί^^^^τειράς με τη Βασική Ασφάλιση, το μηνιαίο εισόδημα που πρέπει να 
καταβάλεται για τθ|ί|πό3τνο έτος και για όλα τα επόμενα έτη μέχρι και το έτος που συμπεριλαμ
βάνει την ημερομηνίαλήξης, θα αυξάνεται κατά τόσες μονάδες (ή κλάσμα αυτών) στα εκατό, όσες 
το ποσοστό της απόδοσης που δηλώθηκε ξεπερνά το 4 1/4 %.

γ) Το εισόδημα που αυξήθηκε με αυτό τον τρόπο, θα αποτελεί έκτοτε το μηνιαίο εισόδημα που θα 
) καταβάλεται σύμφωνα με αυτή την ασφάλιση και πάνω σ’αυτό θα υπολογίζεται κάθε μεταγενέστε

ρη αύξηση από αποδόσεις, όπως αυτή καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.



Μ Ε ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΥΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΑΡΟΧΗΣ

Σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος αυτού, η Εταιρία παρέχει την ακόλουθη κάλυψη η ο
ποία υπόκε ιται στους ορισμούς και γενικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εκτός αν το πα
ρόν παράρτημα ορίζει διαφορετικά.

Α. Με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ότι ο θάνατος του Ασφαλισμένου επήλθε πριν από 
την ημερομηνία λήξης που αναφερεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή

Β. Με την διαπίστωση ανικανότητας του Ασφαλισμενο^σύμφώνα με την παρακάτω παράγραφο Γ, 
πριν από την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται?|ι|ο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η Εταιρία θα κατα
βάλει στο Δικαιούχο στην περίπτωση της παόαγράφόυ Α ή στο Συμβαλλόμενο στην περίπτωση της 
παραγράφου Β, ένα μηνιαίο εισόδημα ι φιε τα παρακατω:

ν πρώτη του μήνα που ακολουθεί αμέσως μετά την η-Η πρώτη μηνιαία καταβολή
μερομηνία που επήλθε ο θάνάτός-ή^αναγνωρ ίοτηκε η ολική ανικανότητα για εργασία του Ασφαλι
σμένου. Στη συνέχεια |)έ^ ιε^ρ^:ς θα γίνονται την πρώτη μέρα κάθε μήνα μέχρι το μήνα λήξης της 
κάλυψης αυτής. Τσιπο’σψ'κάθε μηνιαίας καταβολής θα υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

-Φ*-ί. Κατά τη διάρκεια του έτους μέσα στο οποίο επήλθε ο θάνατος ή αναγνωρίστηκε η ανι
κανότητατου Ασφαλισμένου, κάθε μηνιαία καταβολή θα είναι ίση με την μηνιαία καταβολή που 
αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

π. Αν κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους θανάτου ή αναγνώρισης της ανικανότητας (ή οποιου- 
δήποτε έτους μετά το έτος θανάτου ή αναγνώρισης της ανικανότητας) η Εταιρία δηλώσει 
ποσοστό απόδοσης που ξεπερνά το 4 1/4 % πάνω στους λογαριασμούς επενδύσεων των συμ
βολαίων της ίδιας σειράς με τη Βασική Ασφάλιση, το μηνιαίο εισόδημα, που πρέπει να καταβά- 
λεται για το επόμενο έτος και για όλα τα επόμενα έτη μέχρι και το έτος που συμπεριλαμβάνει την 
ημερομηνία λήξης, θα αυξάνεται κατά τόσες μονάδες (ή κλάσμα αυτών) τοις εκατό όσες το 
ποσοστό της απόδοσης που δηλώθηκε ξεπερνά το 4 1/4 %.

ϋΐ. Το εισόδημα που αυξήθηκε με αυτό τον τρόπο θα αποτελεί έκτοτε το μηνιαίο εισόδημα που 
θα καταβάλλεται σύμφωνα με αυτή την ασφάλιση και πάνω σ’αυτό θα υπολογίζεται κάθε μετα
γενέστερη αύξηση από αποδόσεις, όπως αυτή καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.



π. η Εταιρία αναγνώρισε ότι η ανικανότητά του έγινε διαρκής πριν από την παρέλευση του έτους.

■ | Λ. Αν ο Ασφαλισμένος ασκεί κάποιο επάγγελμα με αμοιβή ή κέρδος, παύει η υποχρέωσης της 
*  Εταιρίας να πληρώνει την αντίστοιχη δόση ή τις επόμενες δόσεις.

I

I
I

I

Ε. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί κατά λογικά χρονικά διαστήματα την εξέταση του 
Ασφαλισμένου από γιατρό της εκλογής της για να εξακριβώνει κατά πόσο ο Ασφαλισμένος είναι 
ή παραμένει ολικά ανίκανος για εργασία.

Π. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Εταιρία δεν καλύπτει ανικανότητα που προήλθε άμεσα ή έ η μερικά απο:

μο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις,
α. Χρήση διεγερτικών ή ναρκωτικών ουσιών, 
β. Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικό ή εμχ; 

ταραχές, κινήματα, απεργίες.
γ. Σωματική βλάβη του Ασφαλισμένου κά^τ^^κτέλεση  στρατιωτικών γυμνασίων στις Ενοπλες 

Δυνάμεις οποιασδήποτε γώρας ΐίσ ^^ α^ού . 
δ. Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητο^&ι&οροιαδήποτε μέσα εκτός τα πόδια), ακροβασία, πυγμαχία,

πάλη και γενικά πόλε μικές τ έχ ν εψ τ  ---------------■ - ----—τ  ·_.--------------------— -
ε. Επιδράσεις ραδιενεργού ακτινοβολίας.
στ. Απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμό ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του 

Ασφαλισμένου.
ζ. Διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές.
η. Οποιεσδήποτε προϋπάρχουσες παθήσεις, αναπηρίες ή σωματικές βλάβες οι οποίες ήταν γνω

στές στον Ασφαλισμένο κατά τη στιγμή της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν.
Οι προϋπάρχουσες παθήσεις που ήταν άγνωστες στον Ασφαλισμένο κατά τη στιγμή της ασφά
λισης, καλύπτονται δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης ή επανα
φοράς αυτής σε ισχύ.



1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η Εται
ρία καλύπτει, κάτω από τους ακόλουθους όρους, τα έξοδα νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική ε- 
ξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας του Ασφαλισμένου και των εξαρτωμένων προσώπων αυτού, αν φυ
σικά έχουν συμπεριληφθεί στην κάλυψη που παρέχει το παράρτημα αυτό.

Η  παρούσα κάλυψη διέπεται από τους ορισμούς και γενικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαί
ου και τους ορισμούς και ε ιδικούς όρους συμπληρωματικών καλύψεων Ατυχήματος και Ασθένειας, 
εκτός αν το παρόν παράρτημα ορίζει διαφορετικά.

2. ΠΑΡΟΧΕΣ

Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει τα πραγι 
τύχημα ή ασθένεια του Ασφαλισμένα^« 
μέχρι τα όρια που αναφέρονται στ(&σφαλω

ίξοδά νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική από α- 
υν εξαρτωμένων προσώπων, εφ’όσον καλύπτονται, 
ίριο συμβόλαιο..

Αν το ασφάλιστρο της παρί^ή^άρτής γίνει από τις τιμαριθμικές αναπροσαρμογές ίσο με το ασφά
λιστρο της επόμενης^κ&ΙΙ^^ίας καλύψεων χωρίς μέχρι εκείνη τη στιγμή να έχει εγερθεί αξίωση 

“για αποζημίωση, ό ^ ^ φ ^ ^ ιέ ν ο ς  θα δικαιούται τις αντίστοιχες παροχές από την επόμενη αυτή κα
τηγορία καλύψεων. %^
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος έχει τις παροχές της ανωτάτης κατηγορίας καλύψεων και δεν 
έχει εγερθεί βάσει των παροχών του ασφαλιστηρίου αξίωση για αποζημίωση για περίοδο 4 ετών α
πό την ημερομηνία έναρξης της ισχύος ή επαναφοράς σε ισχύ των παροχών της ανωτάτης κατηγο
ρίας καλύψεων, τότε οι καλύψεις της παροχής αυτής γίνονται απεριόριστες, πλήν του ορίου για δω
μάτιο και τροφή και του ορίων των παραγράφων 3 και 4.

Τα έξοδα τα οποία αναγνωρίζονται για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης και που πραγματοποι
ούνται κατά την διάρκεια της νοσηλείας εντός νοσοκομείου ή κλινικής, συμφωνείται ότι είναι τα α
κόλουθα:

α. Δωμάτιο και τροφή στο νοσοκομείο μέχρι του ορίου που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμ
βόλαιο.
Στην περίπτωση νοσηλείας στο Εξωτερικό το ποσό για δωμάτιο και τροφή διπλασιάζεται, 

β. Εξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διαγνωστικών εξετάσεων, 
γ. Εξοδα για χρήση χειρουργείου, 
δ. Αμοιβή χειρούργου και αναισθησιολόγου. 
ε. Εξοδα εντατικής περίθαλψης.



Η ασφάλιση της νοσοκομειακής περίθαλψης που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ισχύει 
μέχρι του ορίου καλύψεως για κάθε νοσηλεία.

Προκειμένου για σοβαρά περιστατικά, από την κάλυψη αυτή παρέχεται στον Ασφαλισμένο η δυ
νατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να προεισπράξει το 50% των προβλεπομένων νοσηλειών. Για την 
προείσπραξη απαιτείται η εισαγωγή του Ασφαλισμένου σε νοσοκομείο, η προσκόμιση του εισιτη
ρίου, της γνωμάτευσης εισαγωγής και του ιατρικού ιστορικού, καθώς και δήλωση-δέσμευση του Α
σφαλισμένου ότι θα προσκομίσει στην εταιρία μετά την έξοδό του, τα πρωτότυπα και μόνον δελτία 
παροχής υπηρεσιών.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
rΣτην Ασφαλισμένη ή την σύζυγο του Ασφαλισμένου, εφόσον συμπεριλααβάνέτασσαν εξαρτώμενο 

μέλος στο παρόν παράρτημα, καταβάλλεται σε περίπτωση τοκετού (φψψτιόλογικυύ ή με καισαρική 
τομή) εφάπαξ παροχή ίση με το ποσό που καθορίζεται στο ασφαλι^ίρί^4'σύμβόλαιο, με την προϋ
πόθεση ότι ο τοκετός πραγματοποιείται εικοσιτέσσερις (24Γμ^^ς μετά την έναρξη ή την επανα
φορά σε ισχύ της ασφάλισης της συζύγου του Ασφαλισμένου^} τηψΑσφαλισμένης γυναίκας.

Πέρα από την παροχή του άρθρου αυτού, καμία ά| 
με βάση το παρόν παράρτημα.

ημίωση δεν θα καταβάλεται για τοκετό

Το επίδομα τοκετού καταβάλλεται ανε^ΒΒΚκ^από τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και ανε
ξάρτητα από την πληρωμή των εξόδ'^^^ρκετρύ από οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

4. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Η κάλυψη που αναφέρεται στο παράρτημα αυτό επεκτείνεται και σε κάλυψη εξόδων μέχρι του τε
τραπλασίου για δωμάτιο και τροφή για χειρουργικές επεμβάσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία, 
καθώς και στις εξής εξετάσεις όταν πραγματοποιούνται εντός νοσοκομείου ή κλινικής:

α) Αξονική τομογραφία, β) σπινθηρογράφημα, γ) βιοψία, δ) πυελογραφία, 
ε )  εγκεφαλογράφημα, στ) γαστροσκόπηση, ζ) κυστεοσκόπηση, η) κολονοσκόπηση, 
θ) μαγνητική τομογραφία εφόσον μετά προκύψει ανάγκη νοσηλείας.

5. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Εφόσον ο Ασφαλισμένος ή εξαρτώμενο πρόσωπο νοσηλευθεί σε νοσοκομείο ή κλινική του εξωτε-
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πραγματοποιηθέντων εξόδων μέχρι του ορίου νοσηλείας και δωματίου και τροφής που αναφέρο- 
νται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Στην περίπτωση αυτή ο Ασφαλισμένος Οφείλει να επικυρώσει τις αποδείξεις της νοσηλείας του 
στην πλησιέστερη Ελληνική προξενική αρχή και η Εταιρία θα καταβάλει την αποζημίωση σε 
δραχμές με βάση την ισοτιμία της Τραπέζης Ελλάδος την ημερομηνία της καταβολής.

7 . 1  
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6. ΧΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Σε περίπτωση νοσηλείας για την οποία ο Ασφαλισμένος εισπράττει αποζημίωση από το δημόσιο, 
ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, η Εταιρία θανατά βάλει την διαφορά μεταξύ των α
ναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας που πραγματοποιήθή^/%ά’Ιτ:ων ποσών που καταβάλλονται α
πό τους ασφαλιστικούς φορείς που αναφέρονται π α ρ σ ^ ^ ^ ^ ε  την προϋπόθεση ότι η διαφορά που 
υπάρχει καταβλήθηκε πραγματικά από τον Ασφαλισμένο, και δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο απο
ζημίωσης όπως αυτό περιγράφεται στα παράπάνω άρθρα 2 και 4.

Ειδικά για την περίπτωση του άρθρό\5?(Νόσηλεία στο Εξωτερικό), εφόσον ο ασφαλισμένος ή το 
αρτωμενο πρόσωπό κανει χ ^ ί^ ε ν ο ς  απο τους παραπανω ασφαλιστικούς φορείς και εισπραξει 

μέρος των αναγνωρισμέ^χ^ραγματοποιηθέντων εξόδων, η Εταιρία θα καταβάλλει το 100% της 
διαφοράς μέχρι των^ρρΓωνΑρσηλείας και δωματίου και τροςρής που αναφέρονται στο ασφαλιστή
ριο συιιβόλαιο. - -

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

α. Το παράρτημα αυτό δεν καλύπτει σωματικές βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή με
ρικά σε απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του αυτόχειρα, σε επα
νάσταση, εμφύλιο ή εξωτερικό πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, σε διάπραξη άδικης επίθεσης σε 
βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος, σε επίδραση ατομικής ενέργειας ή ραδιενέργειας σε και
ρό πολέμου ή ειρήνης, καθώς και σε συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε στρατιωτικά γυμνάσια των 
Ενόπλων Δυνάμεων οποιοσδήποτε Χώρας ή Οργανισμού.

β. Η Εταιρία δεν καλύπτει στην παροχή αυτή τη νοσηλεία κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών 
από την ημερομηνία έκδοσης ή επαναφοράς σε ισχύ του παραρτήματος, που οφείλεται σε προγε
νέστερη σωματική βλάβη ή ασθένεια ή οποιαδήποτε βλάβη του οργανισμού ή τις ενδεχόμενες επι
πλοκές τους. Μετά την πάροδο των 12 μηνών, η κάλυψη ισχύει και για σωματική βλάβη ή ασθένεια 
ή οποιαδήποτε βλάβη του οργανισμού που προϋπήρχε και δηλώθηκε, εκτός αν έχει εξαιρεθεί με ει
δικό όρο στο συμβόλαιο.



(30) ημέρες.

Σαν ασθένειες για την εφαρμογή του παραρτήματος αυτοΰ, δεν θεωρούνται οπωσδήποτε οι δια
νοητικές, νευρικές ή νευροψυτικές διαταραχές, οι επιληπτικές κρίσεις, ο χρόνιος αλκοολισμός, η 
χρήση ναρκωτικών, οι συνήθεις σωματικές, εργαστηριακές, ακτινολογικές ή άλλες εξετάσεις 
(check-up), η ανάρρωση και η ιατρική επίβλεψη, η ανάπαυση, η αισθητική ή πλαστική χειρουργική 
(εκτός αν είναι συνέπεια ατυχήματος που έγινε κατά τον χρόνο ισχύος του παραρτήματος αυτοΰ), 
οι εκ γενετής ανωμαλίες και παθήσεις, η κύηση καθώς και οι θεραπείες ή επεμβάσεις για το σκοπό 
αυτό, η αποβολή, η απόξεση και οι επιπλοκές τους, η μυωπία ή οποιαδήποτε άλλη διαθλαστική α
νωμαλία των οφθαλμών, η οδοντιατρική θεραπεία ή χειρουργική (εκτός αν αυτή είναι συνέπεια α
τυχήματος που έγινε κατά το χρόνο ισχύος του παραρτήματος αυτού).

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ή καλυπτόμενο μέλος της οικογένειας ||ρ ||οσ η λευθεί συνέ
πεια του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (ΑΙΟ§ |̂|τ] Τ̂ τ^Ιρία συμφωνεί να 
καταβάλει αποζημίωση η οποία, ανεξάρτητα από τα αναγραφόμεν ^ ρπ&ψρ^ν παράρτημα, σε κα
μία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ΙΟΟπλάσιο ποσό της παρσ^η^πο^καταβάλεται για δωμάτιο 
και τροφή συνολικά καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος του παρό^αόςΚαραρτή ματος.

Διευκρινίζεται ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις δια τώ ν^^ι^δνω ν μεθόδων της ιατρικής (λαπαρο- 
σκοπική μέθοδος, λιθοτριψία, μέθοδος υπερ^ρ^^^ροσ τά του , κ.α.) καλύπτονται από το παρόν 
παράρτημα ανεξάρτητα από το χρόνο πασαμρ\|ίσρτο νοσοκομείο ή την κλινική.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ο Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να ειδοποιήσουν με έγγραφο την Κεντρική 
Διεύθυνση της Εταιρίας στην Αθήνα σχετικά με την εισαγωγή αυτού ή κάποιου εξαρτωμένου προ
σώπου σε Νοσοκομείο ή Κλινική μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία της εισαγωγής και 
οπωσδήποτε πριν από την έξοδο.

Παράλειψη της γνωστοποίησης μέσα στην προθεσμία που ορίζει το παράρτημα αυτό δεν καθιστά 
ανίσχυρη οποιαδήποτε αξίωση, αν αποδειχθεί ότι δεν ήταν λογικά και πρακτικά δυνατό να γίνει 
μια τέτοια γνωστοποίηση και ότι αυτή έγινε αμέσως μόλις αυτό ήταν λογικά και πρακτικά δυνατό.



___ __ |5ί„ „„ν,.,,., ^  ν̂ ^̂ ΐΑ̂ ι,/νιι ρ/νυ.μΐ| 11 υ.υυ£.ν&ια που προκακεσε την εισαγωγή αυτού ή
κάποιου από τα εξαρτώμενα πρόσωπα για νοσηλεία σε Νοσοκομείο ή Κλινική και να προσκομί
ζουν με έξοδα τους όλα τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερο
μηνία που ζητήθηκαν αυτά από την Εταιρία.

Η Εταιρία θα υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης για νοσοκομειακή περίθαλψη αν προσκο
μιστούν σε αυτήν τα πρωτότυπα (όχι αντίγραφα) δελτία παροχής υπηρεσιών.

Η Εταιρία δικαιούται, με έξοδά της και με γιατρό που ορίζεται από αυτή, να εξετάζει οποιονδήπο- 
τε που καλύπτεται από το παράρτημα αυτό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Αν το καλυπτόμενο 
πρόσωπο αρνηθεί να υποβληθεί στην εξέταση, η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει ασφαλι
στική αποζημίωση.

9. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

συμπληρωματικών

Για τα εξαρτώμεν 
πτονται αυτά, παύσ< 
γραφο (ε)του άρθρό!

Για τον τερματισμό της κάλυψης πρω από αυτό το παράρτημα, θα εφαρμόζονται όσα α-
ναφέρονται στην παράγραφο (|^ί% £|>σρου 2 του παραρτήματος των ορισμών και ειδικών όρων

ιατος και Ασθενείας.

η κάλυψη τερματίζεται αν οι σχετικές παροχές με τις οποίες καλύ- 
^  ισχύουν για τους λόγους που αναφέρονται στην προαναφερθείσα παρά-

2 για καλύψεις Ατυχήματος και Ασθενείας και ειδικώτερα ::--------------------
α. Στην περίπτωση της συζύγου, όταν λυθεί ο γάμος της με τον Ασφαλισμένο, 
β. Στην περίπτωση τέκνου, κατά την επέτειο του συμβολαίου που είναι πλησιέστερη στην 21 (εικο
στή πρώτη) επέτειο των γενεθλίων του ή κατά την σύναψη γάμου πριν από την ηλικία των 21 ετών. 
Σε περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν, ηλικία εξόδου από την ασφάλιση θα θεωρείται αυτή 
των 24 ετών.
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