OΣΔ Α.Δ.
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΣΡΗΑ ΑΝΘΡ. ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΟΣΔ
Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ, ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ &
HR CONTROLLING ΣΑΘ. & ΚΗΝ. ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ
ΤΠΟΓ/ΝΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ &
ΑΜΟΗΒΧΝ-ΠΑΡΟΥΧΝ ΑΝΘΡ. ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

Μαξνχζη, 26 -7 -2012
Αξηζκ.: 459/22

ΒΑΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:
Άλλα Νηθνιάθε
Σει.: 210 611 8251

ΠΡΟ: Απνδέθηεο ηειψλ Α, 5, 6, 7, 11, 12 & 14

ΘΔΜΑ: Άιια Θέκαηα Αζθάιηζεο – Πξφλνηαο – Πεξίζαιςεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
(Παξνρή Πξφζζεηεο Αζθαιηζηηθήο Κάιπςεο ζην Πξνζσπηθφ ηνπ ΟΣΔ κέζσ ηνπ
Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ κε ηελ Alico)
ΥΔΣ.: α) 459/2/19-1-2011 Β.Δ.
β) 45/101208/29-4-2011 θαη
γ) 45/101755/21-6-2011 επηζηνιέο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Αλζξ. Γπλακηθνχ
δ) 459/465802/4-4-2012 επηζηνιή ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο, πζηεκάησλ Ακνηβψλ &
HR Controlling ηαζεξήο & Κηλεηήο Σειεθσλίαο
Α. ΠΡΟΛΟΓΟ
θνπφο ηεο παξνχζαο Βαζηθήο Δγθπθιίνπ είλαη λα πεξηιάβεη ζε έλα εληαίν θείκελν ζεκαληηθέο
δηεπθξηλίζεηο θαζψο θαη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ ππάξμεη απφ ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο (1-1-2011) ηνπ λένπ νκαδηθνχ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηεο Alico κε ην νπνίν ν
ΟΣΔ ζπλερίδεη ηελ παξνρή πξφζζεηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ. Ζ
ελεκέξσζε γχξσ απφ ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ην ζπκβφιαην αλακέλεηαη λα ειαρηζηνπνηήζεη πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ
θαηαγξαθεί σο ηψξα θαη λα ζπκβάιεη ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ παξνρψλ.
Με ηελ παξνχζα θαηαξγείηαη ε αλσηέξσ ζρεηηθή Βαζηθή Δγθχθιηνο.
Β. ΗΣΟΡΗΚΟ
ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΣΔ παξερφηαλ απφ 1-1-2002, κε δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο, πξφζζεηε
νκαδηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή ζηα πιαίζηα ηνπ
Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ 1180, κε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ (ζπδχγνπ
θαη ηέθλσλ) ησλ εξγαδνκέλσλ, κε δαπάλεο ησλ ηδίσλ.
Σν αλσηέξσ αζθαιηζηήξην έιεμε ζηηο 31-12-2010 θαη ε Δηαηξεία κεξίκλεζε γηα ηε ζχλαςε
λένπ αζθαιηζηεξίνπ κε ηελ Alico, απφ 1-1-2011, ζην νπνίν ζπλέρηζαλ λα θαιχπηνληαη νη ήδε
αζθαιηζκέλνη.
Σν λέν αζθαιηζηήξην δηαθξίλεηαη γηα ηηο εθζπγρξνληζκέλεο παξνρέο ηνπ θαη γηα ηελ
ελζσκάησζε ζηνηρείσλ πνπ αθελφο θαιχπηνπλ έθηαθηεο θαη κεγάιεο αλάγθεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, αθεηέξνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιή ρξήζε, άξα θαη ηε καθξνβηφηεηά ηνπ.
Γ. ΠΟΗΟΗ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ
ην πξφγξακκα ηεο πξφζζεηεο νκαδηθήο αζθάιηζεο δηθαηνχληαη λα εληαρζνχλ κε δαπάλεο
ηνπ ΟΣΔ φινη νη ππάιιεινη ηνπ ΟΣΔ, ειηθίαο κέρξη θαη 67 εηψλ. πκπεξηιακβάλνληαη θαη νη
ακεηβφκελνη κε πάγηα αληηκηζζία δηθεγφξνη.
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Γελ θαιχπηνληαη νη εξγαδφκελνη κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εθηφο
αλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ αηνκηθή ηνπο ζχκβαζε.
Σν πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ππφ δνθηκήλ εληάζζεηαη
ηελ 1ε ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε κεηαηξνπή ηεο ζχκβαζήο ηνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Οη λενπξνζιακβαλφκελνη εληάζζνληαη απφ ηελ 1ε ηνπ επφκελνπ ηεο πξφζιεςήο ηνπο κήλα.
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έληαμεο ζην νκαδηθφ αζθαιηζηήξην, κε δαπάλεο ηνπ εξγαδνκέλνπ,
ησλ ζπληεξνχκελσλ πξνζψπσλ ηνπ (ζχδπγνο ειηθίαο κέρξη θαη 67 εηψλ θαη άγακα ηέθλα
ειηθίαο απφ 30 εκεξψλ κέρξη θαη 27 εηψλ), αλεμαξηήησο εάλ εξγάδνληαη ή φρη. πληεξνχκελα
πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο νπνηαζδήπνηε ρψξαο ή δηεζλνχο αξρήο,
ζε θαηξφ πνιέκνπ ή ζε θαηξφ εηξήλεο ή ζηα ζψκαηα αζθαιείαο θαιχπηνληαη απφ ην
πξφγξακκα.
ΖΜΔΗΧΖ: Σα ηέθλα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαιχπηνληαη
θαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 27 εηψλ, κέρξη ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο ηνπ θπξίσο αζθαιηζκέλνπ,
αξθεί ν ελδηαθεξφκελνο γνλέαο λα απνζηείιεη ζηελ Alico ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
Γ. ΠΟΗΟΗ ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ
Γελ θαιχπηνληαη απφ ην νκαδηθφ απηφ αζθαιηζηήξην νη εμήο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ηνπ ΟΣΔ:
1. Όζνη δηαηίζεληαη ζηηο εηαηξείεο πνπ έρεη επελδχζεη ν ΟΣΔ ζην εμσηεξηθφ. Απηνί φκσο,
κπνξνχλ λα αζθαιίζνπλ ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπά ηνπο (ζχδπγν θαη ηέθλα) εθφζνλ ηα
ηειεπηαία δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα.
2. Όζνη δηαηίζεληαη (κε δαλεηζκφ) ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο COSMOTE, OTE-GLOBE, ΟΣΔ
Estate, HELLAS SAT, HELLASCOM θαη ΟΣΔ-Plus, κε δαπάλεο ησλ νπνίσλ εληάζζνληαη
ζε άιιν νκαδηθφ αζθαιηζηήξην, γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε δηάζεζή ηνπο.
3. Όζνη θαιχπηνληαη απφ αηνκηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε δαπάλεο ηνπ ΟΣΔ.
4. Όζνη δηαηίζεληαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο ζην εμσηεξηθφ, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε
δηάζεζή ηνπο.
Δ. ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ
Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΣΔ, πνπ ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο,
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ηαμηδησηηθή αζθάιηζε κεηαθηλήζεσλ γηα ππεξεζηαθά ηαμίδηα ζην
εμσηεξηθφ (ζρεη. 45/313/27-04-2001 Δηδηθή Δγθχθιηνο, Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην ζηελ Αγξνηηθή
Αζθαιηζηηθή, Νν 1176/01).
Σ. ΚΑΛΤΦΔΗ (ΠΑΡΟΥΔ) & ΔΞΑΗΡΔΔΗ
Οη θαιχςεηο πνπ παξέρνληαη απφ ην λέν νκαδηθφ αζθαιηζηήξην πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γεληθά ζην αζθαιηζηήξην, δελ θαιχπηνληαη θίλδπλνη πνπ νθείινληαη ή
ζπζρεηίδνληαη νιηθά ή κεξηθά, άκεζα ή έκκεζα κε ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
ΓΔΝΗΚΔ ΔΞΑΗΡΔΔΗ
- Πφιεκν, εηζβνιή, ελέξγεηα μέλεο δπλάκεσο, ερζξνπξαμίεο, εκθχιην πφιεκν, επαλάζηαζε, εμέγεξζε,
ζηάζε, ζηξαηησηηθή εμνπζία ή ζηξαηησηηθφ λφκν ή ζθεηεξηζκφ ηεο εμνπζίαο ή θαηάζηαζε πνιηνξθίαο
ή νπνηνδήπνηε γεγνλφο ή αηηία πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ θήξπμε ή δηαηήξεζε ζηξαηησηηθνχ λφκνπ,
θαηάζηαζε πνιηνξθίαο, ζπιιήςεηο, θαξαληίλα ή ηεισλεηαθνχο θαλνληζκνχο ή εζληθνπνηήζεηο θαηά
δηαηαγή θπβεξλήζεσο ή δεκφζηαο ή ηνπηθήο αξρήο, επίζεο απψιεηεο ή ζάλαην πξνθαινχκελεο απφ
νπνηνδήπνηε φπιν ή φξγαλν πνπ ιεηηνπξγεί κε ή ρξεζηκνπνηεί αηνκηθή ελέξγεηα ή ξαδηελέξγεηα ζε
θαηξφ πνιέκνπ ή εηξήλεο. Ζ εμαίξεζε απηή δελ ζα επεξεάδεηαη απφ θακία ηξνπνπνίεζε, εθηφο αλ
αλαθέξεηαη εηδηθά ζ’ απηήλ ζπλνιηθά ή κεξηθά θαζψο θαη βηνινγηθέο κνιχλζεηο.
- Καηά ηε δηάξθεηα ππεξεζίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ππαιιήινπ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο νπνηαζδήπνηε
ρψξαο ή δηεζλνχο αξρήο, ζε θαηξφ πνιέκνπ ή ζε θαηξφ εηξήλεο.
- Δπηδξάζεηο αηνκηθήο ή ππξεληθήο ελέξγεηαο ή ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο πέξαλ ησλ λνκίκσο
επηηξεπφκελσλ νξίσλ.
- πκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε αμηφπνηλεο πξάμεηο
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- Πηήζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε νπνηνδήπνηε αεξνπιάλν ή άιιν κέζν αεξνπινΐαο, εθηφο εάλ είλαη
επηβάηεο αεξνπιάλνπ Δκπνξηθήο Αεξνπνξηθήο Δηαηξείαο πνπ εθηειεί ηαθηηθά ή έθηαθηα δξνκνιφγηα
ζε εγθαηεζηεκέλεο επηβαηηθέο γξακκέο ή κεηαθέξεηαη σο αζζελήο ή ηξαπκαηίαο ή ζπλνδφο απηνχ κε
αζζελνθφξν ή ζσζηηθφ αεξνπιάλν ή ειηθφπηεξν.

1. ΑΦΑΛΗΖ ΕΧΖ (κφλν γηα ηνπο θπξίσο αζθαιηζκέλνπο)
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, νη δηθαηνχρνη
ιακβάλνπλ πνζφ ίζν κε 14 κέζνπο κεληαίνπο κηζζνχο. Ο κέζνο κεληαίνο κηζζφο
θαζνξίδεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.
Πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ γεληθψλ εμαηξέζεσλ, εηδηθά γηα ηελ ελ ιφγσ παξνρή, δελ ζα
θαιχπηνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη ή ζρεηίδνληαη νιηθά ή κεξηθά, άκεζα ή έκκεζα κε
ηα εμήο:
-

ρξήζε λαξθσηηθψλ ή παξαηζζεζηνγφλσλ νπζηψλ
αιθννιηζκφ ή ππεξβνιηθή ρξήζε (κέζε) νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ
ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ
νη πξνγελέζηεξεο ηεο αζθάιηζεο ζνβαξέο παζήζεηο (βι. Πίλαθα ζει. 7) θαιχπηνληαη κεηά ηελ
παξέιεπζε έμη κελψλ απφ ηελ έληαμε ζηελ αζθάιηζε θάζε αζθαιηζκέλνπ.

Παξάηαζε ηεο Παξνρήο γηα Απψιεηα Εσήο
Αλ ν ππάιιεινο θαηαζηεί νιηθά αλίθαλνο γηα εξγαζία απφ ζσκαηηθή βιάβε ή αζζέλεηα, θαη
αληθαλφηεηα απηή ηνλ εκπνδίδεη λα αζθήζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ή επάγγεικα κε ακνηβή
ή θέξδνο θαη ζπγρξφλσο:
είλαη αζθαιηζκέλνο απφ ηελ Οκαδηθή Αζθάιεηα Εσήο ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξφλν
δελ έρεη θζάζεη ηελ 65ε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπ
δελ έρεη ιήμεη ε αζθάιηζή ηνπ
θαη ν ππάιιεινο απηφο
πεζάλεη κέζα ζε έλα ρξφλν απφ ηφηε πνπ δηαθφπεθε ε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ
γηα ηελ αζθάιηζή ηνπ θαη
εθφζνλ είρε παξακείλεη ζπλερψο αλίθαλνο γηα εξγαζία
ηφηε ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο αζθάιεηαο δσήο κε ην νπνίν ήηαλ
αζθαιηζκέλνο ν ππάιιεινο απηφο ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνχ ηεο εξγαζηαθήο ηνπ
ζρέζεο κε ηνλ ΟΣΔ.
Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο
Κάζε αζθαιηζκέλνο, πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζηακαηήζεη λα εξγάδεηαη ζηνλ ΟΣΔ,
κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηελ Οκαδηθή Αζθάιεηα Εσήο ζε Αηνκηθφ πκβφιαην Αζθάιεηαο
Εσήο ρσξίο ηαηξηθή εμέηαζε.
Σν ζπκβφιαην απηφ κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα νπνηαδήπνηε Αηνκηθά πκβφιαηα Εσήο
πνπ εθδίδεη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Γελ κπνξεί φκσο λα
είλαη Αηνκηθφ Αζθαιηζηήξην ηχπνπ απιήο Αζθάιεηαο Εσήο ή πκβφιαην πνπ πεξηιακβάλεη
παξνρέο αληθαλφηεηαο ή πξφζζεηεο παξνρέο εμ αηηίαο ζαλάηνπ απφ αηχρεκα.
Ζ κεηαηξνπή απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ζα
έρεη ιάβεη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε νκαδηθή αζθάιηζε ηνπ
ππαιιήινπ έρεη ιήμεη, γξαπηή αίηεζή ηνπ θαη ηελ πξψηε θαηαβνιή αζθαιίζηξνπ.
2. ΜΟΝΗΜΖ ΟΛΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΑΘΔΝΔΗΑ (κφλν γηα ηνπο θπξίσο
αζθαιηζκέλνπο)
Αλ θάπνηνο ππάιιεινο θαηαζηεί κφληκα θαη νιηθά αλίθαλνο γηα εξγαζία απφ αζζέλεηα,
πξηλ ηελ 65ε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπ θαη ε αληθαλφηεηα απηή δελ ηνπ επηηξέπεη λα αζθεί
νπνηαδήπνηε εξγαζία ή επάγγεικα κε ακνηβή ή θέξδνο, εθφζνλ ε αζθάιηζή ηνπ δελ έρεη
ιήμεη θαη εθφζνλ, πξηλ πεξάζνπλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζηακάηεζε ε
θαηαβνιή αζθαιίζηξσλ γηα ηνλ ππάιιειν απηφ, ππνβιεζνχλ ηα αλαγθαία απνδεηθηηθά φηη
ε πην πάλσ αληθαλφηεηα ππήξρε ηνπιάρηζηνλ γηα 12 ζπλερείο κήλεο θαη εμαθνινπζεί λα
είλαη νιηθή θαη κφληκε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπκβφιαην βξίζθεηαη ζε ηζρχ, ηφηε ε
θάιπςε γηα ηελ αζθάιεηα δσήο ηνπ ππαιιήινπ ζα ιήμεη θαη, αληί φισλ ησλ άιισλ
παξνρψλ, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα κφληκε θαη νιηθή
αληθαλφηεηα ίζε κε 14 κέζνπο κεληαίνπο κηζζνχο ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο.
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Αλ φκσο ν ππάιιεινο πεζάλεη κεηά ηελ ππνβνιή ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ησλ
απνδεηθηηθψλ αληθαλφηεηαο αιιά πξηλ ηελ έλαξμε ησλ θαηαβνιψλ, ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία
ζα θαηαβάιιεη ην πνζφ ζην δηθαηνχρν ή ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ εθάπαμ.
Γελ παξέρεηαη θάιπςε γηα αληθαλφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε:
- Γηαλνεηηθέο, λεπξσηηθέο, ςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο θαη παζήζεηο θαζψο θαη ηα επαθφινπζα ή
επηπινθέο ηνπο
- πγγελείο Παζήζεηο
- Υξήζε λαξθσηηθψλ ή παξαηζζεζηνγφλσλ νπζηψλ
- Αιθννιηζκφ ή ππεξβνιηθή ρξήζε (κέζε) νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ
- χλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS) θαη ηα επαθφινπζα ή επηπινθέο ηνπο
- πλέπεηεο ρξήζεο θαξκάθσλ, δειεηεξίνπ ή αεξίνπ
- Γηα 6 κήλεο απφ ηελ έληαμε θάζε αζθαιηζκέλνπ ζην πξφγξακκα δελ θαιχπηεηαη θακία
πεξίπησζε πνπ αθνξά πξνυπάξρνπζεο ηεο αζθάιηζεο ρξφληεο ζνβαξέο παζήζεηο (βι. Πίλαθα
ζει. 7). Αλ ε πεξίπησζε έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ έλαξμε ηεο αζθάιηζεο σο κφληκε θαη νιηθή
αληθαλφηεηα δελ ζα θαιχπηεηαη νχηε κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 6κήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία
έληαμεο ζηελ αζθάιηζε.

ΖΜΔΗΧΖ: Οη εξγαδφκελνη πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ)
δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνρή ηεο Μφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο απφ Αζζέλεηα γηα
αληθαλφηεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ ίδηα αηηία βάζεη ηεο νπνίαο είραλ ραξαθηεξηζηεί ΑΜΔΑ.
Καιχπηνληαη φκσο απφ ηηο άιιεο παξνρέο (Αζθάιεηα Εσήο, ΜΟΑ απφ Αηχρεκα, Απψιεηα
Δηζνδήκαηνο, Δπξεία Ννζνθνκεηαθή & Δμσλνζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε θαη απφ ηελ παξνρή
ΜΟΑ απφ αζζέλεηα εθφζνλ ε αληθαλφηεηα πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζε απφιπζε νθείιεηαη ζε
άιιε αηηία εθηφο εθείλεο γηα ηελ νπνία είραλ ραξαθηεξηζηεί ΑΜΔΑ).
3. ΘΑΝΑΣΟ – ΜΟΝΗΜΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ (κφλν γηα ηνπο θπξίσο
αζθαιηζκέλνπο)
α. ΑΠΧΛΔΗΑ ΕΧΖ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ
Καηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνζφ ίζν κε 28 κέζνπο κεληαίνπο
κηζζνχο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Αζθάιηζε Εσήο), αλ έλα αηχρεκα επηθέξεη, αλεμάξηεηα
απφ άιιε αηηία, απψιεηα ηεο δσήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κέζα ζε εθαηφλ νγδφληα (180)
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο.
β. ΜΟΝΗΜΖ ΟΛΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ
Καηαβάιιεηαη πνζφ ίζν κε 14 κέζνπο κεληαίνπο κηζζνχο, αλ έλα αηχρεκα επηθέξεη ζηνλ
Αζθαιηζκέλν, αλεμάξηεηα απφ άιιε αηηία, κέζα ζε εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο, κφληκε νιηθή αληθαλφηεηα, πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα αζθήζεη
θάπνην επάγγεικα ή θάπνηα εξγαζία κε ακνηβή ή θέξδνο, γηα ηελ νπνία έρεη ηα
απαηηνχκελα πξνζφληα, κε βάζε ηε κφξθσζε, εηδίθεπζε ή πείξα ηνπ. Ζ θαηαβνιή ηεο
απνδεκίσζεο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πην πάλσ αληθαλφηεηα δηήξθεζε 12
ζπλερείο κήλεο θαη εμαθνινπζεί λα είλαη νιηθή, ζπλερήο θαη κφληκε ζην ηέινο ηνπ ρξνληθνχ
απηνχ δηαζηήκαηνο.
γ. ΜΟΝΗΜΖ ΜΔΡΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ
Αλ έλα αηχρεκα επηθέξεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν, αλεμάξηεηα απφ άιιε αηηία, κέζα ζε εθαηφλ
νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο, κία απφ ηηο αθφινπζεο
απψιεηεο, ε Δηαηξεία ζα θαηαβάιεη πνζά ίζα κε ηα παξαθάησ πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ
ησλ 14 κέζσλ κεληαίσλ κηζζψλ.
ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΛΗΚΖ ΑΠΧΛΔΗΑ:
ΓΔΞΗΟΤ
Δλφο απφ ηα πάλσ άθξα
70%
Σνπ ρεξηνχ ή ηνπ αληηβξαρίνλα
60%
Δλφο απφ ηα θάησ άθξα πάλσ απφ ην γφλαην 60%
ην γφλαην ή θάησ απφ απηφ
50%
Σνπ πνδηνχ
40%
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Σνπ αληίρεηξα
Σνπ δείθηε ηνπ ρεξηνχ
Σνπ κηθξνχ δαθηχινπ ηνπ ρεξηνχ
Σνπ κέζνπ δαθηχινπ ηνπ ρεξηνχ
Σνπ παξάκεζνπ δαθηχινπ ηνπ ρεξηνχ
Σνπ κεγάινπ δαθηχινπ ηνπ πνδηνχ
Κάζε άιινπ δαθηχινπ ηνπ πνδηνχ
Σεο νξάζεσο ηνπ ελφο καηηνχ
Σεο νξάζεσο ησλ δχν καηηψλ
Γηα ηελ νιηθή θψθσζε ελφο απηηνχ
Γηα ηελ νιηθή θψθσζε θαη ησλ δχν απηηψλ

18%
14%
12%
6%
8%

16%
12%
10%
3%
6%
5%
3%
50%
100%
10%
40%

Αλ θάπνηνο αζθαιηζκέλνο είλαη απνδεδεηγκέλα αξηζηεξφρεηξαο, ηφηε ηα πνζνζηά πνπ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ αληηζηξέθνληαη.
Γελ δηθαηνχληαη αζθάιηζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή (Θάλαην/Μφληκε Αληθαλφηεηα απφ
Αηχρεκα):
- Άηνκα αθξσηεξηαζκέλα, αλάπεξα, βσβά, βαξήθνα, ηπθιά ή κπσπηθά (10 βαζκψλ θαη πάλσ),
ηνμηθνκαλή ή αιθννιηθά
- Άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ παξαιπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, απφ επηιεςία, λεπξαζζέλεηα,
ηξνκψδεο παξαιήξεκα, ςπρηθέο παζήζεηο, αζζέλεηεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ή ηνπ λσηηαίνπ
κπεινχ, φπσο επίζεο απφ βιάβεο ή ρξφληεο νξγαληθέο παζήζεηο ή παζήζεηο ηνπ
θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ή απφ ιεηηνπξγηθά ειαηηψκαηα πνπ επηδξνχλ ζηελ ειεχζεξε
θίλεζε ή ζηνλ νκαιφ ηξφπν δσήο ηνπ.

Δπίζεο, δελ παξέρεηαη θάιπςε γηα πεξηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη άκεζα ή έκκεζα,
ζπλνιηθά ή κεξηθά, απφ:
- πκκεηνρή ζε αγψλεο ηαρχηεηαο ή δεμηνηερλίαο κε κεραλνθίλεηα κέζα ή επηθίλδπλα αζιήκαηα.
- πλέπεηεο ρξήζεο θαη αλαζπκηάζεσλ θαξκάθσλ, δειεηεξίνπ ή αεξίνπ
- Απηνθηνλία, απφπεηξα απηνθηνλίαο ή εθνχζηεο ζσκαηηθέο βιάβεο, αλεμάξηεηα απφ ηε
δηαλνεηηθή, ςπρηθή ή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
- Υξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ
- Σξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο
- Υξήζε λαξθσηηθψλ ή παξαηζζεζηνγφλσλ νπζηψλ
- Αιθννιηζκφ ή ππεξβνιηθή ρξήζε (κέζε) νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ
- Γελ θαιχπηεηαη θακία πεξίπησζε πνπ αθνξά πξνυπάξρνπζεο ηεο αζθάιηζεο αλαπεξίεο ή
ζσκαηηθέο βιάβεο θαη ηα επαθφινπζα ή νη επηπινθέο ηνπο θαηά ην βαζκφ ηεο πξνυπάξρνπζαο
αλαπεξίαο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Γηα ζπκβάληα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξνρέο θηλδχλνπ (αζθάιηζε δσήο, κφληκε νιηθή
αληθαλφηεηα απφ αζζέλεηα θαη ζάλαην/κφληκε αληθαλφηεηα απφ αηχρεκα) γίλεηαη
αλαθνίλσζε/γξαπηή ελεκέξσζε πξνο ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία απφ ην αξκφδην Σκήκα
Απφιπζεο Αλζξ. Γπλακηθνχ ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Αλζξ. Γπλακηθνχ εληφο 3 κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβάληνο. Ζ Γ/λζε Οξγάλσζεο, πζηεκάησλ Ακνηβψλ & HR
Controlling ηαζεξήο & Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπνδ/λζε Μεηξψσλ &
Παξνρψλ ηεο Γ/λζεο Γηαρ/ζεο Αλζξ. Γπλακηθνχ παξέρεη ηηο αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζηελ
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ελψ ε ηειεπηαία ελεκεξψλεη ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πξέπεη λα ηεο ππνβάινπλ.
4. ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΘΔΝΔΗΑ Ζ ΑΣΤΥΖΜΑ (κφλν γηα ηνπο θπξίσο
αζθαιηζκέλνπο)
Αλ ν αζθαιηζκέλνο γίλεη πξφζθαηξα νιηθά αλίθαλνο γηα εξγαζία απφ Αζζέλεηα ή Αηχρεκα,
ε Δηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην 80% ηεο ηπρφλ δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ κεληαίνπ ηαθηηθνχ κηζζνχ
ηνπ θαη ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ πνπ ηνπ απέδσζε ν Κχξηνο Φνξέαο Αζθάιηζεο ή ν ΟΣΔ
ή θαη νη δχν καδί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ.
Ζ εκεξνκελία έλαξμεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πην πάλσ απνδεκίσζεο – ε νπνία δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €1.800 ην κήλα – ινγίδεηαη ε 31ε εκέξα απφ ηελ έλαξμε ηεο
αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία ιφγσ αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο, ελψ ε αλψηαηε πεξίνδνο
θαηαβνιήο είλαη 12 κήλεο.
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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
- Αληίγξαθν ηεο Γλσκάηεπζεο ηεο Κεληξηθήο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ή ηνπ Γειηίνπ
αληθαλφηεηαο) ηνπ Κχξηνπ Φνξέα Αζθάιηζεο.
- Απνδεηθηηθφ γηα ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζηνλ Αζθαιηζκέλν απφ ηνλ ΟΣΔ ή ηνλ
Κχξην Φνξέα Αζθάιηζεο, θαζψο θαη
- Γλσκάηεπζε ηαηξνχ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν βξίζθεηαη ν
αζθαιηζκέλνο ζε αληθαλφηεηα.
Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία πξέπεη λα εηδνπνηείηαη εληφο ηξηψλ κελψλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά
πξέπεη λα απνζηέιινληαη εληφο έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ μεθίλεζε ε Απψιεηα
Δηζνδήκαηνο.
Γελ παξέρεηαη θάιπςε γηα αληθαλφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε:
- πκκεηνρή ζε αγψλεο ηαρχηεηαο ή δεμηνηερλίαο κε κεραλνθίλεηα κέζα ή επηθίλδπλα αζιήκαηα.
- πλέπεηεο ρξήζεο θαη αλαζπκηάζεσλ θαξκάθσλ, δειεηεξίνπ ή αεξίνπ
- Απφπεηξα απηνθηνλίαο ή απηνηξαπκαηηζκφο, αλεμάξηεηα δηαλνεηηθήο, ςπρηθήο ή ςπρνινγηθήο
θαηάζηαζεο.
- Υξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ
- Υξήζε λαξθσηηθψλ ή παξαηζζεζηνγφλσλ νπζηψλ
- Αιθννιηζκφ ή ππεξβνιηθή ρξήζε (κέζε) νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ
- χλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS) θαη ηα επαθφινπζα ή επηπινθέο ηνπο
- Οπνηαδήπνηε αληθαλφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε εγθπκνζχλε, ηνθεηφ, άκβισζε, αλψκαιε θχεζε
θαζψο επίζεο θαη ζε επηπινθέο ηνπο.
- Οπνηαδήπνηε αληθαλφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε δηαλνεηηθέο ή ςπρνινγηθέο ή ςπρηθέο δηαηαξαρέο.
- Γηα 6 κήλεο απφ ηελ έληαμε θάζε αζθαιηζκέλνπ ζην πξφγξακκα δελ θαιχπηεηαη θακία
πεξίπησζε πνπ αθνξά πξνυπάξρνπζεο ηεο αζθάιηζεο ρξφληεο ζνβαξέο παζήζεηο (βι. Πίλαθα
ζει. 7).

5. ΔΤΡΔΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ & ΔΞΧΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ Ή
ΑΘΔΝΔΗΑ (γηα ηνπο θπξίσο αζθαιηζκέλνπο θαη ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπά ηνπο)
Ζ Δπξεία Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε θαιχπηεη έμνδα κέζα ή έμσ απφ Ννζνθνκείν γηα
ζεξαπεία αζζελεηψλ ή αηπρεκάησλ. Οη θφξνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, θαη νη
ηπρφλ ινηπέο λφκηκεο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηηο δαπάλεο λνζνθνκεηαθήο θαη
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, δηάγλσζεο θαη ζηηο ηαηξηθέο ακνηβέο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα
δηθαηνχκελα έμνδα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απνδεκηψλνληαη.
ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΟΥΧΝ
- Αλψηαην Δηήζην Πνζφ (εκεξνινγηαθφ)
γηα θάζε αζθαιηζκέλν άηνκν

€30.000,00

ε πεξίπησζε λνζειείαο γηα ηηο αθφινπζεο ζνβαξέο παζήζεηο:
•Καξθίλνο • Υξφληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα • Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ
•ηεθαληαία Νφζνο πνπ απαηηεί εγρείξεζε • Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην
ηφηε ην πνζφ ηεο παξνρήο επεθηείλεηαη ζε
Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε

€45.000,00

- Αλψηαην εκεξήζην θαηαβαιιφκελν πνζφ γηα Γσκάηην
θαη Σξνθή γηα λνζειεία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη :
ζηελ Διιάδα (ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα
δεκφζην ή ηδησηηθφ)
Θέζε ΒΑ (Γίθιηλνο ζάιακνο πεξίζαιςεο)
- Γηθαηνινγνχληαη εκεξήζηεο δαπάλεο ζην εμσηεξηθφ
€500,00
- Αλψηαην θαηαβαιιφκελν πνζφ ηελ εκέξα γηα λνζειεία πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Παξαθνινχζεζεο
€500,00
- Αλψηαηνο αξηζκφο εκεξψλ λνζειείαο ζηε Μνλ. Δληαη. Παξαθνινχζεζεο
14
- Αλψηαην εκεξήζην θαηαβαιιφκελν πνζφ γηα έμνδα ζπλνδνχ
ζε πεξίπησζε λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ
€200,00
- Αλψηαηνο αξηζκφο εκεξψλ γηα έμνδα ζπλνδνχ
ζε πεξίπησζε λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ
14
Δμσλνζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε
- Αλψηαην επηκέξνπο Δηήζην θαηαβαιιφκελν Πνζφ (εκεξνινγηαθφ)
γηα παξνρέο εθηφο λνζνθνκείνπ γηα θάζε αζθαιηζκέλν άηνκν
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Γηα ηηο αθφινπζεο ζνβαξέο παζήζεηο:
•Καξθίλνο • Νεθξηθή Αλεπάξθεηα • Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ
•ηεθαληαία Νφζνο πνπ απαηηεί εγρείξεζε • Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην,
ην πνζφ ηεο παξνρήο επεθηείλεηαη ζε

€1.600,00

- Δηήζην Δθπηπηφκελν Πνζφ (εκεξνινγηαθφ, 01/01 έσο 31/12 θάζε έηνπο)
γηα θάζε αζθαιηζκέλν πξφζσπν
- Αλψηαην θαηαβαιιφκελν πνζφ γηα θάζε Ηαηξηθή Δπίζθεςε:
- Αλψηαηνο αξηζκφο ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ εηεζίσο:
Δθηφο ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηαηξψλ
ηνπ Alico Benefit Club
Δληφο ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηαηξψλ
ηνπ Alico Benefit Club θαη ζηα απνγεπκαηηλά εμσηεξηθά
ηαηξεία ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ
- Αθηηλνδηαγλσζηηθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
- Φάξκαθα

€90,00
€60,00

8
Υσξίο φξην
Υσξίο επηκέξνπο φξην
Υσξίο επηκέξνπο φξην

ΠΑΡΟΥΔ ΜΖΣΡΟΣΖΣΑ
- Δπίδνκα γηα Φπζηνινγηθφ Σνθεηφ
- Δπίδνκα γηα Απνβνιή
- Δπίδνκα γηα Καηζαξηθή Σνκή

€1.500,00
€300,00
€2.000,00

Γηθαίσκα γηα ηα παξαπάλσ επηδφκαηα έρνπλ φζεο είλαη εληαγκέλεο ζηελ αζθάιηζε γηα
ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο.
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΔΠΗΓΟΜΑ (αν δεν υποβλεζεί γηα αποδεμίωζε απόδεηξε χεηπουπγού)
Υεηξνπξγηθφ Δπίδνκα απφ Αζζέλεηα ή Αηχρεκα,
πνζνζηφ (%) θαηά πεξίπησζε, (βι. πλεκ. 4) επί ηνπ πνζνχ ησλ

€2.000,00

Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ θαιχςεηο ηζρχεη ν εμήο πεξηνξηζκφο: Γηα 6 κήλεο απφ ηελ έληαμε
θάζε αζθαιηζκέλνπ (θπξίσο ή ζπληεξνχκελνπ πξνζψπνπ) ζηελ αζθάιηζε δελ
θαιχπηεηαη θακία δαπάλε πνπ αθνξά ηηο παξαθάησ πξνυπάξρνπζεο ηεο αζθάιηζεο
ρξφληεο ζνβαξέο παζήζεηο:
ΠΗΝΑΚΑ ΥΡΟΝΗΧΝ ΟΒΑΡΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ
θαξδηαθή πξνζβνιή (έκθξαγκα κπνθαξδίνπ)
εγθεθαιηθφ επεηζφδην
ζηεθαληαία λφζν πνπ απαηηεί ρεηξνπξγηθή επέκβαζε
θαξθίλν
ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα
Πάξθηλζνλ
κεηακφζρεπζε νξγάλσλ
θίξξσζε ήπαηνο
απνκπειηλσηηθή λφζν ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ εγθεθάινπ
παξαπιεγία
εκηπιεγία
ηεηξαπιεγία
Ζ θάιπςε ησλ παξαπάλσ πξνυπαξρνπζψλ παζήζεσλ αξρίδεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ
6κήλνπ.
Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ζα απνδίδεη ηα αλαγλσξηδφκελα έμνδα Δμσλνζνθνκεηαθήο
Πεξίζαιςεο, αθνχ ζπκπιεξσζεί ην εηήζην εθπηπηφκελν πνζφ (€90 γηα θάζε
αζθαιηζκέλν πξφζσπν).
ηηο δαπάλεο λνζειείαο, πεξηιακβάλνληαη ακνηβέο ρεηξνπξγνχ, αλαηζζεζηνιφγνπ θαη
ινηπέο λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, θαζψο θαη δαπάλεο γηα πεξηπηψζεηο λνζειείαο (π.ρ.
ρεκεηνζεξαπείεο, αθηηλνβνιίεο, επεκβαηηθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο) θαη ρεηξνπξγηθψλ
επεκβάζεσλ πνπ δελ απαηηνχλ δηαλπθηέξεπζε.
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ε πεξίπησζε λνζειείαο εληφο ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ή ζπκβεβιεκέλσλ
λνζνθνκείσλ ηνπ Alico Benefit Club (βι. Πίλαθα πλεξγαδφκελσλ/πκβεβιεκέλσλ
Φνξέσλ – πλεκκέλν 3), θαη εθφζνλ ηα ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία έρνπλ ζχκβαζε κε
ηνλ Κχξην Φνξέα Αζθάιηζεο, ε αζθαιηζηηθή Δηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ απεπζείαο
πιεξσκή ζην Ννζνθνκείν ηνπ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην
θαη ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κφλν ηε ζπκκεηνρή ηνπ. Δπίζεο, ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα
ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο εθθαζάξηζεο εμφδσλ λνζειείαο κε ηνλ Κχξην Φνξέα
Αζθάιηζεο, φπνπ πξνβιέπεηαη.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην Ννζνθνκείν δελ έρεη ζχκβαζε κε ηνλ Κχξην
Φνξέα Αζθάιηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ν αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην θφζηνο
ηεο λνζειείαο, λα ππνβάιεη ηα έμνδα ζηνλ Κχξην Φνξέα Αζθάιηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα
απνδεκησζεί απνινγηζηηθά απφ ηελ Αζθαιηζηηθή εηαηξεία, φηαλ ν Κχξηνο Φνξέαο
Αζθάιηζεο νινθιεξψζεη ηελ εθθαζάξηζε ησλ εμφδσλ.

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ παξαπάλσ, είλαη ε έγθαηξε
ελεκέξσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ζρεηηθά κε ηελ επεξρφκελε
λνζειεία, κέζσ θιήζεο ζην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ Αlico Benefit Club:
800 800 9999 (ρσξίο ρξέσζε) ή 210 6127722 (απφ θηλεηφ). Σν πληνληζηηθφ Κέληξν
ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν / 365 εκέξεο ην ρξφλν. Ζ αλαγγειία γηα επηθείκελε λνζειεία
ή επέκβαζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην
λνζνθνκείν είλαη δεκφζην ή ηδησηηθφ, ζπλεξγαδφκελν/ζπκβεβιεκέλν ή κε.
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΑ ΔΞΟΓΑ
Νοσοκομειακή Πεπίθαλψη
Δληφο ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ λνζνθνκείσλ ηνπ Alico Benefit Club, ε
Αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην 100% ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο αλά δαπάλε
(εθηφο ηνπ ΦΠΑ), κεηά ηελ εθθαζάξηζε απφ ηνλ Κχξην Φνξέα Αζθάιηζεο, εθφζνλ ν
θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δαπάλε. εκεηψλεηαη φηη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ λνζνθνκείσλ ζεσξείηαη φηη είλαη εθηφο δηθηχνπ ηεο Αlico, ζπλεπψο
ηπρφλ επηζθέςεηο ή εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηά απνδεκηψλνληαη ζχκθσλα
κε ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο γηα ηνπο εθηφο δηθηχνπ θνξείο (80% ηεο πξνθχπηνπζαο
δηαθνξάο – εθηφο ηνπ ΦΠΑ – κεηά ηελ εθθαζάξηζε απφ ηνλ Κχξην Φνξέα Αζθάιηζεο,
εθφζνλ ν θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δαπάλε).
Δληφο ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ λνζνθνκείσλ ηνπ Alico Benefit Club, θαζψο θαη
ζε εθείλα πνπ δελ είλαη νχηε ζπλεξγαδφκελα νχηε ζπκβεβιεκέλα, ε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία
ζα θαηαβάιεη ην 80% ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο αλά δαπάλε (εθηφο ηνπ ΦΠΑ), κεηά ηελ
εθθαζάξηζε απφ ηνλ Κχξην Φνξέα Αζθάιηζεο, εθφζνλ ν θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε
δαπάλε.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή ηνπ Κχξηνπ Φνξέα Αζθάιηζεο ζε θάπνηα
δαπάλε, ε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην 60% ησλ αλαγλσξηδφκελσλ εμφδσλ αλά
δαπάλε (εθηφο ηνπ ΦΠΑ).
ε πεξίπησζε φπνπ ν Κχξηνο ή άιινο Ηδησηηθφο Φνξέαο Αζθάιηζεο ή θνξείο ζε
ζπλδπαζκφ έρνπλ απνδεκηψζεη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ αλαγλσξηδφκελσλ εμφδσλ αλά
δαπάλε, ε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην 100% ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ αλά
δαπάλε (εθηφο ηνπ ΦΠΑ).
Αλαγλσξηδφκελα έμνδα
Ο φξνο ‘‘αλαγλσξηδφκελα’’ έμνδα ζεκαίλεη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ
αζθαιηζκέλν ππάιιειν ή απφ ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπά ηνπ, κεηά απφ ζχζηαζε ηαηξνχ
θαη κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο γηα θάζε έλα αζθαιηζκέλν πξφζσπν, φπσο
αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ. ηα αλαγλσξηδφκελα έμνδα δελ πεξηιακβάλνληαη
νη θφξνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, θαη νη ηπρφλ ινηπέο λφκηκεο επηβαξχλζεηο
πνπ επηβάιινληαη ζηηο δαπάλεο λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, δηάγλσζεο θαη
ζηηο ηαηξηθέο ακνηβέο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ απνδεκηψλνληαη.
ηα Αλαγλσξηδφκελα Έμνδα πεξηιακβάλνληαη:
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1. Γσκάηην θαη Σξνθή ζε αλαγλσξηζκέλν Ννζνθνκείν ή Κιηληθή, κέρξη ηνπ Αλψηαηνπ
Καηαβαιιφκελνπ Πνζνχ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ γηα θάζε εκέξα
λνζειείαο.
2. Αλ απφ ζνβαξή αζζέλεηα ή αηχρεκα θαη κεηά απφ εληνιή ηνπ γηαηξνχ, ν αζθαιηζκέλνο
εηζαρζεί ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Παξαθνινχζεζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ ην
Νφκν, ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ζα απνδίδεη εκεξεζίσο ηα πξάγκαηη γελφκελα έμνδα
κέρξη ηνπ αλψηαηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ θαη ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ λνζειείαο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ.
3. Οπνηαδήπνηε αλαγθαία Ννζνθνκεηαθή ππεξεζία θαη Δθφδηα γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε
Ννζνθνκείν ή Κιηληθή.
4. Αλαηζζεηηθά θαη ε ρνξήγεζή ηνπο. Υξήζε ηνπ ρεηξνπξγείνπ, ησλ ρψξσλ ζεξαπείαο θαη
εμνπιηζκνχ.
5. Δηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ην αζθαιηζκέλν άηνκν ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε
γηα ηελ νπνία δελ είλαη ηαηξηθά επηβεβιεκέλν λα παξακείλεη ζαλ εζσηεξηθφο αζζελήο
ζε Ννζνθνκείν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έμνδα έρνπλ άκεζε ζρέζε θαη έγηλαλ θαηά
ηελ εκέξα ηεο επέκβαζεο. Όιεο νη αλαγλσξηδφκελεο Ννζνθνκεηαθέο Τπεξεζίεο
πξέπεη λα έρνπλ εθηειεζηεί ή πξνζθεξζεί απφ ην αξκφδην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ
ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα θαη κφλν ηε ζεξαπεία ηνπ αηηίνπ ή ησλ
αηηίσλ γηα ηα νπνία ην αζθαιηζκέλν άηνκν έρεη εηζαρζεί ζην Ννζνθνκείν. ηηο
Ννζνθνκεηαθέο Τπεξεζίεο πνπ θαιχπηεη απηφ ην πκπιεξσκαηηθφ πκβφιαην δελ
πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ δελ αθνξνχλ άκεζα ηε ζεξαπεία
ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο αζζέλεηαο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ.
6. Τπεξεζίεο ηαηξψλ γηα δηάγλσζε, γηα εγρείξεζε ή άιιε ηαηξηθή πεξίζαιςε, εθηφο
νδνληηαηξηθψλ εμφδσλ.
7. Έμνδα ρεηξνπξγνχ νδνληίαηξνπ πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα απνθαηάζηαζε
ηξαχκαηνο ησλ θπζηθψλ δνληηψλ, ιφγσ αηπρήκαηνο θαη κέζα ζε δηάζηεκα έμη (6)
κελψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Αζθαιηζηηθή
Δηαηξεία έρεη εηδνπνηεζεί κέζα ζε δηάζηεκα 3 κελψλ γηα ην ελ ιφγσ αηχρεκα. ηελ
πεξίζαιςε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ απηψλ δνληηψλ
θαζψο επίζεο θαη νη απαηηνχκελεο αθηηλνγξαθίεο, κέζα ζην αλαθεξφκελν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
8. Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ αδεηνχρν λνζνθφκν, πνπ δελ έρεη θακία ζπγγέλεηα κε
ηνλ αζθαιηζκέλν νχηε κέλεη ζηελ ίδηα θαηνηθία.
9. Έμνδα ζπλνδνχ γηα λνζειεία ζην εμσηεξηθφ
10. Δπίζεο θαηαβάιινληαη έμνδα γηα ηηο παξαθάησ λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο θαη εθφδηα:
Ομπγφλν θαη ελνίθην ησλ απαηηνχκελσλ ζπζθεπψλ γηα ηελ παξνρή ηνπ.
Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, αλαιχζεηο, αθηηλνγξαθίεο, αμνληθέο θαη καγλεηηθέο
ηνκνγξαθίεο.
Αθηηλνινγηθή ή ξαδηελεξγφ ζεξαπεία κε ηζφηνπα.
Έμνδα θπζηθνζεξαπεπηή πνπ δελ είλαη ζπγγελήο κε ηνλ αζθαιηζκέλν.
Υεηξνπξγηθά εμαξηήκαηα, κεηάγγηζε αίκαηνο θαη πιάζκαηνο.
Σερλεηά κέιε θαη κάηηα, φηαλ απηά είλαη απαξαίηεηα εμαηηίαο αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο
πνπ ζπλέβε θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ ε θάιπςε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ήηαλ ζε ηζρχ.
Γχςηλα εθκαγεία, θνηλνχο λάξζεθεο, επηδέζκνπο, νξζνπεδηθέο δψλεο, εηδηθά
ζηεξίγκαηα, δεθαλίθηα.
Δλνηθίαζε θπιηνκέλσλ θαζηζκάησλ, "θιίλεο Ννζνθνκείνπ", ή "ζηδεξνχ πλεχκνλνο"
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο.
Εξωνοσοκομειακή Πεπίθαλψη
Δληφο ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Ηαηξψλ θαη Γηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ηνπ Alico
Benefit Club, ε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην 100% ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο,
κεηά ηελ εθθαζάξηζε απφ ηνλ Κχξην Φνξέα Αζθάιηζεο, εθφζνλ ν θνξέαο ζπκκεηέρεη
ζηε δαπάλε.
Δθηφο ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Ηαηξψλ θαη Γηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ηνπ Alico
Benefit Club, ε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην 80% ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο,
κεηά ηελ εθθαζάξηζε απφ ηνλ Κχξην Φνξέα Αζθάιηζεο, εθφζνλ ν θνξέαο ζπκκεηέρεη
ζηε δαπάλε.
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ΖΜΔΗΧΖ: Δπηζθέςεηο ή εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία
ησλ ζπλεξγαδφκελσλ λνζνθνκείσλ ζεσξείηαη φηη είλαη εθηφο δηθηχνπ ηεο Αlico, ζπλεπψο
απνδεκηψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο γηα ηνπο εθηφο δηθηχνπ θνξείο.
Αληίζεηα, νη επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηά αληηκεησπίδνληαη σο λνζειείεο,
νπφηε απνδεκηψλνληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηνπο εληφο δηθηχνπ θνξείο.
Γηα ζπληαγνγξαθεκέλα θάξκαθα, ε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην 100% ηεο
πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο, εθφζνλ ν θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δαπάλε.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή ηνπ Κχξηνπ Φνξέα Αζθάιηζεο ζε θάπνηα
δαπάλε, ε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην 60% ηεο αξρηθήο δαπάλεο.
Αλαγλσξηδφκελα έμνδα
Ηαηξηθέο επηζθέςεηο κέρξη ηνπ πνζνχ θαη ηνπ αξηζκνχ επηζθέςεσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ. Οη ηαηξηθέο πξάμεηο (ζεξαπείεο ή κηθξνεπεκβάζεηο φπσο π.ρ.
αθαίξεζε ζπίισλ) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαηξεία αληηκεησπίδνληαη σο ηαηξηθέο
επηζθέςεηο θαη απνδεκηψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο (γηα
ηαηξνχο εθηφο δηθηχνπ ABC έσο 8 επηζθέςεηο ην ρξφλν θαη έσο 60 επξψ αλά
επίζθεςε).
Αθηηλνγξαθίεο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο κεηά απφ γλσκάηεπζε ηαηξνχ.
Δμαηξνχληαη νη αθηηλνγξαθίεο γηα δφληηα.
Έμνδα γηα ηελ αγνξά θαξκάθσλ, εθφζνλ ρνξεγνχληαη κε ζπληαγή ηαηξνχ.
Σα έμνδα λνζνθνκεηαθήο θαη εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο δελ δχλαληαη λα μεπεξάζνπλ
γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαη γηα θάζε αζθαιηζκέλν άηνκν ην αλψηαην θαηαβαιιφκελν
πνζφ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ (βι. ζει. 6, 7).
ΖΜΔΗΧΖ: Γηα ηα πλεξγαδφκελα Γηαγλσζηηθά Κέληξα βι. ζπλεκκέλν Πίλαθα
πλεξγαδφκελσλ θαη πκβεβιεκέλσλ Φνξέσλ. Πιεξνθνξίεο γηα ην δίθηπν
ζπλεξγαδφκελσλ ηαηξψλ κπνξείηε λα ιάβεηε κέζσ θιήζεο ζην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ
Αlico Benefit Club: 800 800 9999 (ρσξίο ρξέσζε) ή 210 6127722 (απφ θηλεηφ). Σν
πληνληζηηθφ Κέληξν ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν / 365 εκέξεο ην ρξφλν.
Γελ θαηαβάιινληαη έμνδα γηα:
Δπηπιένλ ησλ Γεληθψλ Δμαηξέζεσλ πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο παξνρέο ηνπ παξφληνο
Αζθαιηζηεξίνπ, εηδηθά ζηελ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΔΤΡΔΗΑ ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ
ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ, δελ θαιχπηνληαη πεξηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη άκεζα ή έκκεζα,
ζπλνιηθά ή κεξηθά, απφ :
-

-
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πκκεηνρή ζε αγψλεο ηαρχηεηαο ή δεμηνηερλίαο κε κεραλνθίλεηα κέζα ή επηθίλδπλα αζιήκαηα.
Απφπεηξα απηνθηνλίαο ή απηνηξαπκαηηζκφο, αλεμάξηεηα δηαλνεηηθήο, ςπρηθήο ή ςπρνινγηθήο
θαηάζηαζεο.
Υξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ
Υξήζε λαξθσηηθψλ ή παξαηζζεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη έμνδα γηα ζεξαπεία ζε θέληξα πγείαο ή γηα
πεξηφδνπο θαξαληίλαο ή απνκφλσζεο ή ζεξαπεία ζε ζαλαηφξην
Αιθννιηζκφ ή ππεξβνιηθή ρξήζε (κέζε) νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ
χλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS) θαη ηα επαθφινπζα ή επηπινθέο ηνπ
Γεληθέο
ηαηξηθέο
εμεηάζεηο
(check-up),
νδνληηαηξηθέο
εμεηάζεηο
ή
ζεξαπείεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε αζζέλεηαο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε
ηα δφληηα ή θαη ηα νχια).
Αηζζεηηθέο ή πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο ή ζεξαπείεο ζρεηηδφκελεο κε απηέο, αγνξά ηερλεηψλ κειψλ
ή καηηψλ εθηφο εάλ απηά είλαη απαξαίηεηα εμαηηίαο αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο πνπ ζπλέβε θαηά
ηελ δηάξθεηα πνπ ε θάιπςε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ήηαλ ζε ηζρχ, αγνξά θπιηνκέλσλ θαζηζκάησλ,
αγνξά θιίλεο λνζνθνκείνπ ή ζηδεξνχ πλεχκνλνο.
Οθζαικνινγηθέο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο νθζαικηθήο δηάζιαζεο ή ζεξαπείεο
ή εγρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηφξζσζε ηεο νθζαικηθήο δηάζιαζεο, πξνζαξκνγέο
γπαιηψλ ή θαθψλ επαθήο θαζψο θαη ην θφζηνο αγνξάο ηνπο.
Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα θαη ιφγσ ηεο θχεζεο (αλαιχζεηο, εμεηάζεηο,
ππεξερνγξαθήκαηα, θάξκαθα, ηαηξηθέο επηζθέςεηο πξηλ ή κεηά ηνλ ηνθεηφ).
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Ο πξνγελλεηηθφο έιεγρνο, ε ηερλεηή θαη εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαη θάζε ζρεηηθή επηπινθή
ηνπο. Ζ ηερλεηή δηαθνπή εγθπκνζχλεο θαιχπηεηαη εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί 15 εβδνκάδεο
εγθπκνζχλεο θαη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν.1609/86.
Θεξαπείεο κε βεινληζκφ ή νκνηνπαζεηηθή θαη νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα, ςπρνζεξαπείεο,
ινγνζεξαπείεο, βνεζεηηθά φξγαλα βαξεθνΐαο.
Θεξαπείεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηεηξφηεηαο, θαζψο θαη ηα θαξκαθεπηηθά
θαη επεκβαηηθά ζηάδηα ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο ή ηηο επηπινθέο ηνπο.
Παηδηθνχο Δκβνιηαζκνχο.
πγγελείο Παζήζεηο.
Δμεηάζεηο ή ζεξαπείεο ηα έμνδα ησλ νπνίσλ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί απφ άιιν αζθαιηζηηθφ
θνξέα ή Πξφγξακκα θαζψο θαη παξνρέο πνπ έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.
Δπηζθέςεηο ζε ςπρνιφγνπο ή ζεξαπείεο θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ή ζεξαπείεο ζρεηηθέο κε
λεπξηθέο ή ςπρνινγηθέο ή πλεπκαηηθέο δηαηαξαρέο. Οη επηζθέςεηο ζε ςπρηάηξνπο ζα εμεηάδνληαη
θαηά πεξίπησζε θαζψο πξνθεηκέλνπ λα απνδεκησζεί έλαο αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα
απνδεηθλχεηαη φηη ε επίζθεςε ζηνλ ςπρίαηξν έρεη ζπκπησκαηνινγία παζνινγηθψλ αηηίσλ. Ζ
Αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα δέρεηαη ηηο ζρεηηθέο γλσκαηεχζεηο ησλ ςπρηάηξσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα
παζνινγηθά ζπκπηψκαηα, αιιά δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επηπιένλ ζρεηηθή ελεκέξσζε
αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.
Σερλεηά κέιε ή πιηθά, βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ή κεραληζκνχο.
Γηα 6 κήλεο απφ ηελ έληαμε θάζε αζθαιηζκέλνπ ζην πξφγξακκα δελ θαιχπηεηαη θακία
πεξίπησζε πνπ αθνξά πξνυπάξρνπζεο ηεο αζθάιηζεο ρξφληεο ζνβαξέο παζήζεηο (βι. Πίλαθα
ζει. 7).

Εκπιπτόμενο Ποσό
Σν εθπηπηφκελν πνζφ είλαη ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη πξέπεη λα
ζπζζσξεπηεί γηα θάζε έηνο απφ δηάθνξα έμνδα πξνηνχ ν αζθαιηζκέλνο αξρίζεη λα
απνδεκηψλεηαη απφ ηηο παξνρέο ηεο Δμσλνζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο. Σν πην πάλσ πνζφ
ζα αθαηξείηαη κηα θνξά θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνδίδεηαη ζηνλ
αζθαιηζκέλν ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ζηα πξαγκαηνπνηεζέληα δηθαηνχκελα έμνδα.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αλ πξφθεηηαη γηα δαπάλεο πνπ έγηλαλ κέζα ζε Ννζνθνκείν
- Βεβαίσζε απνδεκίσζεο ηνπ Κχξηνπ ή άιινπ Φνξέα Αζθάιηζεο.
- Φσηνηππία Δηζηηεξίνπ – Δμηηεξίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε αηηία
ηεο λνζειείαο.
- Φσηνηππία ηνπ ηηκνινγίνπ ζην νπνίν εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ηα έμνδα.
- Φσηνηππία εμνθιεηηθήο απφδεημεο ηηκνινγίνπ.
- Φσηνηππία απφδεημεο Υεηξνπξγνχ / Αλαηζζεζηνιφγνπ / Ηαηξνχ / Ννζνθφκνπ.
- ε πεξίπησζε πνπ γίλεη ρξήζε ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθήο λνζνθφκνπ θαη νη απνδείμεηο
πνπ εθδίδεη δελ είλαη ζεσξεκέλεο απφ ηελ Δθνξία, ηφηε ζα πξέπεη λα ηηο ζεσξήζεη ε
Πξντζηακέλε Ννζνθφκνο ηνπ λνζνθνκείνπ ζην νπνίν λνζειεχηεθε ν αζθαιηζκέλνο
(θαζψο θαη γλσκάηεπζε ηαηξνχ φηη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο απνθιεηζηηθήο).
ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε ηνπ Κχξηνπ Φνξέα Αζθάιηζεο, πξέπεη λα
ππνβιεζνχλ ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά.
Αλ πξφθεηηαη γηα δαπάλεο πνπ έγηλαλ εθηφο Ννζνθνκείνπ
- Βεβαίσζε απνδεκίσζεο ηνπ Κχξηνπ ή άιινπ Φνξέα Αζθάιηζεο.
- Φσηνηππίεο απνδείμεσλ ηαηξνχ, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ αζζελή θαη
ε θχζε ηεο πάζεζεο.
- Φσηνηππίεο απνδείμεσλ γηα αθηηλνζθνπήζεηο ή εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο καδί κε ην
παξαπεκπηηθφ γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ αζζελή
θαη ε θχζε ηεο πάζεζεο.
- Αλ πξφθεηηαη γηα θάξκαθα, θσηνηππία ηεο ζπληαγήο ηαηξνχ κε ηε ζρεηηθή γλσκάηεπζε
θαη ηε θχζε ηεο πάζεζεο, ζην φλνκα ηνπ αζζελή, θαη απφδεημε θαξκαθείνπ.
ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε ηνπ Κχξηνπ Φνξέα Αζθάιηζεο, πξέπεη λα
ππνβιεζνχλ ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά.
Ννζειεία ζην Δμσηεξηθφ
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ε πεξίπησζε λνζειείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ εθηφο Διιάδαο, νη απνδείμεηο θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλα απφ ηελ Διιεληθή Πξεζβεία ή ην Διιεληθφ
Πξνμελείν ή απφ ηνπηθή αξρή, πνπ έρεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε θαη λα είλαη κεηαθξαζκέλα
ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
ΠΑΡΟΥΔ ΜΖΣΡΟΣΖΣΑ
Υνξεγείηαη επίδνκα γηα Φπζηνινγηθφ Σνθεηφ, Απνβνιή θαη Σνθεηφ πνπ απαηηεί
ιαπαξνηνκία (Καηζαξηθή Σνκή, Δμσκήηξηα Κχεζε). Γελ απνδεκηψλνληαη έμνδα πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο νχηε έμνδα κεηά ηνλ ηνθεηφ.
Απφ ηηο παξνρέο Μεηξφηεηαο θαιχπηεηαη ε αζθαιηζκέλε ππάιιεινο, ε ζχδπγνο ηνπ
αζθαιηζκέλνπ ππαιιήινπ θαη νη άγακεο θφξεο ησλ ππαιιήισλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ
είθνζη επηά (27) εηψλ.
Γηθαίσκα γηα ηηο παξαπάλσ παξνρέο έρνπλ φζεο είλαη εληαγκέλεο ζηελ αζθάιηζε γηα
ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο.
ε πεξίπησζε πνπ ιπζεί ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηεο αζθαιηζκέλεο ππαιιήινπ, ε θάιπςε
κεηξφηεηαο ζα ζπλερηζηεί ρσξίο θακία θαηαβνιή αζθαιίζηξσλ αλ ε εγθπκνζχλε άξρηζε
πξηλ ηελ πην πάλσ ιχζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη εθφζνλ ην ζπκβφιαην βξίζθεηαη ζε
ηζρχ.
ε αζθαιηζκέλεο ζπδχγνπο/θφξεο ππαιιήισλ δελ ζα θαηαβάιινληαη παξνρέο κεηξφηεηαο
κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
- Δηζηηήξην – Δμηηήξην Ννζνθνκείνπ ή ηεο Κιηληθήο ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε αηηία ηεο
λνζειείαο / ν ηξφπνο ηνπ ηνθεηνχ θαη ην φλνκα ηεο αζθαιηζκέλεο
- Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ
- Ηζηνινγηθή Δμέηαζε γηα πεξηπηψζεηο Απνβνιήο.
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΔΠΗΓΟΜΑ
Αλ ν αζθαιηζκέλνο εηζαρζεί ζε Γεκφζην Ννζνθνκείν ή Ηδησηηθή Κιηληθή (ζαλ εζσηεξηθφο
αζζελήο) θαη ππνβιεζεί ζε εγρείξεζε απφ ηαηξφ ρεηξνπξγφ, ε Δηαηξεία ζα θαηαβάιεη
επίδνκα ην νπνίν, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο επέκβαζεο, ζα θπκαίλεηαη απφ 100€
έσο 2.000€. Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο απηνχ είλαη φηη ν
αζθαιηζκέλνο δελ ζα ππνβάιεη απνδείμεηο ρεηξνπξγνχ πξνο απνδεκίσζε.
Ζ θιηκάθσζε, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο επέκβαζεο, είλαη ε αθφινπζε:
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ

ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΠΟΟΤ
(2.000€)

Δηδηθέο-Δμαηξεηηθά βαξείεο

100%

Βαξείεο

80%

Μεγάιεο

60%

Μεζαίεο

40%

Μηθξέο

15%

Πνιχ κηθξέο

5%

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
- Δηζηηήξην – Δμηηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηεο Κιηληθήο ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε αηηία
ηεο λνζειείαο θαη ην φλνκα ηνπ αζζελή.
- Βεβαίσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηεο Κιηληθήο γηα ηελ επέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.
Δλδεηθηηθφο Πίλαθαο Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ δίλεηαη ζην πλεκκέλν 4.
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Ε. ΑΦΑΛΗΖ ΤΝΣΖΡΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ
1. ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπα (ζχδπγν ειηθίαο κέρξη θαη 67 εηψλ θαη άγακα ηέθλα ειηθίαο
απφ 30 εκεξψλ κέρξη θαη 27 εηψλ) παξέρνληαη κφλν νη θαιχςεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
θεθαιαίνπ Σ (δει. Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε, Δμσλνζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε, Υεηξνπξγηθφ
Δπίδνκα θαη Παξνρέο Μεηξφηεηαο).
2. Γηα ηελ αζθάιηζε ησλ ζπληεξνχκελσλ πξνζψπσλ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε αίηεζεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην επφκελν θεθάιαην «ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΦΑΛΗΖ». Ο
ππάιιεινο ηνπ ΟΣΔ δειψλεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηα πθηζηάκελα ζπληεξνχκελα
πξφζσπά ηνπ, ησλ νπνίσλ επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ζηελ αζθάιηζε.
Αλ ν ππάιιεινο απνθηήζεη λέν ζπληεξνχκελν πξφζσπν (ζχδπγν ή ηέθλν) κεηά ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θάιπςήο ηνπ σο ππαιιήινπ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα
ηελ θάιπςε ηεο ζπδχγνπ ην αξγφηεξν εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ ηέιεζε γάκνπ ή γηα ηελ
θάιπςε ηνπ ηέθλνπ ην αξγφηεξν εληφο 90 εκεξψλ απφ ηε γέλλεζή ηνπ. ηελ αίηεζε
πξέπεη λα επηζπλάπηεη ηελ αληίζηνηρε Λεμηαξρηθή Πξάμε (Γάκνπ ή Γέλλεζεο).
Αλ ν ππάιιεινο ππνβάιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο γηα ζπληεξνχκελα πξφζσπα κεηά ην πέξαο
ησλ παξαπάλσ πξνζεζκηψλ, ηα πξφζσπα απηά ζα αζθαιίδνληαη απφ ηελ επφκελε
επέηεην ηνπ πκβνιαίνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο). ε πεξίπησζε πνπ ν
ππάιιεινο επηζπκεί λα ηα εληάμεη ζηελ αζθάιηζε ελσξίηεξα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ, ηφηε
καδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα ζπλππνβάιεη απνδεηθηηθά θαιήο πγείαο (πλεκ. 6) γηα θάζε
έλα απφ ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπα, ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία. Αλ
ππνβιεζνχλ ηέηνηα απνδεηθηηθά, ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπα ζα αζθαιηζηνχλ απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ζα απνθαζίζεη φηη ηα απνδεηθηηθά πνπ
ππνβιήζεθαλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά.
3. Σν θφζηνο ησλ αζθαιίζηξσλ αλέξρεηαη ζε:
€8,72 ην κήλα γηα έλα ζπληεξνχκελν πξφζσπν
€17,45 ην κήλα γηα δχν ή πεξηζζφηεξα ζπληεξνχκελα πξφζσπα
4. Σα αζθάιηζηξα ζα παξαθξαηνχληαη θάζε κήλα απφ ηε κηζζνδνζία ηνπ θπξίσο
αζθαιηζκέλνπ.
Ζ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΦΑΛΗΖ
1. Όινη νη δηθαηνχρνη αζθάιηζεο εξγαδφκελνη ζηνλ ΟΣΔ (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Κεθ.
Γ) ζπκκεηέρνπλ ζην νκαδηθφ αζθαιηζηήξην, κε δαπάλεο ηνπ ΟΣΔ, σο θπξίσο
αζθαιηζκέλνη.
Πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηα πιήξε ζηνηρεία θάζε λένπ
εξγαδνκέλνπ πνπ δηθαηνχηαη αζθάιηζε θαζψο θαη ε πξφζεζή ηνπ λα νξίζεη αθελφο
δηθαηνχρνπο γηα ηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ, αθεηέξνπ ζπληεξνχκελα πξφζσπα (εθφζνλ
επηζπκεί λα ηα αζθαιίζεη), ην αξκφδην Σκήκα Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ
εθνδηάδεη ηνλ εξγαδφκελν κε ην έληππν «Αίηεζε γηα Δγγξαθή ζηελ Οκαδηθή Αζθάιεηα»
(πλεκ. 1), κεξηκλά γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζή ηνπ θαη, αθνχ ππνγξαθεί απφ ηνλ
Πξντζηάκελφ ηνπ, ην απνζηέιιεη κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηε δηεχζπλζε:
Metlife Alico
Σκήκα Γηαρείξηζεο Οκαδηθψλ πκβνιαίσλ Εσήο & Τγείαο
Τπφςε θ. Μαξίαο Απνζηνιάθε
Λ. Κεθηζίαο 119
151 24 Μαξνχζη, Αηηηθή
Ζκεξνκελία έληαμεο ζηελ αζθάιηζε ζα είλαη ε πξψηε εκέξα ηνπ κήλα κεηά ηελ πξφζιεςε
ηνπ θπξίσο αζθαιηζκέλνπ ελψ ε θάιπςε γηα πξνυπάξρνπζεο ρξφληεο ζνβαξέο παζήζεηο
(βι. Πίλαθα ζει. 7) είηε ηνπ ηδίνπ είηε ησλ ζπληεξνχκελσλ πξνζψπσλ ηνπ, ζα αξρίδεη κεηά
ηελ παξέιεπζε 6 κελψλ.
2. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ιφγσ ζαλάηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νξηζζεί δηθαηνχρνη
κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα ηεο «Αίηεζεο γηα Δγγξαθή ζηελ Οκαδηθή
Αζθάιεηα».
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ε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο ηνπ πίλαθα δηθαηνχρσλ, δηθαηνχρνη ζα είλαη νη λφκηκνη
θιεξνλφκνη ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Ο θπξίσο αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα αιιάδεη ηνπο δηθαηνχρνπο ζπκπιεξψλνληαο λέν
έληππν ην νπνίν ζα πξνκεζεχεηαη απφ ην Σκήκα Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ. Σν
ζπκπιεξσκέλν έληππν ζα απνζηέιιεηαη ππεξεζηαθά ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία.
5. Γηα έληαμε ππαιιήινπ ηνπ ΟΣΔ ηνπ νπνίνπ δηαθφπηεηαη ε δηάζεζε/δαλεηζκφο ζε ζπγαηξηθή
εηαηξεία ηνπ ΟΣΔ, ζηελ νπνία ήηαλ εληαγκέλνο ζε άιιν αζθαιηζηήξην, ή ζε εηαηξεία πνπ
έρεη επελδχζεη ν ΟΣΔ ζην Δμσηεξηθφ ή ζε δηεζλή νξγαληζκφ, νη αλσηέξσ ελέξγεηεο ζα
γίλνληαη απφ ην Σκήκα Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία
ηνπνζεηείηαη ν ππάιιεινο. Σν Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Απνζπαζκέλνπ Πξνζσπηθνχ ηεο
Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζα αλαθνηλψλεη ηελ Απφθαζε δηαθνπήο ηεο
δηάζεζεο/δαλεηζκνχ ηνπ ππαιιήινπ ζηε Γ/λζε Οξγάλσζεο, πζηεκάησλ Ακνηβψλ & HR
Controlling ηαζεξήο & Κηλεηήο Σειεθσλίαο θαη απηή ζα απνζηέιιεη γξαπηή εηδνπνίεζε
πξνο ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία.
6. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν ζχδπγνη είλαη ππάιιεινη ηνπ ΟΣΔ, ηνλ πίλαθα γηα ηα
ζπληεξνχκελα πξφζσπα (ηέθλα), εθφζνλ επηζπκνχλ λα ηα αζθαιίζνπλ, ζπκπιεξψλεη
κφλν ν έλαο.
Θ. ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Οη θαιχςεηο ηνπ νκαδηθνχ αζθαιηζηεξίνπ παχνπλ:
1. Γηα ηνπο θπξίσο αζθαιηζκέλνπο
Όηαλ αθπξσζεί ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
Όηαλ ιπζεί ή αλαζηαιεί ε εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ ΟΣΔ.
ε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο, ν θπξίσο αζθαιηζκέλνο κπνξεί, αλαιακβάλνληαο ν
ίδηνο ην θφζηνο ησλ αλαινγνχλησλ αζθαιίζηξσλ, λα κεηαηξέςεη ηελ Οκαδηθή
Αζθάιεηα Εσήο ζε Αηνκηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην Εσήο ρσξίο ηαηξηθή εμέηαζε.
Σν Αηνκηθφ πκβφιαην Αζθάιεηαο Εσήο κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα νπνηαδήπνηε
Αηνκηθά πκβφιαηα Εσήο πνπ εθδίδεη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ηε δεδνκέλε ρξνληθή
ζηηγκή. Γελ κπνξεί φκσο λα είλαη Αηνκηθφ Αζθαιηζηήξην ηχπνπ απιήο Αζθάιεηαο
Εσήο ή πκβφιαην πνπ πεξηιακβάλεη παξνρέο αληθαλφηεηαο ή πξφζζεηεο παξνρέο εμ
αηηίαο ζαλάηνπ απφ αηχρεκα.
Ζ κεηαηξνπή απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Αζθαιηζηηθή
Δηαηξεία ζα έρεη ιάβεη, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε
νκαδηθή αζθάιηζε ηνπ ππαιιήινπ έρεη ιήμεη, γξαπηή αίηεζή ηνπ θαη ηελ πξψηε
θαηαβνιή αζθαιίζηξνπ.
Όηαλ δηαηεζεί (κε δαλεηζκφ) ν αζθαιηζκέλνο ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ ΟΣΔ, ε νπνία
εληάζζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζε δηθφ ηεο νκαδηθφ αζθαιηζηήξην.
ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ζα ελεκεξψλεη ην Σκήκα
Παξαθνινχζεζεο Απνζπαζκέλνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ ζην fax: 210 6117289 & 210 6117627 γηα ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπ ζην
νκαδηθφ ηεο αζθαιηζηήξην θαη απηφ, ελ ζπλερεία, ζα γλσζηνπνηεί ηε δηαθνπή ηεο
αζθάιηζήο ηνπ ζηε Γ/λζε Οξγάλσζεο, πζηεκάησλ Ακνηβψλ & HR Controlling
ηαζεξήο & Κηλεηήο Σειεθσλίαο. Ζ ηειεπηαία ζα απνζηέιιεη γξαπηή εηδνπνίεζε ζηελ
αζθαιηζηηθή εηαηξεία.
Όηαλ δηαηεζεί ν αζθαιηζκέλνο ζε δηεζλή Οξγαληζκφ.
Σν Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Απνζπαζκέλνπ Πξνζσπηθνχ γλσζηνπνηεί σο αλσηέξσ
ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο.
Όηαλ ζπκπιεξσζεί ην φξην ειηθίαο (67 έηε γηα φιεο ηηο θαιχςεηο, πιελ απηήο ηεο
Μφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο γηα ηελ νπνία ην φξην είλαη ηα 65 έηε).
2. Γηα ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπα
Όηαλ αθπξσζεί ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
Όηαλ δηαθνπεί ε αζθάιηζε ηνπ θπξίσο αζθαιηζκέλνπ.
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Όηαλ ζπκπιεξσζεί ην φξην ειηθίαο, δει. 67 εηψλ γηα ηνλ/ηε ζχδπγν, 27 εηψλ γηα ηα
άγακα ηέθλα. (Σα ηέθλα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
θαιχπηνληαη θαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 27 εηψλ, κέρξη ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο ηνπ
θπξίσο αζθαιηζκέλνπ, αξθεί ν ελδηαθεξφκελνο γνλέαο λα απνζηείιεη ζηελ Alico ηα
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά).
Ο θάζε αζθαιηζκέλνο, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληεξνχκελσλ
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζα ππνβάιιεη ζην Σκήκα
Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ ηεο Τπεξεζίαο ηνπ λέν έληππν «Αίηεζεο γηα
Δγγξαθή ζηελ Οκαδηθή Αζθάιεηα» ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεη εθείλα ηα πξφζσπα πνπ
επηζπκεί λα είλαη αζθαιηζκέλα. Σν έληππν ζα απνζηέιιεηαη ππεξεζηαθά κε ππεξεζία
ηαρπκεηαθνξάο ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία.
Η. ΚΑΣΑΘΔΖ - ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηαηξηθή πεξίζαιςε – λνζνθνκεηαθή ή εμσλνζνθνκεηαθή – ζα
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην έληππν: «ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ –
ΑΗΣΖΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ» (πλεκ. 2) θαη ζα απνζηέιινληαη:
1. κέζσ ησλ θαηά ηφπνπο ζπλεξγαηψλ ηεο Alico, φπνπ ππάξρνπλ (βι. πλεκ. 5) ή
2. κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηελ εμήο δηεχζπλζε:
MetLife Alico
Σκήκα Οκαδηθψλ Απνδεκηψζεσλ Εσήο & Τγείαο
Τπφςε θ. Μαξίαο Σζειέληε
Λ. Κεθηζίαο 119
151 24 Μαξνχζη, Αηηηθή
Δθηφο απφ ην πξναλαθεξφκελν έληππν πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη θάζε αίηεζε απνδεκίσζεο,
πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (βι. ζει. 11–12).
ΗΑ. ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ – ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ
Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία εληφο 3 κελψλ απφ
ηφηε πνπ επήιζε ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε αλ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ Κχξην Φνξέα
Αζθάιηζεο, ή εληφο 6 κελψλ απφ ηφηε πνπ επήιζε ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε αλ έρνπλ
ππνβιεζεί ζηνλ Κχξην Φνξέα Αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ
έθδνζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ θχξηνπ θνξέα κε θίλδπλν λα παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ 6
κελψλ, ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ
απαίηεζή ηνπ απνζηέιινληαο ηηο θσηνηππίεο ησλ δαπαλψλ ηνπ κε ζρεηηθή ζεκείσζε φηη δελ
ηνπ έρεη ζηαιεί αθφκα ε πξσηφηππε βεβαίσζε ηνπ θχξηνπ θνξέα. ηε ζπλέρεηα, φηαλ ηελ
ιάβεη, ζα ηελ απνζηείιεη θαλνληθά ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ψζηε λα πξνρσξήζεη ε
επεμεξγαζία ηεο απαίηεζήο ηνπ.
Δίλαη ζεκαληηθφ νη απνδείμεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά λα είλαη ζσζηά θαη πιήξσο
ζπκπιεξσκέλα, ψζηε λα κελ ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο κε ηελ επηζηξνθή θαη ηε δηφξζσζή
ηνπο.
Σα δηθαηνχκελα πνζά απνδεκηψζεσλ ζα θαηαηίζεληαη ζην ινγαξηαζκφ κηζζνδνζίαο ηνπ
θπξίσο αζθαιηζκέλνπ, φκσο δε ζα απεηθνλίδνληαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα κηζζνδνζίαο.
Ζ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ θπξίσο αζθαιηζκέλνπ απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα γίλεηαη κε
απνζηνιή e-mail ζε φζνπο δηαζέηνπλ ππεξεζηαθφ ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ην αλαιπηηθφ δειηίν απνδεκίσζεο ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά
ζηελ ππεξεζηαθή δηεχζπλζε ηνπ εξγαδνκέλνπ.
Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα απνζηέιιεη επίζεο θαη ζεκείσκα κε ην πνζφ πνπ δελ
απνδεκηψλεηαη θαζψο θαη κε ην πνζφ ησλ θαηαβιεζέλησλ απφ ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηζκέλν
αζθαιίζηξσλ πνπ αθνξνχλ ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπά ηνπ, γηα θνξνινγηθή ρξήζε θάζε
ρξφλν.
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ΗΒ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
Γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο, ηε δηαδηθαζία θαη ηελ πνξεία ησλ
απνδεκηψζεσλ, ε επηθνηλσλία κε ηελ Alico ζα γίλεηαη:
εγγξάθσο ζην θαμ: 210 612 3728 (ππφςε θαο Σζειέληε) ή
κε ηελ απνζηνιή e-mail ζηε δηεχζπλζε: maria.tselenti@metlifealico.gr ή
ηειεθσληθά ζην 210 8787400 απφ 10.00 έσο 13.00 (εξγάζηκεο εκέξεο).
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εθεκεξίεο λνζνθνκείσλ θαη θαξκαθείσλ, γηα θαζνδήγεζε ζε
επείγνληα πεξηζηαηηθά, γηα λνζειεία είηε ζε ζπλεξγαδφκελα/ζπκβεβιεκέλα κε ηελ Alico
λνζνθνκεία είηε ζε δεκφζηα, γηα εμεηάζεηο ζε ζπλεξγαδφκελα κε ηελ Alico δηαγλσζηηθά θέληξα
θαη ξαληεβνχ κε ηαηξνχο, νη αζθαιηζκέλνη κπνξνχλ λα θαινχλ ζην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ
Αlico Benefit Club: 800 800 9999 (ρσξίο ρξέσζε) ή ζην 210 6127722 (απφ θηλεηφ) 24 ψξεο ην
24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζθαιηζκέλνο αληηκεησπίζεη πξφβιεκα φζνλ αθνξά ηελ
εμππεξέηεζή ηνπ απφ ην Αlico Benefit Club κπνξεί λα δεηήζεη δηεξεχλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ κε
ηε ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ζηελ Αlico ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ (πλεκ. 7) κε αλαθνίλσζε
ζηε Γ/λζε Οξγάλσζεο, πζηεκάησλ Ακνηβψλ & HR Controlling ηαζεξήο & Κηλεηήο
Σειεθσλίαο.

Σεο παξνχζαο λα ιάβεη γλψζε κε ππνγξαθή φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΣΔ κε επζχλε ησλ
Πξντζηακέλσλ ηνπ.
ΤΝΖΜΜΔΝΑ:
1.
Έληππν: «ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ»
2.
Έληππν: «ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ – ΑΗΣΖΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ
3.
Πίλαθαο πλεξγαδφκελσλ/πκβεβιεκέλσλ Φνξέσλ
4.
Δλδεηθηηθφο Πίλαθαο Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ
5.
Λίζηα πλεξγαηψλ MetLife Alico αλά Γεσγξαθηθή Πεξηνρή
6.
Δξσηεκαηνιφγην Τγείαο
7.
«ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΟΤΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ»

ΔΛΔΝΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ ΑΝΘΡ. ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
ΟΜΗΛΟΤ ΟΣΔ
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ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΗΣΖΖ:
(πκπιεξψλεηαη απφ ην Σκήκα Απνδεκηψζεσλ)

ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ: 43158
ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ: ΟΣΔ Α.Δ.

ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ – ΑΗΣΖΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ
ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ
1. ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ:
2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ – (ΟΓΟ, ΑΡΗΘΜΟ, Σ.Κ, ΠΟΛΖ):
ΣΖΛ. ΚΑΣΟΗΚΗΑ:

Κηλεηφ:
ΚΑΜ:

EMAIL:
3. ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΑΘΔΝΖ:
4. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΔΧ:

5. ΤΓΓΔΝΔΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ:

6. ΠΑΘΖΖ:

7. Ο ΠΑΘΧΝ ΔΗΥΔ ΑΘΔΝΖΔΗ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ ΑΠΟ ΑΤΣΖΝ ΣΖΝ ΑΗΣΗΑ;
ΑΝ ΝΑΗ ΠΟΣΔ;

□ ΝΑΗ □ ΟΥΗ

8. ΘΔΡΑΠΟΝΣΔ ΗΑΣΡΟΗ:

Γειψλσ ππεχζπλα φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ εληχπνπ απηνχ είλαη αιεζείο, αθξηβείο θαη πιήξεηο θαη εμνπζηνδνηψ ηνλ
νπνηνλδήπνηε θνξέα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ επηζθέθηεθα γηα ηελ πην πάλσ πεξίπησζε λα παξέρνπλ ζηε Metlife Αlico θαη ζε
θάζε εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηήλ πξφζσπν, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηαηξηθνχ κνπ θαθέινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ
ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ησλ δηαγλψζεσλ θαη ησλ ζεξαπεηψλ.
πγθαηαηίζεκαη επίζεο ζηελ επεμεξγαζία, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ 2472/1997, ησλ σο άλσ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ κνπ απφ
ηελ Alico, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο πνπ ηεο αλήγγεηια.

Ζκεξνκελία:

Τπνγξαθή Αζθαιηζκέλνπ:

Γηεπθξηλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ γηα ηε ζσζηή θαη
έγθαηξε απνδεκίσζε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ
Όηαλ ε απνζηνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη απ΄επζείαο πξνο ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία, πξνηείλεηαη ε
απνζηνιή κέζσ Courier κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε
παξάδνζεο ηεο αιιεινγξαθίαο.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ:
MetLife Alico
ΣΜΖΜΑ ΟΜΑΓΗΚΧΝ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ ΕΧΖ & ΤΓΔΗΑ
Γηεχζπλζε: Λ. Κεθηζίαο 119, 151 24 Μαξνχζη, Αηηηθή
CL13 – 01/01/2011
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ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ/ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΦΟΡΔΧΝ

Σσνεργαζόμενες Κλινικές

Διαγνωστικά Κέντρα














ΑΣΣΙΚΖ













ΤΓΔΙΑ
ΙΑΣΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ
ΙΑΣΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ
ΙΑΣΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΦΤΥΙΚΟΤ (ππώην Απολλώνιο)
ΔΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ
ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΖ ΠΑΙΓΧΝ (Ασαπνών)
ΚΔΝΣΡΙΚΖ ΚΛΙΝΙΚΖ ΑΘΖΝΧΝ (Κένηπο)
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΖ ΑΘΖΝΧΝ (Γηποκομείο)
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΖ ΠΔΙΡΑΙΑ
ΚΤΑΝΟΤ ΣΑΤΡΟ (Πλαηεία Μαβίλη)
MEDITERRANEO HOSPITAL (Γλςθάδα)

ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ






ΙΑΣΡΙΚΟ ΓΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ









ΓΔΝΙΚΖ ΚΛΙΝΙΚΖ
ΚΔΝΣΡΙΚΖ ΚΛΙΝΙΚΖ
ΚΤΑΝΟΤ ΣΑΤΡΟ

ΚΡΖΣΖ



CRETA INTERCLINIC

ΠΑΣΡΑ



ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΙΟ












ΑΣΣΙΚΖ
ΜΖΣΔΡΑ (Γςναικολογική & Παιδιαηπική Κλινική)
ΧΝΑΔΙΟ ΚΑΡΓΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ
DOCTORS’ HOSPITAL
ΠΔΙΡΑΨΚΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΙΟ (Πειπαιάρ)
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ



EUROMEDICA (Πανελλαδικό Γίκηςο)
ΑΝΑΛΤΖ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ (Αθήνα)
AΞΟΝΙΚΖ ΑΘΖΝΧΝ (Πλαηεία Αμεπικήρ, Αθήνα)
ΒΙΟΣΤΠΟ (Αθήνα, Π. Φάληπο, Υαλάνδπι, Υολαπγόρ)
ΒΔΝΙΕΔΛΔΙΟ (Ν. μύπνη)
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (Αθήνα)
ΓΙΑΓΝΧΖ
ΠΟΔΙΓΧΝΙΟ)
ΔΤΡΧΓΙΑΓΝΧΣΙΚΖ (Πλαηεία Κάνιγκορ)
BIOMEDICIN (Μαπούζι)
ΙΑΣΡΙΚΖ ΓΙΑΣΑΖ (Λ. Βάπηρ - Κοπωπίος)
ΙΑΣΡΔΙΟ ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΙΚΖ ΓΙΔΡΔΤΝΖΖ Ν. ΛΙΑΖ ΙΑΣΡΙΚΖ Α.Δ.
(Αθήνα)
ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ
ΔΤΡΧΨΑΣΡΙΚΖ ΠΔΙΡΑΙΑ
ΚΟΜΟΨΑΣΡΙΚΖ Α.Δ. (ΠΑΣΖΙΑ)
ΚΟΤΝΔΛΑ Α.Δ. (Ν. ΔΡΤΘΡΑΙΑ)
ΙΑΣΡΙΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ (ΚΑΛΛΙΘΔΑ)
ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΖ ΓΙΑΓΝΧΖ
ΓΤΝΑΙΚΑ ΤΓΔΙΑ

ΤΠΟΛΟΙΠΖ ΔΛΛΑΓΑ

ςμβεβλημένερ Κλινικέρ






ΒΙΟΨΑΣΡΙΚΖ (Πανελλαδικό Γίκηςο)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ (PERFECT VISION)

ΑΝΑΛΤΖ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ (Β. Δλλάδα, Θεζζαλονίκη)
ΙΑΣΡΙΚΖ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΚΡΖΣΖ (Κπήηη)
ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΙΟ (Πάηπα, Δξωηεπικά Ιαηπεία)
ΔΤΡΧΨΑΣΡΙΚΖ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ
ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΖ ΚΟΕΑΝΖ ΜΙΥΑΖΛΙΓΖ
ΜΑΓΝΖΣΙΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΑΡΣΖ
ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΜΔΖΝΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
ΔΤΡΧΙΑΣΡΙΚΖ ΖΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΖΣΖ
ΙΑΣΡΙΚΟ ΥΑΝΙΧΝ

1850 Ιαηποί Πανελλαδικά!
Επίζκετη ζηο ιαηπείο για κλινική εξέηαζη = 25€
Επίζκετη καη’ οίκον (καθημεπινέρ 7.00 – 22.00) = 50€
Επίζκετη καη’ οίκον (καθημεπινέρ 22.00 – 7.00 ή Σαββαηοκύπιακο & Απγίερ) = 60€
Πποενημέπυζη ζηο Σςνηονιζηικό Κένηπο
Για να αξιοποιήζεηε όλα ηα μοναδικά ππονόμια πος ζαρ πποζθέπει ηο Alico Benefit Club (διαγνωζηικέρ εξεηάζειρ, επίζκεψη ζε ιαηπό και νοζηλεία), απαραίτητη είναι η
προηγούμενη επικοινωνία σας με το Σσντονιστικό Κέντρο πος θα ζαρ καθοδηγήζει και θα ζαρ διεςκολύνει.

ή

800 800 99 99
(συπίρ σπέυζη από ζηαθεπό)

210 61 27 722
(κλήζειρ από κινηηό)

Σηη διάθεζή ζαρ 24 ώπερ ηο 24υπο / 365 ημέπερ ηο σπόνο !!!
Επυθεληθείηε με ένα ηηλεθώνημα !!!

Το Alico Benefit Club είλαη έλα δσλακηθό ζύζηεκα, ηο οποίο ζσλετώς αλαβαζκίδεηαη θαη εκπιοσηίδεηαη κε συειής ποηόηεηας
σπερεζίες θαη οθέιε γηα ηοσς αζθαιηζκέλοσς κας, γηα ηης οποίες ζα ζας ελεκερώλοσκε δηαρθώς. Η MetLife Alico δηαηερεί ηο
δηθαίφκα ηες κεηαηροπής ηφλ ταραθηερηζηηθώλ ή ηελ θαηάργεζε κέροσς ή όιφλ ηφλ παρετοκέλφλ σπερεζηώλ ηοσ Alico Benefit
Club τφρίς προεγούκελε ελεκέρφζε.
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ

1. ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
α. ΚΔΦΑΛΖ – ΛΑΗΜΟ
Πιαζηηθή εγρείξεζε ρεηιέσλ
Δπηζηιίσκα ρείινπο κε εμαίξεζε αδέλσλ
Μεξηθή γισζζεθηνκή
Δπηζηιίσκα γιψζζεο κε ξηδηθή εμαίξεζε αδέλσλ
Γηαηνκή ραιηλνχ γιψζζαο
Ρηδηθή εγρείξεζε γηα θαθνήζε φγθν ππεξψαο
Δμαίξεζε ζηαγφλαο
Δμαίξεζε ζηαιφιίζνπ
Δμαίξεζε ζηαινγφλνπ αδέλα
Δμαίξεζε φγθνπ παξσηίδνο
Δμαίξεζε παξσηίδνο
Δμαίξεζε Βξαγρηαθήο θχζηεσο ή ζπξηγγίνπ
Δμαίξεζε ζπξνγισζζηθήο θχζηεσο ή ζπξηγγίνπ
Ρηδηθή εμαίξεζε ιεκθαδέλσλ ιαηκνχ ( block dissection)
Δμαίξεζε απρεληθήο πιεπξάο
Θπξενεηδεθηνκή
Δγρείξεζε γηα φγθν παξαζπξενεηδψλ

Μηθξή
Μεγάιε
Μεγάιε
Μεγάιε
Πνιχ κηθξή
Μεγάιε
Μεγάιε
Μηθξή
Μεζαία
Μεγάιε
Μεγάιε
Μεζαία
Μεζαία
Μεγάιε
Μεγάιε
Μεγάιε
Μεγάιε

β. ΜΑΣΟ
Δμαίξεζε φγθνπ καζηνχ ή θχζηεσο ή κεξηθή εθηνκή καζηνχ
Απιή καζηεθηνκή
Ρηδηθή καζηεθηνκή

Μεγάιε
Μεζαία
Μεγάιε

γ. ΚΟΗΛΗΑ
Λαπαξνηνκία
θσιεθνεηδεθηνκή
Παξνρέηεπζε ελδνθνηιηαθνχ απνζηήκαηνο
Κήιεο ( Βνπβσλνθήιε, κεξνθήιε, νκθαινθήιε,
θήιε ιεπθήο γξακκήο, κεηεγρεηξεηηθή θνηιηνθήιε
Γηαθξαγκαηνθήιε
Γαζηξεθηνκή
Βαγνηνκή
Γηάηξεζε έιθνπο – ζπξξαθή
Δμαίξεζε εθθνιπψκαηνο δσδεθαδαθηχινπ
Δμαίξεζε ηκήκαηνο ιεπηνχ εληέξνπ θαη αλαζηφκσζε
Νεζηηδνζηνκία–Δηιενζηνκία–Δγθαξζηνζηνκία–ηγκαεηδνζηνκία
Δληεξηθή απφθξαμε κε εθηνκή εληέξνπ
Δληεξηθή απφθξαμε ρσξίο εθηνκή εληέξνπ
χγθιηζε θνινζηνκίαο
χγθιηζε θνπξνρφνπ ζπξηγγίνπ
Δθηνκή παρέσο εληέξνπ γηα θαξθίλν, φγθν, ή θιεγκνλή
Πεξηλεθνηιηαθή εθηνκή νξζνχ
Volvulus
Πξφπησζε νξζνχ (Δγρείξεζε δηα ηεο θνηιίαο)
Πεξηεδξηθφ ζπξίγγην
Ράγαο δαθηπιίνπ
Δμαίξεζε πνιχπνδα νξζνχ
Πεξηεδξηθφ απφζηεκα – δηάλνημε
Αηκνξξνεηδεθηνκή
260712
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Μεζαία
Μεζαία
Μεζαία
Μεγάιε
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Μεγάιε
Μεζαία
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Μεζαία
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Μεγάιε
Βαξεηά
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Οιηθή πξσθηνθνιεθηνκή

Βαξεηά

δ. ΖΠΑΡ & ΥΟΛΖΦΟΡΑ
Απφζηεκα ήπαηνο
Δρηλφθνθθνο ήπαηνο
Μεξηθή επαηεθηνκή
Υνινθπζηνζηνκία
Υνινθπζηεθηνκή
Αλαζηφκσζε ρνιεδφρνπ θχζηεσο ή ρνιεδφρνπ πφξνπ
κε ην πεπηηθφ ζσιήλα
Αλαζηφκσζε ελδνεπαηηθψλ ρνιεθφξσλ κε ην πεπηηθφ ζσιήλα
Δγρείξεζε επί ησλ ρνιεθφξσλ πφξσλ
θηγθηεξνηνκή
Παγθξέαηνδσδεθαδαθηπιεθηνκή
Κχζηε παγθξέαηνο
πιελεθηνκή
Δμαίξεζε επηλεθξηδίσλ ή φγθσλ απηψλ

Μεγάιε
Μεγάιε
Μεγάιε
Μεζαία
Μεγάιε
Μεγάιε
Βαξεηά
Μεγάιε
Μεγάιε
Βαξεηά
Μεγάιε
Μεγάιε
Βαξεηά

ε. ΦΛΔΒΔ
Porto caval αλαζηφκσζε
Splenorenal αλαζηφκσζε

Βαξεηά
Βαξεηά

ζη. ΤΜΠΑΘΖΣΗΚΟ
πκπαζεθηνκή
πκπαζεθηνκή ακθνηεξφπιεπξε

κεζαία
κεγάιε

δ. ΛΔΜΦΑΓΔΝΔ
Αθαίξεζε καζραιηαίσλ ή βνπβσληθψλ ιεκθαδέλσλ

κεγάιε

ε. ΣΔΝΟΝΣΔ
Σελνληνηνκή
πξξαθή ηελφλησλ
Μεηακφζρεπζε ηέλνληνο

κηθξή
κηθξή
κεζαία

ζ. ΓΔΡΜΑ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΡΗΟ ΗΣΟ
Γηάλνημε θαη παξνρέηεπζε απνζηήκαηνο, ζπξξαθή
ζιαζηηθψλ ηξαπκάησλ, εμαίξεζε φγθνπ δέξκαηνο θαη
ππνδφξηνπ ηζηνχ, εμαίξεζε κηθξψλ θαινήζσλ θιεγκνλνδψλ ή ζπγγελψλ παζήζεσλ
Κχζηε θφθθπγα
Καθνήζεο κειάλσκα, ξηδηθή εγρείξεζε
Μεηακφζρεπζε δέξκαηνο, ειεχζεξν κφζρεπκα
Μηζρσηφ κφζρεπκα

πνιχ κηθξή
κεζαία
κεγάιε
κηθξή
κεζαία

2. ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΥΔΗΡΖΔΗ
Νεθξεθηνκή
Ππεινηνκία (Δμαγσγή ιίζνπ)
Οπξεηεξνηνκία (Δμαγσγή ιίζνπ)
Πιαζηηθή ππέινπ
Μεηαθπηεχζεηο νπξεηήξσλ
Τπεξεβηθή θπζηενζηνκία
Δμαίξεζε εθθνιπψκαηνο θχζηεσο
Κπζηενηνκή κεξηθή
Κπζηενηνκή νιηθή (κεηά κεηαθπηεχζεσο νπξεηήξσλ)
Δμαίξεζε ιίζσλ θχζηεσο εγρεηξεηηθψο
260712
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κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
βαξεηά
κεγάιε
κεζαία
κεγάιε
κεζαία
κεζαία
Βαξεηά
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Πιαζηηθή εγρείξεζε επί ηεο νπξήζξαο
Οξρηδεθηνκή-επηδπδεθηνκή-εμαίξεζε θχζηεσο
ζπεξκαηηθνχ ηφλνπ
Τδξνθήιε
Παξαθακπηήξηεο εγρεηξήζεηο
Κηξζνθήιε
Πξνζηαηεθηνκή
Πεξηηνκή
Αθξσηεξηαζκφο πένπο κεξηθφο ή νιηθφο

κεγάιε
κεζαία
κεζαία
κεγάιε
κεζαία
κεγάιε
κηθξή
κεγάιε

3. Χ.Ρ.Λ ΔΓΥΔΗΡΖΔΗ
Ρηληθφ δηάθξαγκα
Δγρείξεζε ηγκνξίνπ άληξνπ
Δγρείξεζε ηγκνξίνπ άληξνπ ακθνηεξφπιεπξε
Δμαίξεζε ξηληθνχ πνιχπνδα
Σπκπαλνπιαζηηθή
Μαζηνεηδεθηνκή
Δγρείξεζε επί ηνπ κέζνπ σηφο (εμαίξεζε νζηηδίσλ
stapedectomy)
Δγρείξεζε επί ηνπ έζσ σηφο
Άιιεο επεκβάζεηο
Ακπγδαιεθηνκή θαη αδελνεηδείο εθβιαζηήζεηο
Σξαρεηνζηνκία
Λαξπγθεθηνκή

κηθξή
κηθξή
κεζαία
πνιχ κηθξή
κεγάιε
κεζαία
κεζαία
κεγάιε
κηθξή
κηθξή
κεζαία
κεγάιε

4. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΥΔΗΡΖΔΗ
Δθηξφπην ή εληξφπην
Σαξζνξξαθή
Δμαίξεζε πηεξπγίνπ
Βιεθαξνπιαζηηθή
Δμαίξεζε δαθξπτθνχ αδέλνο
Κεξαηνπιαζηηθή
Ηξηδεθηνκή ή ηξηδνηνκή
Καηαξξάθηεο
Γιαχθσκα
Απνθφιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνχο
Δμαίξεζε νθζαικνχ
Δγρείξεζε ζηξαβηζκνχ
Δγρείξεζε επί ησλ νθζαικηθψλ κπψλ

κηθξή
κηθξή
κηθξή
κεγάιε
κεζαία
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεζαία
κεζαία

5. ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΔΓΥΔΗΡΖΔΗ
Δγρείξεζε γηα θάηαγκα θξαλίνπ
Κξαληνπιαζηηθή
Αλαθνπθηζηηθή δηάηξεζε
Δγρείξεζε επί ηνπ εγθεθάινπ ή ησλ κεληγγίσλ
Όγθνη εγθεθάινπ, κεληγγίσκα, εγρείξεζε επί
ηεο ππνθχζεσο

κεγάιε
κεγάιε
κηθξή
κεγάιε

α. ΚΡΑΝΗΑΚΑ ΝΔΤΡΑ
Δγρείξεζε επί ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ

κεγάιε

β. ΝΧΣΗΑΗΟ ΜΤΔΛΟ
Πεηαιεθηνκή
Υνξδνηνκή

κεγάιε
κεγάιε
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Όγθνη λσηηαίνπ κπεινχ
Ρηδνηνκή

κεγάιε
κεζαία

γ. ΝΔΤΡΑ
Νεπξνξξαθή πξσηνπαζήο ή δεπηεξνπαζήο
Σνπηθή εμαίξεζε λεπξηλσκάησλ

κεγάιε
κεζαία

6. ΘΧΡΑΚΟΑΓΓΔΗΑΚΔ ΔΓΥΔΗΡΖΔΗ
Θσξαθνηνκή
Λνβεθηνκή
Πλεπκνλνεθηνκή (νιηθή)
Δρηλφθνθθνο πλεχκνλoο
Θσξαθνπιαζηηθή
Δγρείξεζε κεζαπιίνπ θαη νηζνθάγνπ
Γηαθξαγκαηνθήιε
Δγρείξεζε Ζeller
Δγρείξεζε θαξδίαο θαη ανξηήο

κεγάιε
κεγάιε
Βαξεηά
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
Βαξεηά

7. ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΔ ΔΓΥΔΗΡΖΔΗ
Αλνηθηή αλάηαμε θαηάγκαηνο (καθξψλ νζηψλ)
Δγρείξεζε επηιεγκέλνπ θαηάγκαηνο (καθξψλ νζηψλ)
Αλνηθηή αλάηαμε θαηάγκαηνο άιισλ νζηψλ
Αξζξνηνκή πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο εμαηξέζεσο
ειεχζεξνπ ζψκαηνο
Αξζξφδεζε ή αξζξνπιαζηηθή κεγάιεο αξζξψζεσο
Δγρείξεζε κελίζθνπ
α. ΘΤΛΑΚΟΗ
Δμαίξεζε ζχιαθνο επηθνηλσλνχληνο
κε ηε κεγάιε άξζξσζε
Δμαίξεζε ζχιαθνο επηθνηλσλνχληνο
κε ηε κηθξή άξζξσζε
Δμαίξεζε γαγγιίνπ
Γηζρηδήο ξάρε
Δμαίξεζε εμνζηφζεσο
Καηά ππνηξνπή εμάξζξεκα ψκνπ
Δγρείξεζε γηα ην ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα

κεγάιε
κεγάιε
κεζαία
κεζαία
κεγάιε
κεζαία

κεζαία
κηθξή
πνιχ κηθξή
κεγάιε
κεζαία
κεζαία
κεζαία

β. ΚΑΣΧ ΑΚΡΑ
Κάηαγκα απρέλαο κεξηαίνπ ή δηαηξνραηήξηνλ
Δπηγνλαηηδεθηνκή
Σξηπιή αξζξφδεζε ή ηαξζεθηνκή

κεγάιε
κεζαία
κεγάιε

γ. ΑΚΡΧΣΖΡΗΑΜΟΗ
Απφ ηνλ ψκν
Απφ ηνλ βξαρίνλα
Απφ ηνλ αγθψλα
Απφ ηνλ πήρπ
Απφ ηνλ θαξπφ
Απφ ηελ θαηά ην ηζρχν άξζξσζε
Απφ ηνλ κεξφ
Απφ ηελ θλήκε
Απφ ηελ πνδνθλήκε
Μεηαθαξπίνπ ή κεηαηαξζίνπ
Γαθηχισλ

κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεγάιε
κεζαία
κηθξή
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8. ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΥΔΗΡΖΔΗ
Πξφζζηα θαη νπίζζηα θνιπνξξαθή
Μφλν πξφζζηα ή νπίζζηα
Δμαίξεζε βαξζνιηλίνπ αδέλα
Κνιπηθή πζηεξεθηνκή
Γηαζηνιή θαη βηνςία ηξάρεινπ κήηξαο
Δμαίξεζε πνιχπνδα ηξάρεινπ
Σνπηθή εμαίξεζε παζήζεσο ηξάρεινπ
Χνζεθεθηνκή - αιπηγγεθηνκή
Δμαίξεζε ηλνκπψκαηνο
Δμαίξεζε θχζηεο σνζήθεο
Τζηεξεθηνκή (κεξηθή ή νιηθή)
Τζηεξεθηνκή Wertheim

κεγάιε
κεζαία
κεζαία
κεγάιε
πνιχ κηθξή
πνιχ κηθξή
πνιχ κηθξή
κεζαία
κεζαία
κεζαία
κεγάιε
Βαξεηά

ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΗ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΒΑΡΔΗΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ
ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΔ ΚΑΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ / ΠΡΑΞΔΗ
ΔΗΓΗΚΔ
Υεηξ. απνθαηάζηαζε αγθπινπνηεηηθήο θχθσζεο, ζθνιηψζεσο
Δπαλαζπγθφιιεζε κέινπο πάλσ απφ ην επίπεδν ησλ δαθηχισλ ηεο άθξαο ρεηξφο ή
ηνπ άθξνπ πνδφο
Απεμάξζξσζε ηζρίνπ ή ψκνπ επί θαθνήζσλ φγθσλ άθξσλ, ιεθάλεο
(εκηπεηαιεθηνκή) ή αθξσηεξηαζκφο δηα ηεο σκνπιάηεο
πνλδπινδεζία επί θαηαγκάησλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε πξφζζηα θαη νπίζζηα
πξνζπέιαζε εθηεηακέλε
Υεηξ.αληηκεηψπηζε θαθνήζσλ φγθσλ πνπ εληνπίδνληαη ζε ηκήκα ζπνλδχινπ ή
ζπνλδχισλ
Υεηξ.απνθαηάζηαζε βιαβψλ βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο κε ρξήζε λεπξηθψλ
κνζρεπκάησλ
πνλδπινδεζία άλσ ησλ δχν επηπέδσλ εθηφο θαηαγκάησλ
Σνπνζέηεζε κεγάισλ νζηηθψλ αιινκνζρεπκάησλ ή πιαζηηθψλ πιηθψλ (θισβνί) επί
λενπιαζκάησλ ή θιεγκνλψλ ή νζηηθψλ απσιεηψλ κεγάισλ απινεηδψλ νζηψλ
(κεξηαίνπ, βξαρηνλίνπ, θλήκεο, ζπνλδπιηθήο ζηήιεο)
Υεηξ. αλαζπγθφιιεζε άθξσλ- κηθξνρεηξνπξγηθή επαλφξζσζε (άλσ ησλ 6 σξψλ)
ΓΔΝΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΒΑΡΔΗΔ
Αθξσηεξηαζκφο κεξνχ απφ ην ξηδνκήξην
Αληηκεηψπηζε νπηζζνπεξηηνλατθνχ φγθνπ
Αληηπαιιηλδξνκηθή επέκβαζε
Γεκηνπξγία πεξηηνλαην-θιεβηθνχ shunt(Le Veen-Denver)
Γηακεξηζκαηνπνίεζε ζηνκάρνπ
Δθηνκή εθηεηακέλσλ φγθσλ θνηιηάο
Δθηνκή θαθνήζνπο φγθνπ ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο
Δθηνκή φγθνπ ήπαηνο (νγθεθηνκή)
Νεθξεθηνκή (νιηθή-κεξηθή)
Νεθξεθηνκή γηα θαθνήζεηα
Υνινπεπηηθή αλαζηφκσζε
ΔΗΓΗΚΔ
Αλαζηφκσζε παγθξεαηηθνχ πφξνπ κε λήζηηδα θαηά Royx en Y (Paustow)
Απσ ζπιελνλεθξηθή αλαζηφκσζε
Γεκηνπξγία ππιαηνθνηιηαθήο αλαζηφκσζεο /αξηεξηνπνίεζε ηεο ππιαίαο
Δπηλεθξηδεθηνκή άκθσ
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Ζπαηεθηνκή γηα κεηακφζρεπζε
Παγθξεαην12δαθηπιεθηνκή Whipple
Παξάθακςε νηζνθάγνπ θαηά Heimlich (κε γαζηξηθφ ζσιήλα/λήζηηδα/θφινλ)
ΘΧΡΑΚΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ
ΔΞ. ΒΑΡΔΗΔ
Δθηνκή φγθνπ ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο θαη απνθαηάζηαζε ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο
Απνθαηάζηαζε αλαηνκηθψλ αλσκαιηψλ ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο
Αθαίξεζε φγθνπ κεζνζσξαθίνπ κε ζσξαθνηνκή ή ζσξαθνζθνπηθά
Αθαίξεζε φγθνπ κεζνζσξαθίνπ κε κέζε ζηεξλνηνκή
Αλεπξπζκαηεθηνκή ανξηηθνχ ηφμνπ, θαηηνχζεο ανξηήο, θνηιηαθήο ανξηήο θαη
ηνπνζέηεζε κνζρεχκαηνο
Αθαίξεζε κνιπλζέληνο κνζρεχκαηνο ανξηήο
Δπείγνπζα ζσξαθνηνκή γηα ηξαπκαηηζκφ πλεχκνλνο ή θαξδηάο
Οιηθή θαξδηεθηνκή
Δλδνπεξηθαξδηθή πλεπκνλεθηνκή
Δθηνκή πλεχκνλνο (πλεπκνλεθηνκή, ινβεθηνκή ή ηκεκαηεθηνκή κε ζπλεμαίξεζε
ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο)
ΔΗΓΗΚΔ
Δθηνκή ηξαρείαο θαη απνθαηάζηαζε απηήο
Πλεπκνλεθηνκή δίθελ πεξηρεηξίδνο ή δίθελ καληθίνπ
Λνβεθηνκή δίθελ πεξηρεηξίδνο ή δίθελ καληθίνπ
Πλεπκνλεθηνκή κε εθηνκή πεξηθαξδίνπ θαη ηνπνζέηεζε κνζρεχκαηνο ζην
πεξηθάξδην
Δθηνκή ηξνπίδαο
Αληηθαηάζηαζε άλσ θνίιεο θιέβαο ή αθαίξεζε ηκήκαηνο ηνπ ηνηρψκαηνο απηήο κε
ηνπνζέηεζε εκπαιψκαηνο
Δθηνκή πλεχκνλνο κε αθαίξεζε ηνηρψκαηνο ανξηήο ή νηζνθάγνπ
Πιεπξνπλεπκνλεθηνκή γηα θαξθίλν πλεχκνλνο ή γηα κεζνζειίσκα
Δθηνκή πλεχκνλνο (ινβεθηνκή ή πλεπκνλεθηνκή) κε ηνκή Dartevelle γηα φγθνπο
Pancoast
ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ
ΔΞ. ΒΑΡΔΗΔ
Δθηνκή αηδνίνπ κε βνπβσληθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ
Πιαζηηθή εγρείξεζε δνπγιαζείνπ ρψξνπ κε ζχγθιεηζε ειιεηκκάησλ πιαηέσο
ζπλδέζκνπ θαη Allen-Master
ΔΝΓΑΓΓΔΗΑΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΝΔΤΡΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ
Θξνκβφιπζε αγγείσλ εγθεθάινπ
Αγγεηνπιαζηηθή αγγείσλ εγθεθάινπ
Δκβνιηζκφο αγγεηαθήο δπζπιαζίαο λσηηαίνπ κπεινχ
Δκβνιηζκφο αγγεηαθήο δπζπιαζίαο εγθεθάινπ
Δκβνιηζκφο αλεπξχζκαηνο εγθεθάινπ
Δκβνιηζκφο φγθνπ λσηηαίνπ κπεινχ
Δκβνιηζκφο φγθνπ εγθεθάινπ
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΟΟΣΧΝ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ
ΔΗΓΗΚΔ –ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΒΑΡΔΗΔ
ΒΑΡΔΗΔ
ΜΔΓΑΛΔ
ΜΔΑΗΔ
ΜΗΚΡΔ
ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΔ

ΠΟΟΣΟ
100%
80%
60%
40%
15%
5%

Αλ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ έγηλε δελ αλαθέξεηαη ζηνλ "ΠΗΝΑΚΑ ΠΟΟΣΧΝ
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ", ην πφζν απνδεκίσζεο ζα ππνινγίδεηαη κε
πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε αλάινγεο ζνβαξφηεηαο θαη βαξχηεηαο επέκβαζε, φπσο
θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία.
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ 5
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΓΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΕΧΖ & ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΟΣΔ
ΠΟΛΖ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ
ΑΘΖΝΑ 1 (ΜΑΡΟΤΗ)
ΑΘΖΝΑ 2 (ΚΑΛΛΗΘΔΑ)
ΑΘΖΝΑ 3(ΠΑΣΖΗΧΝ)

Λίζηα πλεξγαηψλ MetLife Alico αλά Γεσγξαθηθή Πεξηνρή
ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΧΡΑ & ΖΜΔΡΑ
ΤΝΔΡΓΑΣΖ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ /
ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΧΝ
MetLife Alico
ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΟΣΔ
ΤΝΑΝΣΖΔΧΝ
Βεληδέινπ 5,
Σεηάξηε 13.00–15.00
Γηάλλεο Μπνχδνληηηο
Αιεμαλδξνχπνιε
Λεσθφξνο Κεθηζίαο 99,
Παξαζθεπή 10.00-12.00 ηέιηνο Ναδιήο
Μαξνχζη
Α
Γαβάθε 23 , Καιιηζέα
Σξίηε 10.00-12.00
καξάγδα Μαξκαξά
Παηεζίσλ 85, Αζήλα

Πέκπηε 10.00-12.00

Απφζηνινο Παπαβαζίιεο

ΑΘΖΝΑ 4

Ηεξνζνιχκσλ 30 &
πάξηεο, Αζήλα

Πέκπηε 10.00-12.00

Μεηαμάο Νηθφιανο

ΠΔΗΡΑΗΑ

Καξανιή & Γεκεηξίνπ 1719, Πεηξαηάο

Σεηάξηε 11.00-13.00

Λπδία Παπαζαλαζίνπ

ΒΔΡΟΗΑ

Μεηξνπφιεσο 53, Βέξνηα

Σεηάξηε 12.00-14.00

νθία Σζνπαλάθε

ΒΟΛΟ

Δπηζθνπήο 2-Πνπξίνπ,
Βφινο

Σεηάξηε 13.00-15.00

Νίθνο Αλδξεφγινπ

ΓΡΑΜΑ

Σεηάξηε 10.00-12.00

Γηψξγνο Νηθνιατδεο

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

Κξφλνπ & Αξηηδίδνπ 6,
Γξάκα
Μηλψηαπξνπ 10, Ζξάθιεην

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1

Καξφινπ Νηει 33 & Δξκνχ

Σεηάξηε 09.00-11.00

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2

Παπάθε 128

Σξίηε 10.00-12.00

Φξάγγνο Γεκήηξηνο

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3

Λαγθαδά 201

Παξαζθεπή 09.00-11.00

Γσξφζενο Κακάξαο

Βνπξδνχκπα 20

1ε & 3ε Πέκπηε θάζε
κήλα 09.00-11.00

Απφζηνινο Σαζζηφο

ΗΧΑΝΝΗΝΑ

Αξζέλε Γεξνληηθνχ 20

Πέκπηε 10.00-12.00

Φέλε Παπαθψζηα

ΚΑΒΑΛΑ

Πεξγάκνπ & Εαιφγγνπ,
Καβάια
Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 14,
Καιακάηα
Αιακάλε 21, Καξδίηζα

Γεπηέξα 10.00-12.00

Φίιηππνο Δζηξπένγινπ

Γεπηέξα 11.00-13.00

Αιέμαλδξνο Υαηδφπνπινο

Σξίηε 12.00-14.00

Πέηξνο Μπαηδηάλαο

Δζληθήο Αληίζηαζεο 8,
Κηιθίο
11εο Οθησβξίνπ 2, Κνδάλε

Σξίηε 10.00-12.00

Γεκήηξεο Μπαβέιεο

Σεηάξηε 11.00-13.00

Υξηζηίλα Παπαδεκεηξίνπ

ΚΟΜΟΣΖΝΖ

Παξαζίνπ 2, Κνκνηελή

Σεηάξηε 14.00-15.00

Μηράιεο Καηξαληηζηψηεο

ΛΑΜΗΑ

Πι. Διεπζεξίαο 2, Λακία

Σεηάξηε 11.00-13.00

Αζαλάζηνο Μπινχλαο

ΛΑΡΗΑ

αξηκβέε 4, Λάξηζα

Σεηάξηε 13.00-15.00

Γηάλλα Βάζηνπ

Τςειάληνπ 5

Σεηάξηε 10.00-12.00

Θαλάζεο Σζηαπξατιεο

Αλζ. Ν. Γεσξγίνπ 3Α,
Ξάλζε
Φηιίππνπ-Οιπκπηάδνο
43-45, Πάηξα
Κνπληνπξηψηε 26, Ρέζπκλν

Γεπηέξα 09.00-11.00

Κψζηαο Γαιαθνχξαο

Σεηάξηε 10.00-12.00

Ναπζηθά ηνχκπνπ

Πέκπηε 10.00-12.00

Δχε Πνιάθε

ΔΡΡΔ

Γξ. Λακπξάθε 3, έξξεο

Σξίηε 12.00-14.00

Γεκήηξεο Μαηάθνο

ΣΡΗΚΑΛΑ

νισκνχ 8, Σξίθαια

Σεηάξηε 12.00-14.00

Οπξαλία Μαλδάινπ

ΣΡΗΠΟΛΖ
ΥΑΛΚΗΓΑ

Λαγνπάηε 36, Σξίπνιε
Δι. Βεληδέινπ 36

Σξίηε 12.00-14.00
Σξίηε 09.00-11.00

αξάληνο Μάδεο
Απφζηνινο Σαζζηφο

Μαξγνπλίνπ & Λνπηξνχ 1,
Υαληά

Σεηάξηε 10.00-12.00

ΘΖΒΑ

ΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΚΑΡΓΗΣΑ
ΚΗΛΚΗ
ΚΟΕΑΝΖ

ΛΗΒΑΓΔΗΑ
ΞΑΝΘΖ
ΠΑΣΡΑ
ΡΔΘΤΜΝΟ

ΥΑΝΗΑ
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Μηράιεο Μαπξνγηάλλεο
Κπξηάθνο Υαηδεζηεθάλνπ

Δχε Πνιάθε

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΣΔ
Κπξηάθνο Κπξηάθνπ,
25510 56200
Άλλα Νηθνιάθε,
210 6118251
Άγγεινο Καξαράιηνο,
210 611 1853
Μαξία αγθξηψηνπ,
210 6332710
Γακηαλφο εκεξηδίδεο
210 6331247
Αγγειηθή Καξαζαλάζε
ηει.: 210 4115199
Γεψξγηνο αξνπζαβίδεο,
23310 36115
Δπδνθία Γαζθαινπνχινπ
Γξαθ. 6, 2νο φξνθνο,
24210 95802
Ησάλλεο Πάζηνο,
25210 56200
Μαξίλα Παξαζχξε,
2810 395555
Μηιηηάδεο
Κσλζηαληηλίδεο
Γξαθ. 301, 3νο φξνθνο,
2310 361150
Ησάλλεο Πνχιηνο ή
Μαξία Μπαιανχξα,
2310 369704
2310 369710
Αλδξέαο Πνπιήο,
2310 362766
Αλησλία
Γεκεηξνπνχινπ, 22620
80499
ηέιηνο Υαξαιακπίδεο
26510 46299 – 6973
436115
Απφζηνινο Ρνπθάο ,
2510 561116
Ησάλλεο ηξαηεγφο,
27210 72225
Ησάλλεο Κξηαξάο,
24410 91503 & 4
Παλαγηψηεο Ζιηάδεο,
23410 36116
Παλαγηψηα Αιεβίδνπ,
24610 52446
Θσκάο Κατζίδεο,
25310 56710
Φσηεηλή Καηζαθηψξε,
22310 57779
Άλλα Ννχζηα,
2410 995514
Γηψξγνο Λάηνο, 22610
88188
Κψζηαο Λακπίδεο,
25410 56121
Αλδξέαο Γειαπφξηαο,
6974 640620
Κσλ/λνο Κνπξκνχιεο,
28310 59373
Άγγεινο Βάθαινο,
23210 96102
Αζαλαζία Καξαζαλάζε,
24310 95363
Άλλα Γφγα, 2710 241899
Άλλα ηπιηαλίδνπ, 22210
49140
Μαξία Μαξθέηνπ,
28210 35484
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American Life Insurance Company
Κεθηζίαο 119,
151 24 Μαξνχζη, Αζήλα
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΤΓΔΗΑ
ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ: 43158 – ΟΣΔ Α.Δ.
ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΝΑ ΑΦΑΛΙΕΙ ΣΑ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ
1. ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ
2. Ζκεξνκελία Γέλλεζεο

4)

Πνηα ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ζαο;

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

3. ΚΑΜ
(αλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρψξνο ζπκπιεξψζηε θαη άιιν έληππν)
ΤΓΓΔΝΔΗΑ
ΤΦΟ ΒΑΡΟ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΜΖ ΓΡΑΦΔΣΔ ΄ ΑΤΣΟ ΣΟ
ΓΔΝΝΖΔΧ
ΓΗΑΣΖΜΑ (ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΑ
ΜΟΝΟ)

5) Γηεχζπλζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ:
6) Μήπσο έπαζρε θάπνην απφ ηα παξαπάλσ άηνκα:
α) Έπαζρε ή ζεξαπεχζεθε απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ αζζέλεηεο (ζπκπιεξψζηε κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ)
Καξδηά;
Πλεχκνλεο; Οπξνγελλεηηθφ χζηεκα;
Όγθνη;
Γηαβήηεο;
Νεπξηθέο Γηαηαξαρέο;
Τςειή Πίεζε;

Νεθξά;

ηνκάρη ή έληεξα;

Καξθίλνο;

Πιάηε ή Αξζξψζεηο;

Κήιε;

ΝΑΗ ΟΥΗ
β) Παξέκεηλε ζε Ννζνθνκείν ή Κιηληθή θαηά ηα 3 ηειεπηαία έηε;
γ) Δμεηάζηεθε ή ζπκβνπιεχζεθε Ηαηξφ, θαηά ηα 3 ηειεπηαία έηε;
δ) Έρεη πξφζεζε λα ζπκβνπιεπηεί Ηαηξφ ή λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο;
ε) Μήπσο ηνπ πξφηεηλαλ λα κπεη ζε Ννζνθνκείν ή Κιηληθή γηα εμεηάζεηο θαη δελ ην έθαλε;
δ) Μήπσο ηνπ πξφηεηλαλ λα θάλεη εγρείξηζε θαη δελ ηελ έθαλε;
ε) Μήπσο έρεη θακία ζσκαηηθή βιάβε, αηέιεηα ή αζζέλεηα πνπ δελ ηελ θαιχπηνπλ νη εξσηήζεηο 6α-6ε;
ζ) Πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθα, κήπσο είλαη έγθπνο;
7. Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην χλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζνινγηθήο Αλεπάξθεηαο (AIDS):
α. Έρεη ζπκβνπιεπζεί Ηαηξφ ή ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία ζρεηηθή κε ην AIDS ή κε θάπνηα θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πηζαλψο
ζρεηηδφκελε κε ην AIDS ή γεληθφηεξα κε αζζέλεηα πνπ κεηαδίδεηαη κε ζεμνπαιηθή επαθή; Σνπ έρνπλ πεη φηη είλαη θνξέαο ηνπ
AIDS;
β. Έρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα, ε αηηία ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί; Γηάξξνηεο,
δηνγθσκέλνπο ιεκθαδέλεο ή δεξκαηηθά εμαλζήκαηα, κεγάιε θαηαβνιή, ζσκαηηθή απψιεηα βάξνπο;
8. ΑΝ ΑΠΑΝΣΖΑΣΔ ΜΔ ΝΑΗ ΓΗΑ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΟ ΑΣΟΜΟ Δ ΜΗΑ Ή ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΑΠΟ ΣΗ ΠΑΡΑΠΑΝΧ
ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΧΣΔ ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΑΡΑΚΑΣΧ.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ΑΣΟΜΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ
ΔΡΧΣΖΔΧ

ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΑΘΔΝΔΗΑ, ΑΡΗΘ.
ΠΡΟΒΟΛΧΝ
ΜΖΠΧ ΔΓΗΝΔ ΔΓΥΔΗΡΗΖ;

ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ

ΠΟΣΔ ΓΗΝΑΣΔ ΟΝΟΜΑΣΑ & ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ
ΣΔΛΔΗΧ ΚΑΛΑ ΗΑΣΡΧΝ & ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ
ΜΖΝΑ ΔΣΟ

Γειψλσ ππεχζπλα φηη νη παξαπάλσ δειψζεηο θαη απαληήζεηο είλαη πιήξεηο θαη αιεζηλέο θαη φηη δέρνκαη λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα
ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ κνπ ζην Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην.
Με απηφ εμνπζηνδνηψ θάζε Ηαηξφ, Ννζνθνκείν ή Κιηληθή λα δψζεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ έρεη ζρέζε κε λνζειεία,
ζπκβνπιή, εμέηαζε ή ζεξαπεία ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ κνπ.
Ζκεξνκελία:
Τπνγξαθή ππαιιήινπ:
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ Δξσηεκαηνιφγηνπ Τγείαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο ππάιιεινο ηνπ ΟΣΔ πνπ
θαιχπηεηαη ήδε απφ ην Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην, απνθαζίζεη λα εληάμεη ζην πξφγξακκα ηα πξνζηαηεπφκελα ηνπ, κεηά ηελ
πάξνδν 60 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηθαηνχηαλ λα εληάμεη ζην πξφγξακκα ηα ελ ιφγσ πξνζηαηεπφκελα.
Γειαδή, α) 60 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ γάκνπ ηνπ κε ηελ ζχδπγν ηνπ ή 60 εκέξεο κεηά ηελ ζπκπιήξσζε 30
εκεξψλ απφ ηελ γέλλεζε ελφο ηέθλνπ ηνπ (90 εκέξεο ζπλνιηθά απφ ηελ γέλλεζε ηνπ).
Αλ ν Τπάιιεινο ππνβάιιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο γηα ηα πληεξνχκελα Πξφζσπα ηνπ ζηελ εηήζηα επέηεην ηνπ πκβνιαίνπ (01/01), ηα
πξφζσπα απηά ζα αζθαιίδνληαη απηφκαηα απφ ηελ επέηεην ηνπ πκβνιαίνπ.
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ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΟΤΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Alico Benefit Club

1.
2.

Βαζηθά ζεκεία πξνζνρήο
Ζ αλαθνξά ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ππάιιειν.
Σν παξφλ έληππν απνζηέιιεηαη ζην ηκήκα Οκαδηθψλ Αζθαιίζεσλ Εσήο &
Τγείαο
ππφςε ηνπ θνπ Παλαγηψηε Νηθνιάνπ -- Σει.: 210 87.87.000 (εζση. 313),
Fax: 210 612.7.612, E-mail: panagiotis.nikolaou@metlifealico.gr

Δπσλπκία Δηαηξίαο
Ολνκαηεπψλπκν Αζθαιηζκέλνπ
(πκπιεξψλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν
ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ έγηλε
απνδέθηεο ηεο κε ζπκκνξθνχκελεο
ππεξεζίαο)
Καηεγνξία Παξφρνπ
(εκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ Παξφρνπ
πνπ πξφζθεξε ηε κε ζπκκνξθνχκελε
ππεξεζία)

Ννζνθνκείν
Γηαγλσζηηθφ
Κέληξν

Ηαηξφο
Σειεθσληθφ
Κέληξν

Δπσλπκία Παξφρνπ
(εκεηψλεηαη ην φλνκα ηνπ Παξφρνπ
πνπ πξφζθεξε ηε κε ζπκκνξθνχκελε
ππεξεζία)
Πεξηγξαθή ηεο κε ζπκκνξθνχκελεο ππεξεζίαο

Παξαθαιψ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξνζσπηθά
κνπ ζηνηρεία
Μφλν γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο
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Ζκεξνκελία

Τπνγξαθή
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