
GROUP MEDICAL PLAN

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

Οδηγός συμμετοχής

Μέσω της 



Πίνακες παροχών ζωής & δευτεροβάθμιας περίθαλψης 

ΕΥΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Κατηγορία 1 Κατηγορία 2

Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά άτομο για δαπάνες εντός Νοσοκομείου 15.000 € 25.000 €

Δωμάτιο και Τροφή (ημερησίως) για νοσηλεία στην Ελλάδα Β θέση

Στο εξωτερικό / σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης 400

Ανώτατος αριθμός ημερών για νοσηλεία σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης 14

Συμμετοχή στα δικαιούμενα έξοδα (Συμβεβλημένα Νοσοκομεία)

Ασφαλιστική Εταιρεία (Απευθείας αποζημίωση) 80 %

Σε περίπτωση που γίνει χρήση άλλου φορέα και αποδώσει τουλάχιστον 20% τότε 100%

Συμμετοχή στα δικαιούμενα έξοδα (Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία)

Ασφαλιστική Εταιρεία (Απολογιστική αποζημίωση) 80%

Σε περίπτωση που γίνει χρήση άλλου φορέα και αποδώσει τουλάχιστον 20% τότε 100%

Προ & Μετά νοσοκομειακά έξοδα κατά 80%  έως 1.000 €

Επιδόματα - Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν άλλα έξοδα Κατηγορία 1 Κατηγορία 2

Νοσοκομειακό Επίδομα -Ημερησίως 50 € 75 €

Ανώτατος Αριθμός ημερών καταβολής ετησίως 30

Χειρουργικό Επίδομα - Ποσοστό % των 1.500 € 2.000 €

Επείγουσα μεταφορά εντός Ελλάδας (μέσω Mondial Assistance) Παρέχεται

Διευκρινήσεις :

 Εάν ο Ασφαλισμένος κάνει χρήση άλλου Ασφαλιστικού φορέα, για 
έξοδα εντός Συμβεβλημένου Νοσοκομείου και ο φορέας αυτός του 
αποδώσει τουλάχιστον το 20% των εξόδων, τότε η Ασφαλιστική Εταιρεία 
θα καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό προς 100%. 

 Εάν ο Ασφαλισμένος κάνει χρήση άλλου Ασφαλιστικού φορέα σε Μη 
Συμβεβλημένο Νοσοκομείο και ο φορέας αυτός του αποδώσει 
τουλάχιστον το 20% των εξόδων, τότε η Ασφαλιστική Εταιρεία θα 
καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό προς 100%. 

 Εάν ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε ένα από τα συμβεβλημένα 
Νοσοκομεία, θα καταβάλει μόνο το ποσοστό συμμετοχής του.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

Ασφαλισμένο κεφάλαιο 20.000 €

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Ασφαλισμένο κεφάλαιο 20.000 €

Συνολικά σε συνδυασμό με την 
απώλεια ζωής

40.000 €

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ & ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Ασφαλισμένο κεφάλαιο 10.000 €



3

Παροχές Δευτεροβάθμιας περίθαλψης

Δωμάτιο και Τροφή σε  Β΄ θέση Νοσηλείας

Δαπάνες νοσοκομείου (Έξοδα Νοσηλείας)

Δαπάνες τη χρήση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδων αυξημένης φροντίδας

Δαπάνες Ιατρικών Αμοιβών & Αποκλειστικής Νοσοκόμας

Δαπάνες νοσηλείας για θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις  χωρίς διανυκτέρευση σε νοσοκομείο

Δαπάνες Ασθενοφόρου

Έξοδα πριν και μετά τη Νοσηλεία

 Επείγουσα μεταφορά στην Ελλάδα 

Δαπάνη αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών στα Εξωτερικά Ιατρεία Συμβεβλημένων Νοσοκομείων

Συμμετοχή (ποσοστιαία) κοινωνικού ή άλλου φορέα ασφάλισης 

Χωρίς περίοδο αναμονής

Οι προϋπάρχουσες παθήσεις καλύπτονται μετά την πάροδο 6 μηνών συνεχούς ασφάλισης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΕΦΑΠΑΞ   ΠΟΣΟ

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2

1. ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 0€ 0€

2. ΜΙΚΡΗ 0€ 0€

3. ΜΕΣΑΙΑ 225€ 300€

4. ΜΕΓΑΛΗ 375€ 500€

5. ΒΑΡΕΙΑ 600€ 800€

6. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΑ 900€ 1.200€

7. ΕΙΔΙΚΗ 1.500€ 2.000€



Διευκρινήσεις :

 Η Ασφαλιστική Εταιρεία αναλαμβάνει την απευθείας πληρωμή στα
Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα και ο ασφαλισμένος πληρώνει μόνο
τη συμμετοχή του.

 Ο συντονισμός των ιατρικών υπηρεσιών στην Βιοϊατρική & στην
Healthnet, γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Συντονιστικού
Κέντρου.

Οι δωρεάν ιατρικές επισκέψεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και
μόνο στο Δίκτυο της Healthnet.

Συντονιστικό Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών

2109303800 - επιλογή 2

Πίνακας παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό  σε ελεύθερο δίκτυο Κατηγορία 1 Κατηγορία 2

Απόδοση εξόδων 100%, έως ετησίως 600 € 1.000 €

Δεν εφαρμόζεται εκπιπτόμενο ποσό

ΕΥΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Κατηγορία 1 Κατηγορία 2

Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά άτομο πρωτοβάθμια περίθαλψη 1.000€ 1.500€

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ετήσιο εκπιπτόμενο ποσό ανά ασφαλισμένο 60 €

Ανώτατος αριθμός ιατρικών επισκέψεων ετησίως 12

Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό ανά ιατρική επίσκεψη 60 €

Φάρμακα (με συνταγή ιατρού), φυσικοθεραπείες, ακτινοδιαγνωστικές
εξετάσεις, Λοιπές εξωνοσοκομειακές δαπάνες

Χωρίς επιμέρους όριο

Συμμετοχή ασφαλιστικής εταιρίας στα δικαιούμενα έξοδα, απολογιστικά 80 %

ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ & HEALTHNET

Δεν εφαρμόζεται εκπιπτόμενο ποσό για τη χρήση συνεργαζόμενων παρόχων

Ιατρικές επισκέψεις στο δίκτυο της Healthnet
Απεριόριστες και χωρίς 

Συμμετοχή

Ακτινοδιαγνωστικές & Εργαστηριακές εξετάσεις Χωρίς επιμέρους όριο

Συμμετοχή ασφαλιστικής εταιρίας στα δικαιούμενα έξοδα εξετάσεων, απευθείας

Με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ 100%

Χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ 80%

Για ιατρικές πράξεις, συμμετοχή 80%
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Πίνακας κόστους κυρίως ασφαλισμένων & εξαρτωμένων μελών

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

Συνολικό κόστος ανά κατηγορία ασφαλισμένων Κατηγορία 1 Κατηγορία 2

Κυρίως ασφαλισμένος 332,52 € 407,70 €

Για το 1ο εξαρτώμενο μέλος 250,11 € 320,72 €

Για 2 εξαρτώμενα μέλη και άνω 500,22 € 644,43 €

Διευκρινίσεις: 

Στο μικτό κόστος περιέχονται οι παρακάτω νόμιμες επιβαρύνσεις: 
 - Συμπληρωματικές Παροχές : Φόρος Ασφαλίστρων 15% 
 - Εισφορά υπέρ Εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής : 0,75% 

Αποζημίωση οnline, εύκολα και 
γρήγορα όσο ποτέ!

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

e-claims
ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήματος Αποζημίωσης (e-claims)

Με απλές διαδικασίες, χωρίς χρονικούς ή ποσοτικούς περιορισμούς, κάθε 
μέλος  έχει την δυνατότητα να υποβάλλει Έξοδα Παροχών Υγείας και 
Απώλειας Εισοδήματος. 
Με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών («σκαναρισμένα» ή σε 
φωτογραφία), τα οποία αυτόματα θα εντάσσονται στο σύστημα Διαχείρισης 
Αποζημιώσεων Ομαδικών Συμβολαίων.

Παράλληλα, ο ασφαλισμένος  ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την εξέλιξη 
του αιτήματός του και την ολοκλήρωση της αποζημίωσης



ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΩ
ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ

METROPOLITAN
DOCTORS 
HOSPITAL

METROPOLITAN 
GENERAL

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ & 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

EUROMEDICA ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ

Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές επισκέψεις σε Έκτακτα Περιστατικά

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ √ √ √ √ √ √ √ √

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

√ √ √ √ √ √ √ √ √

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ √ √ √ √ √

ΩΡΛ √ √ √

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές Εξετάσεις

ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 450 € 300 € 300 € 500 € 400 € 400 € 300 € 300 € 400 € Αιματολογικές 200 € 200 €

ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 

50% επί 
του 

ιδιωτικού 
τιμολογίου

50% επί 
του 

ιδιωτικού 
τιμ/γίου

50% επί 
του 

ιδιωτικού 
τιμολογίου

τιμολόγηση 
επί του ΦΕΚ

30% επί του 
ιδιωτικού 

τιμολογίου

50% επί του 
ιδιωτικού 

τιμολογίου

επί του ΦΕΚ με 
προσαύξηση 

30%
επί του ΦΕΚ

επί του ΦΕΚ με 
προσαύξηση 

30%

50% επί του 
ιδιωτικού 

τιμολογίου
35% επί του 

ιδιωτικού 
τιμολογίου

50% επί του 
ιδιωτικού 

τιμολογίου

50% επί του 
ιδιωτικού 

τιμολογίου

Επιπλέον παροχές

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CHECK UP
Με 

έκπτωση
Με έκπτωση ΔΩΡΕΑΝ

25% 
έκπτωση

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Προνόμια Υγείας _ενδεικτικά για έκτακτα περιστατικά



Προνόμια Υγείας _ενδεικτικά για έκτακτα περιστατικά
ΠΑΙΔΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΕΡΑ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ METROPOLITAN EUROMEDICA ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ

Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές επισκέψεις σε Έκτακτα Περιστατικά

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ a a a a a a a

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ a a a a a

ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
a a a a

ΩΡΛ a a

ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές Εξετάσεις

ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 450 € 300 € 300 € 300 € 300 € Αιματολογικές 200 €

ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

50% επί του 
ιδιωτικού 

τιμολογίου

50% επί του 
ιδιωτικού 

τιμολογίου

τιμολόγηση επί του 
ΦΕΚ

40% επί του 
ιδιωτικού τιμολογίου επί του ΦΕΚ με 

προσαύξηση 30%
35% επί του 

ιδιωτικού τιμολογίου
50% επί του ιδιωτικού 

τιμολογίου

Επιπλέον παροχές

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ a √ a a a a

CHECK UP Με έκπτωση Με έκπτωση 25% έκπτωση

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ a √ a a a a a

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ a a a a a

Τα Προνόμια Υγείας παρέχουν δωρεάν ή σε προνομιακή τιμή ιατρικές επισκέψεις (επείγουσες ή προγραμματισμένες), δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά και διαγνωστικές εξετάσεις σε

προνομιακές τιμές και σε περίπτωση νοσηλείας, απορροφούν μέρος της δικής σας συμμετοχής.

Για τα συνολικά προνόμια κάθε Παρόχου Υγείας συμβουλευτείτε το έντυπο «Προνόμια Ασφάλισης Υγείας».

Σημειώνεται ότι το σύνολο ή μέρος των προνομίων μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη νέων ή την αφαίρεση ήδη υφιστάμενων ή ακόμα να καταργηθούν πλήρως, καθώς αποτελούν προσφορά των

συνεργαζόμενων με τη Eurolife FFH Παρόχων Υγείας.
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Διευκρινίσεις συμμετοχής & χρήσης του προγράμματος

1.Ποιοί θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη και μπορώ να εντάξω στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο;

Εξαρτώμενα μέλη είναι ο/η σύζυγος – σύντροφος (σύμφωνο συμβίωσης), μέχρι τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του/της, τα άγαμα παιδιά του κυρίως ασφαλισμένου, τα νόμιμα

υιοθετημένα καθώς και τα παιδιά που νόμιμα αναγνωρίστηκαν και που είναι ηλικίας μέχρι και 25 ετών.

Σημειώνεται ότι για τα νεογέννητα εξαρτώμενα μέλη, η ασφάλισή τους ισχύει από τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα της ηλικίας τους. 

2. Παρέχεται κάλυψη στο εξωτερικό :

Η κάλυψη ισχύει κατά τη διάρκεια παραμονής του Ασφαλισμένου/εξαρτωμένων μελών στο εξωτερικό για ταξίδια τουρισμού ή και επιχειρηματικής δραστηριότητας, όχι όμως για διάστημα παραμονής 

μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών εντός κάθε Ασφαλιστικού έτους.

3. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, τι πρέπει να κάνω;
Καλείτε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης  Πελατών για θέματα Υγείας της Eurolife FFH , το οποίο είναι στελεχωμένο με ομάδα ειδικών σε ιατρικά και ασφαλιστικά θέματα για την εξυπηρέτησή 
σας με το νοσοκομειακό σας πρόγραμμα, αναφέροντας τον αριθμό συμβολαίου που θα σας κοινοποιηθεί.

4. Από την ένταξη  στην Ομαδική Ασφάλιση, μετά από πόσο χρονικό διάστημα καλύπτομαι; Υπάρχει αναμονή και αν ναι, για πόσο χρονικό διάστημα;

Για όσους ενταχθούν στην Ομαδική Ασφάλιση,  παρέχεται άμεσα η ασφαλιστική κάλυψη. 

Οι παθήσεις που προϋπάρχουν και είναι γνωστές στον Ασφαλισμένο πριν από την έναρξη της ασφάλισής του, καλύπτονται μετά την πάροδο έξι ν (6) μηνών συνεχούς ασφάλισης. 

5. Καλύπτονται οι συγγενείς παθήσεις;

Οι Συγγενείς παθήσεις καλύπτονται μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης του κάθε Ασφαλισμένου. Διευκρινίζεται ότι θεραπείες και επεμβάσεις για την 

αντιμετώπιση καρδιαγγειακών συγγενών παθήσεων καλύπτονται μετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης του κάθε Ασφαλισμένου.

6. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις παροχές του προγράμματος και για το υπολειπόμενο κεφάλαιο προς χρήση για κάθε παροχή;

Μετά την ένταξή σας στο πρόγραμμα, θα πρέπει να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Eurolife FFH ΑΕΑΖ μέσω του Link: https://connect.eurolife.gr, όπου θα βρείτε όλες τις απαραίτητες

πληροφορίες.

7. Πώς μπορώ να στείλω στην ασφαλιστική τα απαραίτητα έγγραφα για την αποζημίωση μου?

Θα πρέπει συνδεθείτε στο https://connect.eurolife.gr και να «ανεβάσετε» όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Μετά την αξιολόγησή τους, το ποσό της αποζημίωσης θα πιστωθεί στον λογαριασμό ΙΒΑΝ που

έχετε δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής.

https://connect.eurolife.gr/
https://connect.eurolife.gr/


8. Πότε λήγουν οι καλύψεις για τα ασφαλισμένα μέλη;
Όλες οι καλύψεις παύουν να ισχύουν με την συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου ή με την διαγραφή από τον Σύλλογο, ενώ για τα τέκνα με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της 
ηλικίας τους.

9. Μπορώ να συνεχίσω το πρόγραμμα ατομικά, μετά την αποχώρησή μου από τον Σύλλογο;

Το πρόγραμμα δεν μπορεί να συνεχιστεί σε ατομική βάση. Για την ατομική σας ασφάλισης, θα πρέπει να επιλέξετε κάποιο ατομικό πρόγραμμα υγείας.

10. Μπορώ να κάνω επέκταση των παροχών υγείας με πρόσθετη ασφάλιση;
Μπορείτε να συνάψετε κάποιο ατομικό πρόγραμμα υγείας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά του ομαδικού προγράμματος και το οποίο θα μπορεί να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, 
αν στο μέλλον αποχωρήσετε από το ομαδικό πρόγραμμα του Συλλόγου.

11. Μπορεί να επιλέξει ο κυρίως ασφαλισμένος την κατηγορία 1 για την νοσοκομειακή περίθαλψη και την κατηγορία 2 για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη;

Όχι, οι καλύψεις κάθε ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ομαδοποιημένες.

12. Μπορεί ο κυρίως ασφαλισμένος να επιλέξει διαφορετική ασφαλιστική κατηγορία για τα εξαρτώμενα μέλη από την δική του;

Όχι, τα εξαρτώμενα μέλη εντάσσονται υποχρεωτικά στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία με τον κυρίως ασφαλισμένο.

13.Ποιες καλύψεις παρέχονται στα εξαρτώμενα μέλη;
Τα εξαρτώμενα μέλη καλύπτονται μόνο από την ευρεία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δηλαδή για δαπάνες που αφορούν στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια περίθαλψη, όχι όμως για την 
απώλεια ζωής, την μόνιμη ολική ανικανότητα και τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα.

14. Πώς μπορώ να ενταχθώ στο ομαδικό πρόγραμμα υγείας;
Αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε την αίτηση συμμετοχής, την αποστέλλετε μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή διαβατηρίου στον υπεύθυνο που έχει ορίσει ο Συλλόγου για την 
διαχείριση του προγράμματος. Ακολουθούν οδηγίες και υπόδειγμα συμπληρωμένης  αίτησης.

Διευκρινίσεις συμμετοχής & χρήσης του προγράμματος



Οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτηση Συμμετοχής 

Δικαιούχοι: το/τα άτομο/α  που 
επιθυμούμε να λάβουν την 
ασφάλεια ζωής σε περίπτωση 
απώλειας ζωής του 
ασφαλισμένου. Αν δεν 
συμπληρωθεί νοούνται οι 
Νόμιμοι κληρονόμοι

Συμπληρώνεται η ασφαλιστική 
κατηγορία που επιθυμεί το 
μέλος να ενταχθεί (1 ή 2).



Οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτηση Συμμετοχής 

Η συναίνεση είναι 
υποχρεωτική για όλα τα 
μέλη (κυρίως ασφαλισμένο 
και εξαρτώμενα) για την 
ένταξή τους στο 
πρόγραμμα.

Υπογραφές: απαιτούνται 
υπογραφές για κάθε μέλος 
που εντάσσεται στο 
πρόγραμμα

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η αποστολή της αίτησης με ελλείψεις ή χωρίς να 
συνοδεύεται από αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή 
διαβατηρίου των μελών δεν μπορεί να προχωρήσει για 
την ασφάλιση του μέλους.

Σελ.4 αίτησης
συμμετοχής
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Προνόμια για τους ασφαλισμένους 

Όλα τα Μέλη αποκτούν πρόσβαση σε σημαντικές εκπτώσεις σε επιλεγμένα 
προγράμματα για τις ατομικές τους ασφαλίσεις.

Πιο συγκεκριμένα : 

Θα ενημερωθείτε αναλυτικά μετά την ένταξη σας στο πρόγραμμα.

Συντονιστικό Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών

2109303800 - επιλογή 2


