
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Για τα μέλη της 

 

 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο.Μ.Α.Ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 

 

 

 

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο.Μ.Α.Ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 

 

 

 

Κύριοι,  

 

ΟΜΑΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΜΕΛΩΝ  ΣΑΣ 
 

 

Η "ΕΘΝΙΚΗ" αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί σας στην 

διαμόρφωση ενός Προγράμματος ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ των μελών της Ομοσπονδίας σας. 

 

Οι εργασίες μας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή Προγραμμάτων Ομαδικών Ασφαλίσεων χρονολογούνται 

από 30ετίας, σήμερα δε περισσότεροι του 1.000.000 ασφαλισμένων απολαμβάνουν ασφαλιστικές παροχές 

των προγραμμάτων μας. Η πείρα και τα άριστα αποτελέσματα της δραστηριότητάς μας αυτής αποτελούν 

εγγύηση για την επιτυχία και του δικού σας προγράμματος. 

 

Η προσφορά μας ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία που εκδόθηκε, θα θέλαμε δε να σας 

πληροφορήσουμε ότι αν η συνεργασία μας προχωρήσει στην έκδοση συμβολαίου τότε θα ξαναγίνει νέος 

υπολογισμός με βάση τα στοιχεία που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμβολαίου. 

 

Ας σημειωθεί ότι ένας από τους βασικότερους λόγους της επιτυχίας μας είναι η διαρκής προσπάθειά μας να 
ικανοποιούμε τις ειδικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης με την οποία συνεργαζόμαστε. Με αυτό το πνεύμα 
σχεδιάσαμε και το δικό σας πρόγραμμα που περιγράφεται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες, πιστεύοντας ότι 
εξυπηρετεί τις παρούσες ανάγκες σας και παράλληλα μένει τόσο ελαστικό ώστε να μπορεί να τροποποιηθεί 
οποτεδήποτε χρειαστεί ώστε να είναι πάντοτε προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες της Ομοσπονδίας σας. 
 

 Με τιμή, 

"Η  ΕΘΝΙΚΗ" 

ΑΝΩΝ.  ΕΛΛ.  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΓΕΝ.  ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

(ΑΦΜ : 094003849) 

 

 

Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ                      Κ. ΦΩΤΗΣ 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΟΧΩΝ 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ    

- Σε περίπτωση θανάτου ασφαλ/νου προσώπου από 

οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους 

δικαιούχους ποσό ……............................................. € 10.000,00.- 

 

    

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑ-

ΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ    

 

- Σε περίπτωση θανάτου ασφαλ/νου προσώπου από 

ατύχημα, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους 

ποσό.…………………………………………………………………. € 12.000,00.- 

 

( Σε συνδυασμό με την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ  .............… € 22.000,00.-)  

- Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί 

μόνιμα ολικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα 

καταβάλλεται σ’ αυτό ποσό ……..……....................... € 15.000,00.- 

 

- Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί  

μόνιμα μερικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα 

καταβάλλεται σ’ αυτό ποσοστό % των ................... € 15.000,00.- 

 

σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών Μόνιμης Μερικής 

ανικανότητας από ατύχημα.   

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ ΄H ΑΣΘΕΝΕΙΑ   

 

- Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε δαπάνες 

που οφείλονται σε Νοσοκομειακή και Εξωνο-

σοκομειακή Περίθαλψη εξαιτίας ατυχήματος ή 

ασθενείας, θα του καταβάλλεται, μετά την αφαίρεση 

του "ποσού απαλλαγής" και με τους παρακάτω 

περιορισμούς, ποσοστό των πραγματοποιηθεισών 

δαπανών με ανώτατο όριο για κάθε ασφαλιστικό 

έτος το ποσό των.…………………… € 10.000,00.- 

 

- "Ποσό απαλλαγής" για Νοσοκομειακές δαπάνες, για 

κάθε άτομο, για κάθε ασφαλιστικό έτος………………… € 200,00.- 

 

- Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου 

και Τροφή την ημέρα ............................................. ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

 

- Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου 

και Τροφή την ημέρα σε περίπτωση νοσηλείας σε 

θάλαμο εντατικής παρακολούθησης ή στο 
€ 500,00.- 

 



Εξωτερικό…………………………………………………………… 

- Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για αμοιβή 

χειρούργου………………………………………………………… 

 

σύμφωνα με πίνακα 

χειρουργικών επεμβάσεων. 

Χειρουργικές  Επεμβάσεις  

Ειδικές 5.000 € 

Εξαιρετικά βαριές 3.130 € 

Βαριές 2.250 € 

Μεγάλες 1.500 € 

Μεσαίες    570 € 

Μικρές   300 € 

 

 

- Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για αμοιβή 

αναισθησιολόγου….…………………………………… 

 

 

σύμφωνα με πίνακα 

χειρουργικών επεμβάσεων. 

Χειρουργικές  Επεμβάσεις  

Ειδικές 1.050 € 

Εξαιρετικά βαριές   690 € 

Βαριές   570 € 

Μεγάλες    440 € 

Μεσαίες    320 € 

Μικρές    130 € 

- Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για δαπάνες Εξωνο-

σοκομειακής Περίθαλψης για κάθε άτομο, για κάθε 

ασφαλιστικό έτος ............................................…. € 500,00.- 

 

- Ανώτατος αριθμός ιατρικών επισκέψεων για κάθε 

άτομο, για κάθε ασφαλιστικό έτος .......................... ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ 

    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :    

Στην Ασφάλιση Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, καλύπτονται αποκλειστικά δαπάνες 

για Ιατρικές Επισκέψεις και Διαγνωστικές/Ακτινολογικές Εξετάσεις. 

 



- Συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ στις δαπάνες :    

    

Α.  Για Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης    

    

1.  Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο 

υποβληθεί σε νοσηλεία σε ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ 

Νοσοκομεία θα καταβάλλονται οι δαπάνες απ’ 

ευθείας από την ΕΘΝΙΚΗ ως εξής:   

 

  

α. Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή 

άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας κατά 20% 

τουλάχιστον στις δαπάνες ...................................  100% 

 

  

β. Χωρίς συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα 

ή άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας κατά 20% 

τουλάχιστον στις δαπάνες ...............…………………  80% 

 

  

γ. Δεν παρακρατείται το ποσό Απαλλαγής.    

    

2.  Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο 

υποβληθεί σε νοσηλεία σε ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ 

Νοσοκομεία θα καταβάλλονται  οι δαπάνες από 

την ΕΘΝΙΚΗ ως εξής:   

 

  

α. Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή 

άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας κατά 20% 

τουλάχιστον στις δαπάνες ....................................  100% 

 

  

β. Χωρίς συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα 

ή άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας κατά 20% 

τουλάχιστον στις δαπάνες ...............……………………  80% 

 

    



 

Β.  Για Δαπάνες Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης    

    

Σε ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Διαγνωστικά Κέντρα και 

Δίκτυα Ιατρών θα καταβάλλονται  οι δαπάνες 

απευθείας από την ΕΘΝΙΚΗ ως εξής: 

 

  

α.  Για Ιατρικές Επισκέψεις………………………………………  100%  

β.  Για Διαγνωστικές Εξετάσεις…………………………………  80%  

     επίσης,    

γ.  Άμεση εξόφληση των Δαπανών, απευθείας από την 

Εθνική   

 

δ. Τιμές καταλόγου Δημοσίου (ΦΕΚ) στα 

Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα   

 

      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:    

Οι Διαγνωστικές/Ακτινολογικές Εξετάσεις και Ιατρικές Επισκέψεις παρέχονται 

μόνο στα Συμβεβλημένα με την Εθνική Διαγνωστικά Κέντρα και Δίκτυα Ιατρών. 

    

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ    

Αν ασφαλιζόμενη γυναίκα γεννήσει ή αποβάλει, θα 

καταβάλλεται σ' αυτή επιδοματικά:   

 

    

- Για φυσιολογικό τοκετό .......................................... € 450,00.-  

- Για καισαρική τομή ................................................ € 450,00.-  

    

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 

ΑΠO ATYXHMA Ή AΣΘENEIA    

 

- Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο νοσηλευτεί σε 

Νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, θα 

του καταβάλλεται για κάθε ημέρα νοσηλείας ποσό….. € 45,00.- 

 

- Η παροχή καταβάλλεται  από την πρώτη ημέρα της 

νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες σε κάθε περίπτωση, 

ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών νοσηλείας.   

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :    Το επίδομα θα καταβάλλεται  ΜΟΝΟ  στην περίπτωση που δεν έχουν 



καταβληθεί Νοσοκομειακές δαπάνες για το ίδιο γεγονός από την 

ασφάλιση της Ευρείας Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής 

Περίθαλψης. 

 
 

 

ΟΙ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΥΝ  ΟΛΟ  ΤΟ  24ΩΡΟ  ΚΑΙ  ΣΕ  

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ  ΜΕΡΟΣ  ΤΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ,  

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 18189  
 

Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο και παρέχει συμβουλές και πληροφορίες 
όπως: 

• Ιατρικές συμβουλές από εφημερεύοντες ιατρούς (Για κάθε θέμα υγείας Προσωπικό ή Οικογενειακό). 
• Πανελλαδικό Δίκτυο Ιατρών της ΕΘΝΙΚΗΣ. Μάθετε ποιοι συνεργάζονται, τις ειδικότητές τους, τις 

διευθύνσεις τους κ.α. 
• Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων της ΕΘΝΙΚΗΣ. 
• Συμβεβλημένα με την ΕΘΝΙΚΗ Νοσοκομεία. 
 

Πλεονεκτήματα για τους Ασφαλισμένους 
 

Οι ασφαλισμένοι που θα χρησιμοποιήσουν το ΔΙΚΤΥΟ, και αφού απαραιτήτως επικοινωνήσουν 
προηγουμένως με το Τηλεφωνικό Κέντρο της ΕΘΝΙΚΗΣ, θα επωφεληθούν από τα προνόμια που προσφέρει 
η χρήση του, τα οποία είναι:  

 Άμεση εξόφληση των δαπανών, απευθείας από την ΕΘΝΙΚΗ.  

 Κατάργηση του «ποσού απαλλαγής».  

 Κατάργηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου στις δαπάνες ιατρικών επισκέψεων (δηλαδή 
κάλυψη 100%).  

 Απλούστευση διαδικασιών. 

 Προνομιακός τιμοκατάλογος εξετάσεων στην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (τιμές     καταλόγου Δημοσίου, ΦΕΚ) 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη επικοινωνία του ασφαλισμένου με το ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

και η προσκόμιση της Αστυνομικής του Ταυτότητας την ημέρα του ραντεβού. 

 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Το Δίκτυο Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων έχει ευρεία γεωγραφική κάλυψη και μπορεί να εξυπηρετήσει 
ασφαλισμένους στο μεγαλύτερο μέρος της Επικράτειας. 
 

Α. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  
 

Η ΕΘΝΙΚΗ συνεργάζεται με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων 
METROPOLITAN, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ,  ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ στα οποία 
οι ασφαλισμένοι, μετά από προκαθορισμένο ραντεβού μέσω του ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, μπορούν να 
πραγματοποιούν τις διαγνωστικές τους εξετάσεις, με βάση τους Όρους του Ομαδικού τους Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου και το παραπεμπτικό του θεράποντος ιατρού.  

Η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει απ’ ευθείας στο Δίκτυο, για λογαριασμό του ασφαλισμένου, το ποσοστό 
που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

 

 

 

 

 



Η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι ιδιαίτερα χαμηλή λόγω των τιμών καταλόγου Δημοσίου (ΦΕΚ). 
Ενδεικτικά παραδείγματα συγκριτικών τιμών : 
 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ-  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Τιμές ΦΕΚ-

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Γενική Αίματος 2,88 25,00 

Γενική Ούρων 1,76 21,00 

Triplex Καρδιάς 73,37 152,00 

Αξονική Τομογραφία 71,11 178,00 

Μαγνητική Τομογραφία 236,95 465,00 

Ακτινογραφία θώρακος (f+p) 8,10 75,00 

U/S Θυρεοειδούς-Τραχήλου 8,28 55,00 

  

Β. ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ  
 

Το Δίκτυο Ιατρών της ΕΘΝΙΚΗΣ περιλαμβάνει ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού με τον γιατρό του δικτύου στο ιατρείο του, ή σε 
επείγοντα περιστατικά στο σπίτι τους. 

Η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει απ’ ευθείας στο Δίκτυο των Ιατρών, το 100% της δαπάνης για λογαριασμό 
του ασφαλιζόμενου, δηλαδή δεν υπάρχει συμμετοχή στα έξοδα. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ (πλην μαιευτικό) ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Πειραιά ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσ/νίκης ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Θεσ/νίκης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσ/νίκης ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Θεσ/νίκης MEDITERRANEO 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΥΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

ΛΗΤΩ (πλην μαιευτικό) ΓΑΙΑ (γυναικολογικό) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 

Θεσ/νίκης 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΙASIS ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Χανίων 

 

Στα πιο πάνω Νοσοκομεία οι ασφαλισμένοι μπορούν να προγραμματίζουν την εισαγωγή τους, σε 
περίπτωση που απαιτείται νοσηλεία. 

Η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει, απ’ ευθείας στα πιο πάνω Νοσοκομεία, τις καλυπτόμενες δαπάνες 
νοσηλείας για λογαριασμό του ασφαλισμένου σύμφωνα με το ποσοστό που  αναφέρεται στον Πίνακα 
Καλύψεων του Ομαδικού τους Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση του Βιβλιαρίου Υγείας του Κύριου Ασφαλιστικού του 
Φορέα  και της Αστυνομικής του Ταυτότητας, κατά την εισαγωγή του. 



 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΗΝΙΑΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 

Μέση ηλικία : 36 έτη (95% άνδρες – 5% γυναίκες) 

 

ATOMA:  1.500.- 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ     

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο  € 10.000,00.- 

Ποσοστό μην. ασφαλίστρου για κάθε  € 1.000 : 0,162. 

Μηνιαίο ασφάλιστρο....................................................... € 1,62.-  

    

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ    

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο  € 12.000,00.- 

Ποσοστό μην. ασφαλίστρου για κάθε  € 1.000 : 0,025. 
Μηνιαίο ασφάλιστρο....................................................... € 0,30.-  

    

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ    

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο  € 15.000,00.- 

Ποσοστό μην. ασφαλίστρου για κάθε  € 1.000 : 0,025. 
Μηνιαίο ασφάλιστρο....................................................... € 0,38.-  

    

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ    

€ 13,80   ×  1  ασφαλιζόμενος  .....................…............ €     13,80.-  

 ----------------------- 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝ.  ΚΑΘ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ €  16,10.-  

ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ € 1,45.-  

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ € 0,02.-  

 ----------------------- 



ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝ. ΜΙΚΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ € 17,57.-  

 ============= 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΘ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ € 193,20.-  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΙΚΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ € 210,84.-  

 

 

Σε περίπτωση ασφάλισης εξαρτωμένων μελών (σύζυγοι των δύο φύλων μέχρι 70 ετών και παιδιά από 15 

ημερών μέχρι 18 ετών ή αν σπουδάζουν μέχρι 25 ετών), τα Μηνιαία ασφάλιστρα για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ, 

ορίζονται ως εξής: 

 

Για ένα εξαρτώμενο μέλος …………………………………..   €  13,80  ( Μικτά   € 15,18 ).- 

  

Για δύο ή περισσότερα εξαρτ. μέλη ……………………...  €  27,60  ( Μικτά   € 30,36 ).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΚΠΩΣΕΙΣ 

 

 

Την πρώτη ημέρα μετά την λήξη του πρώτου εξαμήνου που ακολουθεί κάθε επέτειο ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου και εφόσον συνεχίζεται η ισχύς του η ΕΘΝΙΚΗ θα υπολογίζει τα αποτελέσματα του αμέσως 

προηγούμενου ασφαλιστικού έτους ως εξής: 

 

Από το 60 % των "πληρωτέων ασφαλίστρων" του ασφαλιστικού έτους του οποίου τα αποτελέσματα 

υπολογίζονται θα αφαιρούνται :  

 

(α) Το σύνολο των ζημιών που βαρύνουν το ασφαλιστικό έτος (C). 

 

(β) Τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα προηγούμενων ασφαλιστικών ετών (D).  

 

Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε ποσό ίσο με ποσοστό 80 % αυτού θα επιστρέφεται στα άμεσα 

ασφαλιζόμενα κατά την ημερομηνία επετείου πρόσωπα, σύμφωνα με την αναλογία των ασφαλίστρων που 

κατέβαλε κάθε ένας από αυτούς και αφορούν το ασφαλιστικό έτος του οποίου τα αποτελέσματα 

αξιολογούνται. 

 

Σε περίπτωση που το ανωτέρω θετικό προς επιστροφή ποσό, είναι μικρότερο ή ίσο των πέντε εκατοστών 

(5%) των συνολικών ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο ασφαλιστικό έτος, δεν θα 

καταβάλλεται στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα αλλά θα παραμένει προς επιστροφή και θα προστίθεται στα 

αποτελέσματα της επόμενης χρήσης. 

 

Δηλαδή η παρεχόμενη έκπτωση  (R) υπολογίζεται με βάση την σχέση: 

 

 

R  =    80 % ( 60 % P - C - D) 

 



 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ 
 

 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας που θα συμβεί κατά την διάρκεια ταξιδιού 

ασφαλιζόμενου προσώπου ( Μισθωτού ή εξαρτωμένων μελών οικογένειας ) στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, 

σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας, η ΕΘΝΙΚΗ θα μεριμνά για την 

παροχή των πιο κάτω αναφερομένων καλύψεων: 

 

� ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

� ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 

� ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

� ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

� ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ   

� ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

� ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ 

� ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

       ΜΕΧΡΙ     ΕΥΡΩ  6.000,00.- 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΤΗΣΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  
 

- Για τον άμεσα ασφαλιζόμενο …………………….….……Μικτά  €  3,50.- 

- Για άμεσα ασφαλιζόμενο +1 εξαρτ.μέλος ………….……..Μικτά  €  5,30.- 

- Για άμεσα ασφαλιζόμενο +2 ή περισσότερα εξαρτ.μέλη….Μικτά  €  7,35.- 

 

 

===================================== 



 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 
 

1. Για να πραγματοποιηθεί η ασφάλιση, είναι απαραίτητο να συμμετέχει σ' αυτήν τουλάχιστον το 70% 
των εγγεγραμμένων μελών της Ομοσπονδίας σας. 

 

2. Η σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και η εξυπηρέτησή του από πλευράς 
πληροφόρησης, θα γίνεται και μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας σας. 

 

3. Δεν εξαιρούνται οι προϋπάρχουσες ασθένειες εφόσον τα δικαιούμενα ασφάλισης πρόσωπα 
ασφαλίστηκαν μέσα στην προθεσμία που προβλέπει το συμβόλαιο ή γίνονται δεκτά στην Ασφάλιση 
από την ΕΘΝΙΚΗ μετά από έρευνα ασφαλισιμότητας στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό. 

 

4. Πριν από την ένταξη κάποιου στην ασφάλιση, θα ερευνάται η ασφαλισιμότητά του. 

 

5. Ο μηνιαίος συντελεστής ασφαλίστρου που αφορά την Ασφάλιση Ζωής, θα διαμορφωθεί κατά την 
ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία των μελών που θα συμμετάσχουν σ' 
αυτήν και τον αριθμό τους. 

 

6. Ασφαλίζονται τα Μέλη της Ομοσπονδίας (άμεσα ασφαλιζόμενοι). 
Δικαίωμα ασφάλισης έχουν οι σύζυγοι των μελών μέχρι το 70ό έτος της ηλικίας τους καθώς και τα 

τέκνα τους, τα οποία ασφαλίζονται από την 15η ημέρα της γέννησής τους μέχρι 18 ετών ή 25 εάν 

σπουδάζουν. 

 

7. Σύμφωνα με τους όρους του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου της ΕΘΝΙΚΗΣ, ο τοκετός 
καλύπτεται από την 1η ημέρα της ασφάλισης, εφόσον η άμεσα ασφαλιζόμενη ή το εξαρτώμενο 
μέλος (σύζυγος) ασφαλίστηκε μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία 
απέκτησε το δικαίωμα ν’ ασφαλιστεί. 
 

8. Σε περίπτωση Ομαδικού Ατυχήματος δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ανωτάτου ορίου. 
 

9. Η ΕΘΝΙΚΗ αναλαμβάνει την αποζημίωση του ασφαλισμένου και για το ποσό του ΦΠΑ (13%) στις 
«δαπάνες παροχής υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης», δηλαδή στις δαπάνες 
Νοσηλείας σε Νοσοκομείο, σε Συμβεβλημένα και Μη Συμβεβλημένα με την ΕΘΝΙΚΗ 
Νοσοκομεία, κατά το ποσοστό συμμετοχής της στις καταβαλλόμενες δαπάνες. 

 

10.  Οι καλύψεις θα ισχύουν για όλο το 24ώρο, εξαιρουμένης της δραστηριότητας 
μηχανοκίνητου αθλητισμού.  

 
===================================== 

 


