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χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο, ε Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ " Ζ ΔΘΝΗΚΖ ", 

ζην εμήο «ε Δηαηξία», θαιχπηεη ηελ ηπρφλ δηαθνξά ζηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε πεξίπησζε λνζειείαο ηνπ, ιφγσ αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο, πνπ  ζα πξαγκαηνπνηεζεί  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΗΜΟΗ 

ην θείκελν ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ θαη ζηα ζπλεκκέλα ζ’ απηφ 

έγγξαθα νλνκάδνληαη: 

 ΔΣΑΗΡΗΑ (Αζθαιηζηήο) : ε Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία 

Γεληθψλ Αζθαιεηψλ «Ζ ΔΘΝΗΚΖ», πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο 

ζηελ Αζήλα (Λεσθφξν πγγξνχ, αξηζ.103-105). 

 ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο): ην θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν,  πνπ ζπλάπηεη ηε ζχκβαζε αζθάιηζεο κε 

ηελ Δηαηξία, ην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλν λα πιεξψλεη ην 

Αζθάιηζηξν, έρνληαο ηαπηφρξνλα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Αζθαιηζηηθή 

ζχκβαζε. 

 ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ : ην θπζηθφ πξφζσπν επί ηνπ νπνίνπ 

ζπλνκνινγείηαη ε αζθάιηζε. Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην 

Αζθαιηζηήξην, ν Αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη θαη 

πκβαιιφκελνο. Σνλ Αζθαιηζκέλν βαξχλνπλ φιεο νη 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε 

νη νπνίεο απφ ηελ θχζε ηνπο πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ απφ 

ηνλ ίδην.  Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνλ 

πκβαιιφκελν αθνχ έρεη ιάβεη γλψζε ηεο ζχκβαζεο. 

 ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΑΦΑΛΗΜΑΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ : Ο 

Αζθαιηζκέλνο. 

 ΠΑΡΟΥΖ (Αζθάιηζκα) : Ζ θαηαβνιή ζε ρξήκα ή φπνπ 

ππάξρεη εηδηθή ζπκθσλία παξνρή ζε είδνο φηαλ επέιζεη ε 

αζθαιηζηηθή πεξίπησζε φπσο απηή έρεη ζπκθσλεζεί. 

 ΑΦΑΛΗΣΡΟ : ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη, εθάπαμ ή 

ηκεκαηηθά, απφ ην πκβαιιφκελν  ζηελ Δηαηξία, γηα ηελ 

παξνρή ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

παξφλ Αζθαιηζηήξην. 

 ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΔΣΟ : θάζε εηήζηα πεξίνδνο πνπ αξρίδεη 

απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

Αζθαιηζηεξίνπ ή απφ ηελ αληίζηνηρε κε απηήλ εκεξνκελία 

ησλ επφκελσλ εηψλ.  

 
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ  

ζεσξνχληαη: 

 ΑΘΔΝΔΗΑ: Κάζε δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ απνδεηθλχεηαη 

αληηθεηκεληθά, δελ νθείιεηαη ζε αηχρεκα, πηζηνπνηείηαη 

ηαηξηθά, απαηηεί ζεξαπεία θαη πξνέξρεηαη απφ αηηίεο νη νπνίεο 

δελ ππήξραλ ή ππήξραλ αιιά ν αζθαιηζκέλνο 

δηθαηνινγεκέλα αγλννχζε ηελ χπαξμή ηνπο θαηά ηε ζχλαςε 

ηεο αζθάιηζεο. 

 ΑΣΤΥΖΜΑ: Κάζε ζσκαηηθή βιάβε ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ 

απνδεηθλχεηαη αληηθεηκεληθά πξνέξρεηαη απφ αηηία εμσηεξηθή,  

βίαηε, ηπραία, αηθλίδηα, αλεμάξηεηε απφ ηελ πξφζεζε ηνπ 

παζφληα θαη έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο.  

 ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Κάζε λνζειεπηηθφ Ίδξπκα, δεκφζην ή 

ηδησηηθφ, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα γηα ηελ πεξίζαιςε θαη 

ζεξαπεία αζζελψλ θαη ηξαπκαηηψλ, παξέρεη πεξίζαιςε θαηά 

ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ θαη δηαζέηεη ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ηα κέζα γηα δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη γεληθά γηα 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Γελ ζεσξνχληαη λνζνθνκεία ηα, 

αλαπαπηήξηα, αλαξξσηήξηα, ζαλαηφξηα, θπζηνζεξαπεπηήξηα, 

θιηληθέο ή κνλάδεο απνθαηάζηαζεο αλαπήξσλ,  νίθνη 

επγεξίαο, ηδξχκαηα γηα αιθννιηθνχο ή ηνμηθνκαλείο θαζψο θαη 

νη λεπξνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. 

 ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Κάζε λνζνθνκείν 

Γεκφζην ή Ηδησηηθφ κε ην νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη εηδηθή 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο.             

Οη ζπλεξγαζίεο απηέο έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Ζ Δηαηξία φκσο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα δηαθφςεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ, κεξηθέο ή θαη φιεο ηηο ζπλεξγαζίεο αλ θξίλεη 

φηη νη ζπλζήθεο δελ ηηο επλννχλ.  

Ο αζθαιηζκέλνο πξηλ απφ θάζε λνζειεία επηθνηλσλεί κε ηελ 

Δηαηξία θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζπκβεβιεκέλα θάζε θνξά κε 

απηήλ λνζνθνκεία. 

 ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ : Ο Φνξέαο Κχξηαο αζθάιηζεο ή 

αζθάιηζεο Πξφλνηαο ή Ηδησηηθήο αζθάιηζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Α.Δ.Δ.Γ.Α. «Ζ ΔΘΝΗΚΖ») ή 

νπνηνζδήπνηε άιινο αζθαιηζηηθφο θνξέαο.  

 ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ: Δίλαη απνθιεηζηηθά ηα πξφζσπα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ 

ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο. 

Γηθαίσκα αζθάιηζεο κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην έρνπλ, ν 

αζθαιηζκέλνο θαη σο εμαξηψκελα κέιε, ε/ν ζχδπγνο ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ θαη ηα άγακα παηδηά ηνπο, ε ειηθία ησλ νπνίσλ 

θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ είλαη 

γηα κελ ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ηελ ζχδπγν, κηθξφηεξε ησλ 

εμήληα πέληε (65) εηψλ, γηα δε ηα παηδηά κεγαιχηεξε ησλ 

ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ θαη κηθξφηεξε ησλ δέθα νθηψ 

(18) εηψλ. 

 ΝΟΖΛΔΗΑ: Ζ ηαηξηθψο αλαγθαία εηζαγσγή θαη παξακνλή 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ σο εζσηεξηθνχ αζζελνχο ζε λνζνθνκείν 

γηα κία (1) ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε θαη κέρξη 365 εκέξεο 

θαη’ αλψηαην φξην, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα γίλεη εθηφο λνζνθνκείνπ.  

Γελ ζεσξείηαη λνζειεία ε εηζαγσγή θαη παξακνλή ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ εληφο λνζνθνκείνπ  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ 
ηνπ ηαηξηθψο αλαγθαίνπ ή γηα λα ππνβιεζεί κφλν ζε 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο.  
 

 ΘΔΖ ΝΟΖΛΔΗΑ: Ζ θαηεγνξία ζέζεο εληφο λνζνθνκείνπ 

πνπ  ζα επηιέμεη ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο 

ηνπ. Οη θαηεγνξίεο πνπ θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο  απφ ηελ αλψηεξε πξνο 

ηελ θαηψηεξε είλαη νη παξαθάησ: 

o  Θέζε Α : Γσκάηην κε έλα θξεβάηη 

o  Θέζε Β : Γσκάηην κε δχν θξεβάηηα. 

o  Θέζε Γ : Γσκάηην κε ηξία ή πεξηζζφηεξα θξεβάηηα 

 ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Ζ κε φια ηα επηζηεκνληθά  κέζα, πξνζπάζεηα 

απνθαηάζηαζεο ηεο, ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, 

δηαηαξαρήο ηεο πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κε ρεηξνπξγηθή ή 

ζπληεξεηηθή κέζνδν, ε νπνία είλαη ηαηξηθά ηεθκεξησκέλε θαη 

επηβεβιεκέλε. 

 ΔΠΔΗΓΟΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ: Ζ ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο 

αλάγθε άκεζεο λνζειείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε λνζνθνκείν.  



   ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ: Σν αλψηαην     

θαηά λνζειεία θαιππηφκελν απφ ηελ Δηαηξία πνζφ εμφδσλ 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζε εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο ην νπνίν 

αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ 

αλέξρεηαη κέρξη ην 200% ηνπ πνζνχ κε ην νπνίν ν 

αζθαιηζηηθφο θνξέαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

θάιπςε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.   ε πεξίπησζε λνζειείαο 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε κε ζπκβεβιεκέλν κε ηελ εηαηξία 

λνζνθνκείν ην αλσηέξσ φξην πεξηνξίδεηαη ζην 150% ηνπ 

πνζνχ κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ ζηελ θάιπςε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.  ην σο άλσ 

πνζφ εμφδσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πξνεγεζέληα 

έμνδα επείγνπζαο πξνο λνζειεία κεηαθνξάο αζζελνχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

α. Σελ Αζθαιηζηηθή χκβαζε απνηεινχλ ζαλ εληαίν ζχλνιν ηα 

εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, νη γεληθνί θαη εηδηθνί 

αζθαιηζηηθνί φξνη θαη ε αίηεζε γηα ηελ έθδνζή ηνπ, καδί κε ηηο 

ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιηζε δειψζεηο ηνπ πκβαιινκέλνπ θαη ηνπ 

Αζθαιηζκέλνπ.  

β. Καηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ν ζπκβαιιφκελνο θαη ν 

Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ ζηνλ Αζθαιηζηή θάζε 

ζηνηρείν ή πεξηζηαηηθφ πνπ γλσξίδνπλ, ην νπνίν είλαη 

αληηθεηκεληθά νπζηψδεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο 

επίζεο λα απαληήζνπλ ζε θάζε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ Αζθαιηζηή.  

ηνηρεία θαη πεξηζηαηηθά, γηα ηα νπνία ν Αζθαιηζηήο έζεζε ζαθείο 

γξαπηέο εξσηήζεηο, ηεθκαίξεηαη φηη είλαη ηα κφλα ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ απφ κέξνπο ηνπ εθηίκεζε θαη απνδνρή ηνπ 

θηλδχλνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΠΑΝΑΥΩΡΖΖ 

Ο πκβαιιφκελνο έρεη δηθαίσκα, εθηφο ησλ δηθαησκάησλ 

ελαληίσζεο (άξζξν 2 παξ.5 θαη 6 ηνπ Ν.Γ.2496/97), λα 

ππαλαρσξήζεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε απνζηέιινληαο ζηα 

θεληξηθά γξαθεία ηεο  Δηαηξίαο ζπζηεκέλε επηζηνιή, εληφο 30  

εκεξψλ  απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ.    

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΦΑΛΗΣΡΟ 

α. Σν αζθάιηζηξν είλαη εηήζην θαη πξνθαηαβιεηέν, κπνξεί φκσο 

λα θαζνξηζηεί  ζην    Αζθαιηζηήξην  ή κε Πξφζζεηε Πξάμε ε 

θαηαβνιή ηνπ ζε εμακεληαίεο, ζε ηξηκεληαίεο, ζε κεληαίεο δφζεηο 

κε πξνζαχμεζε  2% , 3%, 4%  αληίζηνηρα. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εηεζίνπ αζθαιίζηξνπ ζε 

δψδεθα (12) κεληαίεο δφζεηο είλαη ε ζχλδεζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ κε πηζησηηθή θάξηα ή ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, κέζσ 

πάγηαο εληνιήο. Δάλ αθπξσζεί ε πάγηα εληνιή παχεη απηφκαηα ε 

θαηαβνιή ηνπ εηεζίνπ αζθαιίζηξνπ ζε δψδεθα (12) κεληαίεο 

δφζεηο θαη ε θαηαβνιή ζην εμήο ζα γίλεηαη ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο, 

αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ πξψηε ηξίκελε επέηεην ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ πγείαο πνπ αθνινπζεί ηελ αθχξσζε 

ηεο πάγηαο εληνιήο. 

β. Σν Αζθάιηζηξν θαηαβάιιεηαη ρσξίο ε Δηαηξία λα είλαη 
ππνρξεσκέλε λα εηδνπνηήζεη ή λα νριήζεη ηνλ πκβαιιφκελν ή 
νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ έρεη δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην 
Αζθαιηζηήξην. Ζ ππελζχκηζε ηεο ππνρξέσζεο γηα πιεξσκή ηνπ 
Αζθαιίζηξνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ηξνπνπνίεζε ηνπ γεληθνχ 
απηνχ θαλφλα.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΛΖΡΩΜΖ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ 

Ζ θαηαβνιή ηνπ Αζθαιίζηξνπ γίλεηαη θαηά ηηο θαζνξηδφκελεο ζην 

Αζθαιηζηήξην εκεξνκελίεο είηε ζηα γξαθεία ηεο Έδξαο ηεο 

Δηαηξίαο είηε ζηα Τπνθαηαζηήκαηά ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

Δηαηξία γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πκβαιινκέλνπ πξνηείλεη άιιν 

ηξφπν είζπξαμεο ηνλ νπνίν ν πκβαιιφκελνο ζα απνδερζεί, ε 

Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνλ επηβαξχλεη κε ηα 

αλαινγνχληα έμνδα.   

αλ εκεξνκελία εμνθιήζεσο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία θαηαβνιήο 

ησλ ρξεκάησλ. Ζ εμφθιεζε ησλ αζθαιίζηξσλ απνδεηθλχεηαη κε 

γξακκάηην είζπξαμεο Σξαπέδεο ή έγγξαθν ζην νπνίν πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία εμφθιεζεο θαη λα θέξεη 

ηελ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ εληεηαικέλνπ νξγάλνπ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ είζπξαμε. 

Μεηά ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ησλ Αζθαιίζηξσλ, ε νπνία 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, γηα ηελ πιεξσκή θάζε κηαο απφ ηηο 

επφκελεο δφζεηο δίλεηαη πξνζεζκία 30 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 

πνπ ε δφζε γίλεηαη απαηηεηή. Μέζα ζηελ πξνζεζκία απηή ην 

Αζθαιηζηήξην βξίζθεηαη ζε πιήξε ηζρχ. Αλ δελ πιεξσζνχλ ηα 

Αζθάιηζηξα κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ε Δηαηξία έρεη 

δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε απνζηέιινληαο  επηζηνιή 

ζηνλ πκβαιιφκελν ζηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη φηη ε πεξαηηέξσ 

θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο αζθαιίζηξνπ ζα επηθέξεη, κεηά πάξνδν, 

ελφο (1) κελφο απφ ηελ απνζηνιή ηεο επηζηνιήο ηε ιχζε ηεο 

ζχκβαζεο.  

Δηδηθά γηα ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή 

γίλεηαη ζε δψδεθα (12) κεληαίεο δφζεηο, ε αθχξσζε ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζα γίλεηαη ζην ηέινο ηεο κεληαίαο 

πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία έρεη εηζπξαρζεί ην αλαινγνχλ 

αζθάιηζηξν, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο 

αίηεζεο αθχξσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΗΥΤ 

Αλ ιφγσ κε πιεξσκήο ησλ Αζθαιίζηξσλ ην Αζθαιηζηήξην 

αθπξσζεί, είλαη δπλαηφ λ’ απνθηήζεη πάιη ηελ πιήξε ηζρχ ηνπ, κε 

ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α. ππνβιεζεί έγγξαθε αίηεζε ηνπ πκβαιινκέλνπ θαη ηνπ 

Αζθαιηζκέλνπ ζηα Γξαθεία ηεο Έδξαο ηεο Δηαηξίαο ή ζε 

Τπνθαηάζηεκά ηεο κέζα ζε πξνζεζκία δψδεθα  (12) κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ιεμηπξφζεζκε θαη απαηηεηή ε πξψηε 

απιήξσηε δφζε ηνπ αζθαιίζηξνπ. 

β. ππνβιεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ Δηαηξία απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ απηφλ, 

ππφ ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη ζα γίλνπλ απνδεθηά απφ ηελ Δηαηξία 

ζχκθσλα κε ηελ πξαθηηθή θαη ηνπο θαλφλεο πνπ αθνινπζεί θαη 

εθαξκφδεη. 

γ. ην παξφλ αζθαιηζηήξην εμαθνινπζεί λα δηαηίζεηαη απφ ηελ 

εηαηξία θαη δελ έρεη δηαθνπεί ε παξνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

δ. ππνβιεζνχλ θαη φπνηα άιια ζηνηρεία θξίλεη απαξαίηεηα ε 

εηαηξία. 

ε. θαηαβιεζνχλ ηα θαζπζηεξνχκελα αζθάιηζηξα  

ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ηα θαζπζηεξνχκελα 

αζθάιηζηξα θαη ε Δηαηξία δελ θάλεη απνδεθηή ηελ αίηεζε 

επαλαθνξάο, ε Δηαηξία ζα επηζηξέθεη ηα πξνθαηαβιεζέληα 

αζθάιηζηξα άηνθα θαη ην αζθαιηζηήξην δελ ζα επαλέξρεηαη ζε 

ηζρχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ δφιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

πκβαιινκέλνπ ή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

αζθάιηζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο ή θαηά ηελ επέιεπζε 

ηνπ  θηλδχλνπ, ν Αζθαιηζηήο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ 

Αζθαιηζηηθή χκβαζε, κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ 

ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηεο παξάβαζεο (άξζξν 3 Ν.Γ.2496/97).  

Αλ ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε επέιζεη εληφο ηεο παξαπάλσ 

πξνζεζκίαο ν Αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζήο ηνπ γηα 

θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο.  Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο 

ηζρχνπλ άκεζα. Ο Αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη κφλν ην δεδνπιεπκέλν 

αζθάιηζηξν. 

πκθσλείηαη εηδηθά φηη ν Αζθαιηζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :  

α) αλ ε επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ ζρεηίδεηαη κε δηάπξαμε ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο κε δφιν πνηληθνχ αδηθήκαηνο ηνπ 

Αζθαιηζκέλνπ. 

β) φηαλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 9 . 

γ) γηα δφιηα ζπκπεξηθνξά ή γηα θαθφπηζηε ζπκπεξηθνξά έλαληη 

ηεο Δηαηξίαο, γηα απφπεηξα εμαπάηεζεο ή παξαπιάλεζεο γηα 



ιήςε παξάλνκεο αμίσζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ 

πκβαιιφκελνπ. 

Ζ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο γηα έλαλ εθ ησλ αλσηέξσ ιφγσλ είλαη 

δπλαηφλ λα γίλεη αθφκε θαη κεηά ηελ επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ.     

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο 

παξαγξάθνπο α,β,γ θαη δ, φηαλ αζθείηαη απφ ηνλ Αζθαιηζηή, δελ 

κπνξνχλ λα επέξρνληαη πξηλ ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηφηε πνπ ζα πεξηέιζεη ζηνλ πκβαιιφκελν (άξζξν 8 

Ν.2496/97). 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο :  ΑΛΛΑΓΖ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ 

α. Αιιαγή πκβαιινκέλνπ γίλεηαη πάληνηε κε έγγξαθε ζπλαίλεζε 

ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. 

β. Αλ ν πκβαιιφκελνο, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη άιινο απφ ηνλ 

Αζθαιηζκέλν, πεζάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ  

αζθαιηζηεξίνπ, ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

κεηαβηβάδνληαη ζηνλ Αζθαιηζκέλν, εθηφο αλ έρεη νξηζηεί 

δηαθνξεηηθά. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΓΗΑΦΟΡΑ ΖΛΗΚΗΑ 

α. αλ ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο 

ζεσξείηαη ε ειηθία ηνπ θαηά ηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπ. 

β. Ζ ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απνηειεί νπζηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. 

Αλαιεζήο δήισζε ειηθίαο απνηειεί νπζηψδε ιφγν θαηαγγειίαο 

ηεο ζχκβαζεο. 

γ. Ζ Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο 

ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πξηλ απφ θάζε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε πνζνχ 

βάζεη ηνπ παξφληνο Αζθαιηζηεξίνπ Τγείαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

Κάζε αμίσζε πνπ πεγάδεη απφ ην Αζθαιηζηήξην παξαγξάθεηαη 

αθνχ πεξάζνπλ πέληε (5) ρξφληα απφ ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ κέζα 

ζηνλ νπνίν γελλήζεθε ε αμίσζε. 

Αλαζηνιή απηήο ηεο παξαγξαθήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

απνθιείεηαη θαη δηαθνπή ηεο γίλεηαη κφλν κε ηελ έγεξζε ηαθηηθήο 

αγσγήο θαη ηηο επαθφινπζεο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

Ο πκβαιιφκελνο θαη ν αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη φηη δηακέλνπλ 

ζηελ θαηνηθία, ε δηεχζπλζε ηεο νπνίαο αλαθέξεηαη ζην 

Αζθαιηζηήξην, εθφζνλ ε Δηαηξία δελ ιάβεη απνδεδεηγκέλα 

έγγξαθε εηδνπνίεζε γηα αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο απηήο. Έηζη θάζε 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο εηδνπνίεζε ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνλ 

πκβαιιφκελν ή ζηνλ Αζθαιηζκέλν, θαηά πεξίπησζε, ζηε 

δηεχζπλζε απηή είλαη έγθπξε θαη σο εθ ηνχηνπ επέξρνληαη φιεο νη 

έλλνκεο ζπλέπεηεο απφ ηελ ελδερφκελε εηδνπνίεζε απηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΩΝ 

Κάζε δηαθνξά νπνηαζδήπνηε θχζεο κεηαμχ ηνπ πκβαιινκέλνπ ή 

ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή θάζε άιινπ ηξίηνπ έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ 

θαη ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη απφ ην παξφλ 

Αζθαιηζηήξην, ππφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ 

αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαη εθδηθάδεηαη απ’ απηά. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη κε ην αζθαιηζηήξην θαη ηνπο φξνπο 
ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί αζθαιηζηηθήο 
ζπκβάζεσο θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Δίλαη ην Διιεληθφ Γίθαην. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΥΑΡΣΟΖΜΑ, ΦΟΡΟΗ KAI EΠIΒΑΡΤΝΔΗ 

Κάζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ νπνηαζδήπνηε 

θχζεο, ησλ απνδείμεσλ είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ, ησλ Πξφζζεησλ 

Πξάμεσλ νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ θαη γεληθά θάζε πξάμεο 

ζρεηηθήο κε ηε ζχκβαζε αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ έθδνζε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ή ζα ηζρχζνπλ 

κεηά ηελ έθδνζή  ηνπ, βαξχλεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, 

πκβαιιφκελν ή Αζθαιηζκέλν ή Γηθαηνχρν. 

Δηδηθφηεξα, ηα ηέιε, νη θφξνη θαη ηα έμνδα εμφθιεζεο ηνπ 

Αζθαιηζηεξίνπ, θαζψο επίζεο θαη φια γεληθά ηα έμνδα ηεο 

Δηαηξίαο απφ θαηαζρέζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα ρέξηα ηεο σο 

ηξίηεο ή απφ εθρσξήζεηο ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ Πνζνχ, βαξχλνπλ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ παξέρεη ηελ εμφθιεζε (πκβαιιφκελν ή 

Αζθαιηζκέλν ή Γηθαηνχρν) ή ηνπο λφκηκνπο δηαδφρνπο ηνπ.  

Κάζε επηβάξπλζε, θνξνινγηθή ή νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο, επί 

ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ θαη γεληθά επί ηεο θάζε είδνπο 

αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο, πνπ ηζρχεη θαηά ηελ έθδνζε ηνπ 

Αζθαιηζηεξίνπ ή ζα επηβιεζεί κεηά ηελ έθδνζή ηνπ, βαξχλεη  ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, πκβαιιφκελν  ή  Αζθαιηζκέλν ή  Γηθαηνχρν.  

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΔΓΓΡΑΦΑ - ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΗ 

Ζ Δηαηξία δεζκεχεηαη κφλν κε έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ 

ππνγξαθή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εηδηθά γη’ απηφ νξγάλσλ ηεο.  

Αζθαιηζηηθνί πξάθηνξεο ή νπνηαδήπνηε άιια θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα πνπ δηακεζνιαβνχλ ζηελ αζθάιηζε δελ έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα ζπλάπηνπλ ή λα κεηαβάινπλ ζπκβφιαηα, πνπ 

δεκηνπξγνχλ ππνρξεψζεηο γηα ηελ Δηαηξία ή λα αλαιακβάλνπλ 

ζην φλνκα ηεο Δηαηξίαο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ππνρξεψζεηο. 

Κνηλνπνίεζε αγσγήο θαη άιισλ δηθνγξάθσλ ή εμψδηθσλ 

δειψζεσλ ηζρχεη κφλνλ εθφζνλ γίλεηαη πξνο ηελ Έδξα ηεο 

Δηαηξίαο ζηελ Αζήλα θαη φρη πξνο ηα Τπνθαηαζηήκαηα ή 

Πξαθηνξεία ηεο ή Γξαθεία Παξαγσγήο απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
: ΠΑΡΟΥΔ – ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΑ ΔΞΟΓΑ 

Α. Αλ ν αζθαιηζκέλνο, ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο 

πξαγκαηνπνίεζε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ έμνδα λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο, ε Δηαηξία ηνπ αλαγλσξίδεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη 

ινηπνί φξνη ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο   ηα παξαθάησ : 

1.  ΔΞΟΓΑ ΝΟΖΛΔΗΑ Δ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

α) Σα ρξενχκελα απφ ην λνζνθνκείν έμνδα ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα 

θξεβάηη θαη ηξνθή, εξγαζηεξηαθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ αηηία γηα ηελ νπνία έγηλε ε λνζειεία, θάξκαθα 

πνπ παξέρνληαη κέζα ζην λνζνθνκείν, κεηαγγίζεηο, έμνδα 

ρεηξνπξγείνπ θαη λάξθσζεο,  πιηθά φπσο, λάξζεθεο, γχςηλνη 

επίδεζκνη, παξνρή νμπγφλνπ, αζζελνθφξν φρεκα. 

β) Ακνηβή λπθηεξηλήο απνθιεηζηηθήο λνζνθφκνπ ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη κε 

αλψηαην φξην ηηο 30 εκέξεο θαηά λνζειεία. 

γ) Έμνδα ζπλνδνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ ρξεψλνληαη απφ ην 

λνζνθνκείν θαη κφλνλ φηαλ πξφθεηηαη γηα λνζειεία αλειίθνπ θαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα θαηαβιεζεί ακνηβή λπρηεξηλήο 

λνζνθφκνπ. 

δ) Ακνηβέο ζεξαπφλησλ ηαηξψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ  ΑΝΧΣΑΣΧΝ   ΟΡΗΧΝ   

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ  ΗΑΣΡΗΚΧΝ  ΑΜΟΗΒΧΝ, ηνπ παξφληνο 

αζθαιηζηεξίνπ πγείαο θαζψο θαη ακνηβέο ζεξαπφλησλ ηαηξψλ γηα 

θαζνξηζκφ θαη παξαθνινχζεζε ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ 

εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο, ζχκθσλα κε 

ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ 

ΑΜΟΗΒΧΝ. 

ε) Ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ ζε πεξίπησζε 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο 

ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ 

ΑΜΟΗΒΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΧΝ ηνπ παξφληνο 

αζθαιηζηεξίνπ πγείαο.  

 Σν αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ, 

θαηά ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, είλαη αλάινγν ηεο βαξχηεηαο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ 

πίλαθα ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ, ηνπ παξφληνο 



αζθαιηζηεξίνπ πγείαο. ηα αλψηαηα φξηα ακνηβήο ρεηξνπξγνχ 

θαη αλαηζζεζηνιφγνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηελ 

πξηλ θαη κεηά ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε παξαθνινχζεζε ηνπ 

αζζελνχο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Ζ ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη βνεζνχ ρεηξνπξγνχ, δελ ζα 

ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά, ην αλψηαην φξην θαηά θαηεγνξία 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ, ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο λνζειείαο, ν 

αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο 

δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ίδην ρεηξνπξγφ, απηέο ζεσξνχληαη σο 

κία επέκβαζε θαη ην αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ 

θαζνξίδεηαη ζε πνζφ ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

βαξχηεξε επέκβαζε πνπ έγηλε, ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ, ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο λνζειείαο ν 

αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο 

δηελεξγνχληαη απφ ρεηξνπξγφ δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο, ην 

αλψηαην φξην ακνηβήο εθάζηνπ ρεηξνπξγνχ, γηα θάζε κία απφ 

απηέο, θαζνξίδεηαη ζε πνζφ ίζν κε απηφ πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ 

ΑΜΟΗΒΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ, ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ 

πγείαο. 

 Γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηνλ 

ζπλεκκέλν ΠΗΝΑΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ηνπ 

παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο, ην αλψηαην φξην επζχλεο 

ηεο Δηαηξίαο  είλαη ίζν κε απηφ πνπ πξνβιέπεηαη  γηα 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αλάινγεο βαξχηεηαο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εμ αηηίαο αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, ζε 

Ννζνθνκείν ζηηο Ζ.Π.Α  ή  Καλαδά, ην αλψηαην φξην 

θαιππηφκελεο ακνηβήο ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη ηνπ 

αλαηζζεζηνιφγνπ, θαηά θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, 

δηπιαζηάδεηαη. 

 

2.  ΔΞΟΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΥΧΡΗ 
ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ. 

α) ε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 

ρσξίο λα γίλεη κία (1) ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε ζην  

Ννζνθνκείν, ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη ηα ηαηξηθψο αλαγθαία έμνδα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ρξεψζεθαλ απφ ην Ννζνθνκείν, 

θαζψο θαη ηελ ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1ε ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη κέρξη ην αλψηαην 

φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο. 

β) Ζ Δηαηξία επίζεο θαιχπηεη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν 

αζθαιηζκέλνο γηα ρεκεηνζεξαπείεο θαη αθηηλνζεξαπείεο.  

Οη ηαηξηθέο ακνηβέο ζα θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ.  

 

3.  ΔΞΟΓΑ  ΔΠΔΗΓΟΤΑ   ΠΡΟ   ΝΟΖΛΔΗΑ   ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΑΘΔΝΟΤ. 

ε πεξίπησζε επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ, ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη ηα 

έμνδα επείγνπζαο κεηαθνξάο πξνο λνζειεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 

κε θάζε κεηαθνξηθφ κέζν, αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

α) Σν επείγνλ πεξηζηαηηθφ ζπκβεί ζε πεξηνρή ζηελ νπνία, δελ 

ππάξρεη ε θαηάιιειε ηαηξηθή ππνδνκή γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ.   

β) Ζ κεηαθνξά γίλεη κέζα ζην ίδην θξάηνο πνπ ζπλέβε  ην 

πεξηζηαηηθφ. 

γ) Σν επείγνλ ηεο κεηαθνξάο βεβαησζεί θαη αηηηνινγεζεί κε ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε. 

δ) Ζ λνζειεία γηα ηελ νπνία έγηλε ε επείγνπζα κεηαθνξά 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

ε)  Ζ κεηαθνξά γίλεη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ 

επέιεπζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

ζη) Σα έμνδα ηεο κεηαθνξάο βεβαηψλνληαη κε ηε πξνζθφκηζε ησλ 

πξσηνηχπσλ απνδείμεσλ ηνπ κεηαθνξέα. 

Β. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

1) Απφ ην ζχλνιν ησλ αλαγλσξηζζέλησλ εμφδσλ,   

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Α ηνπ άξζξνπ απηνχ, αθαηξείηαη ην 

πνζφ απνδεκίσζεο πνπ θαηέβαιε ν αζθαιηζηηθφο  θνξέαο ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζε απηφλ ην ππφινηπν πνζφ 

εμφδσλ ηεο λνζειείαο ηνπ κε αλψηεξν πνζφ θάιπςεο ην 200% 

ηνπ πνζνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ ζε πεξίπησζε λνζειείαο ζε ζπκβεβιεκέλν 

λνζνθνκείν ή ζε δεκφζην λνζνθνκείν  θαη  ην 150% ηνπ πνζνχ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε 

πεξίπησζε λνζειείαο ζε κε ζπκβεβιεκέλν λνζνθνκείν. 

2) Αλ ν αζθαιηζκέλνο λνζειεπζεί ζε ΓΖΜΟΗΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ε Δηαηξία 

δελ θαηαβάιιεη γηα ηε λνζειεία απηή έμνδα λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο είηε επεηδή απηά θαιχθζεθαλ εμ νινθιήξνπ απφ 

άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα είηε επεηδή ν αζθαιηζκέλνο 

παξαηηήζεθε απφ ην δηθαίσκα είζπξαμεο εμφδσλ λνζειείαο απφ 

ηελ Δηαηξία, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιιεη ζηνλ αζθαιηζκέλν ην 

πξνβιεπφκελν ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ 

παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΗΓΟΜΑ 

ΝΟΖΛΔΗΑ θαη κε αλψηαην φξην ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο, θαηά 

λνζειεία. 

Σν Ζκεξήζην Δπίδνκα Ννζειείαο  πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ 

50% ζηελ πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, γηα φιεο ηηο 

εκέξεο λνζειείαο ή ζηελ πεξίπησζε λνζειείαο ζε κνλάδα 

εληαηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη κφλνλ  γηα ηηο εκέξεο παξακνλήο 

ηνπ ζ’ απηήλ. 

  3) Αλ ν αζθαιηζκέλνο δελ έρεη ζε ηζρχ αζθαιηζηηθφ θνξέα 

(δεκφζην ή ηδησηηθφ) θαη   λνζειεπζεί  ζε ΓΖΜΟΗΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο θαιχπηνληαη ηα 

αλαγλσξηζκέλα έμνδα λνζειείαο κε αλψηαην φξην ην πνζφ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα Κιεηζηά Διιεληθά Ννζήιηα (ΚΔΝ), 

πξνζαπμεκέλν κε ηπρφλ δαπάλε γηα αλαβάζκηζε ζέζεο 

λνζειείαο έσο θαη ηελ ζέζε Α (δσκάηην κε έλα θξεβάηη), κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο πξνζθφκηζεο ησλ πξσηφηππσλ απνδείμεσλ 

λνζειείαο. 

 

Γ. ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, είλαη ηα αθφινπζα: 

α. θσηνηππίεο ησλ πξσηφηππσλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

ησλ λνζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ,  ησλ ηαηξψλ θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ 

λνζνθφκσλ θαη θσηνηππίεο απνδείμεσλ θαξκαθείσλ κε 

επηθνιιεκέλα ηα θνππφληα ησλ θαξκάθσλ. 

β. Οη πξσηφηππεο βεβαηψζεηο άιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηηο 

νπνίεο εκθαίλεηαη φηη παξαθξαηήζεθαλ απφ απηφλ (ηνλ Φνξέα), νη 

πξσηφηππεο απνδείμεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαηεβιήζε ζηνλ 

δηθαηνχρν, κέξνο ηεο δαπάλεο ησλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο, έζησ θαη αλ απηφ ραξαθηεξηζζεί σο επίδνκα. 

ηελ πεξίπησζε λνζειείαο αζθαιηζκέλνπ  εθηφο θξαηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δηαηξία απνδεκηψλεη, βάζεη ησλ φξσλ 

ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ηα έμνδα λνζειείαο ζε επξψ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε μέλα λνκίζκαηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζνηηκία ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο θαη κε ηε κέζε ηηκή θαηά ηελ εκέξα 

πιεξσκήο ησλ εμφδσλ λνζειείαο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ζην 

λνζνθνκείν. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
: ΓΗΑΓΟΥΗΚΔ ΝΟΖΛΔΗΔ 

Γχν ή πεξηζζφηεξεο λνζειείεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ επείγνπζαο πξνο 

λνζειεία κεηαθνξάο αζζελνχο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ ίδηα 

αηηία ή ζε επηπινθέο πνπ πξνήιζαλ απφ απηήλ, ζα ζεσξνχληαη 

απφ ηελ Δηαηξία σο κία λνζειεία, εθηφο αλ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο. 

 



ΑΡΘΡΟ 19
ο
: ΔΞΑΗΡΔΔΗ 

Α. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ αζθαιηζηήξην πγείαο  έμνδα 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο πνπ 

πξνμελήζεθε, άκεζα ή έκκεζα, απνθιεηζηηθά ή κεξηθά απφ: 

1) Πνιεκηθά γεγνλφηα θαη ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο.  

2) Απφπεηξα απηνθηνλίαο, απηνηξαπκαηηζκφ ηνπ  

αζθαιηζκέλνπ  θαη ηηο επηπινθέο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε 

δηαλνεηηθή θαηάζηαζή ηνπ.  

3) Σε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε ζηξαηησηηθά γπκλάζηα 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ νπνηαζδήπνηε Υψξαο ή 

Οξγαληζκνχ. 

4) Σε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε παξάλνκεο ή 

εγθιεκαηηθέο           δξαζηεξηφηεηεο. 

Β. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πνπ 

νθείινληαη ζε πξνγελέζηεξε – πνπ πξνυπήξρε ηεο αζθάιηζεο 

ζχκθσλα κε ηαηξηθά δεδνκέλα θαη θξηηήξηα -  αζζέλεηα, ζσκαηηθή 

βιάβε ή νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ηπρφλ 

επηπινθέο ηνπο θαη δελ ήηαλ γλσζηή ζηνλ αζθαιηζκέλν,  κεηά ηελ 

παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή 

επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ αζθαιηζηήξην πγείαο.  

Έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πνπ νθείινληαη ζε 

πξνγελέζηεξε ζσκαηηθή βιάβε ή αζζέλεηα ή νπνηαδήπνηε βιάβε 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ηπρφλ επηπινθέο ηνπο πνπ ήηαλ γλσζηή 

ζηνλ αζθαιηζκέλν θαη δελ δειψζεθε ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο, δελ 

θαιχπηνληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ 

πγείαο. Πξνυπάξρνπζεο ζσκαηηθέο βιάβεο ή αζζέλεηεο πνπ ήηαλ 

γλσζηέο ζηνλ αζθαιηζκέλν θαη δειψζεθαλ ζηελ αίηεζε ηεο 

αζθάιηζεο θαιχπηνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ 

ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ 

αζθαιηζηήξην πγείαο εθηφο αλ έρνπλ εμαηξεζεί γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κε εηδηθφ φξν ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζε απηφ. 

 

Γ. 1. Γελ θαιχπηνληαη,  ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ 

νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά εληφο 

ησλ πξψησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη 

ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ αζθαιηζηήξην πγείαο. ε πεξίπησζε 

εηζαγσγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα λνζειεία κεηά ηελ παξέιεπζε 

ησλ σο άλσ εκεξψλ γηα αζζέλεηα πνπ εθδειψζεθε γηα πξψηε 

θνξά εληφο ησλ πξψησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε Δηαηξία ζα 

θαιχπηεη ηα αλαγλσξηζζέληα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.   

   2. Γελ θαιχπηνληαη έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ιφγσ 

αζζέλεηαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θξάηε εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 

κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηνπ 

παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο.  

  3. Γελ θαιχπηνληαη έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε 

δεκφζην ή ηδησηηθφ λνζνθνκείν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

αζθαιηζηηθφο θνξέαο (δεκφζηνο ή ηδησηηθφο), ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 

δελ ζπκκεηέρεη ζηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμφδσλ 

λνζειείαο, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο Β3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ.  

 
Γ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ αζθαιηζηήξην έμνδα 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία πνπ 

νθείινληαη ζε :   

1) πγγελείο παζήζεηο (εθ γελεηήο  αλσκαιίεο θαη παζήζεηο) 

θαη ηηο επηπινθέο ηνπο.  

2) Ννζειεία γηα δηάγλσζε,  ζεξαπεία θαη  ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε γηα απνθαηάζηαζε ζηεηξφηεηαο, γηα γνληκνπνίεζε 

θαη  ηηο επηπινθέο ηνπο. 

Δπίζεο, ζε γεληθέο εξεπλεηηθέο γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο 

ιαπαξνζθνπηθέο ή κε νη νπνίεο ζα θαιχπηνληαη κφλνλ 

εθφζνλ απνδεηρζεί αζζέλεηα κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη  κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή 

επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ αζθαιηζηήξην πγείαο. 

3) Γηαλνεηηθέο, λεπξνθπηηθέο δηαηαξαρέο, θαη ςπρηαηξηθέο 

παζήζεηο ή αζζέλεηεο, επηιεπηηθέο θξίζεηο, εθνχζηα ιήςε 

θαξκάθσλ ρσξίο ζπληαγή ηαηξνχ, ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη 

παξαηζζεζηνγφλσλ νπζηψλ, αιθννιηζκφ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αιθννιηθήο επαηνπάζεηαο θαη 

ηηο επηπινθέο ηνπο.  

4) Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα λνζειείαο ε νπνία θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ θαη δελ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ αηηία γηα ηελ νπνία έγηλε  απηή. 

5) Γεληθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο (check-up).  

6) Αλάξξσζε θαη γεξηαηξηθή ζεξαπεία. 

7) Πάζεο θχζεσο ζεξαπείεο ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα  ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο, θαζψο θαη ηηο επηπινθέο 

ηνπο. 

8) Δπεκβάζεηο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη γεληθά επεκβάζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πιαζηηθνχο ή αηζζεηηθνχο 

ρεηξνπξγνχο θαη ηηο επηπινθέο ηνπο, εθηφο εάλ απηέο 

επηβάιινληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζπλεπεηψλ αηπρήκαηνο. 

9) Οδνληηαηξηθή ή ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ζηα δφληηα, θαηλία θαη 

νχια αθφκα θαη αλ πξνέξρεηαη απφ αηχρεκα θαη ζε ζεξαπεία 

ηνπ ζπλδξφκνπ θξνηαθνγλαζηθήο αξζξψζεσο ΣΜJ.   

10) Θεξαπεία ή εγρείξεζε γηα ηελ δηφξζσζε δηαζιαζηηθψλ 

αλσκαιηψλ ησλ νθζαικψλ. 

11) χλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS), 

θαζψο θαη ζηηο επηπινθέο ηνπ. 

12) Σνθεηφ θαη ηηο επηπινθέο ηνπ. 

13) Έμνδα αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ηερληηψλ πξνζζεηηθψλ 

ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο, δηνξζσηηθψλ ζπζθεπψλ θαη 

ππνβνεζεηηθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ κεραλεκάησλ. 

Καη’ εμαίξεζε,  θαιχπηνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα έμνδα 

αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο κνζρεχκαηνο θεξαηνεηδνχο, 

ελδνθαθνχ, κνζρεχκαηνο αξηεξηψλ βαιβίδαο θαξδηάο, 

βεκαηνδφηνπ, απεηληδσηνχ θαη πιηθψλ νζηενζχλζεζεο θαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηνπνζέηεζε απηψλ είλαη 

απαξαίηεηε, ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζελείαο πνπ ζπλέβε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ 

πγείαο. 

14) Ννζειεία ζε ζέζε αλψηεξε ηεο Α.  

 

Δ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ αζθαιηζηήξην έμνδα 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο γηα ηα δχν (2) πξψηα  έηε ηεο 

αζθάιηζεο ή ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζε ηζρχ πνπ νθείινληαη ζε : 

1) Αθαίξεζε ζπίισλ, ζεισκάησλ θαη κπξκεγθηψλ εθηφο αλ 

απφ ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε πξνθχςεη  θαθνήζεηα.  

2) Ρεπκαηηθέο, εθθπιηζηηθέο παζήζεηο ησλ νζηψλ, ησλ 

αξζξψζεσλ θαη ησλ καιαθψλ κνξίσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηα 

νζηά θαη ηηο αξζξψζεηο (κχεο, ζχλδεζκνη, ζχιαθνη) θαη νη 

επηπινθέο ηνπο. 

3) Κήιε  κεζνζπνλδπιίσλ δίζθσλ,  θαη ηηο επηπινθέο ηνπο 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνέξρνληαη απφ αηχρεκα έζησ θαη 

αλ έρεη ραξαθηεξηζζεί ε πεξίπησζε κε δηθαζηηθή απφθαζε 

σο αηχρεκα. 

4) Αηκνξξνΐδεο,  ξαγάδα δαθηπιίνπ, θηξζνχο θαζψο θαη ζε 

ξηληθφ δηάθξαγκα θαη ηηο επηπινθέο ηνπο. 

5) Κχεζε, απνβνιή ή απφμεζε θαη ηηο επηπινθέο ηνπο 

αλεμάξηεηα αλ πξνέξρνληαη απφ αηχρεκα.   

 

Σ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ αζθαιηζηήξην πγείαο έμνδα 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 

ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ 

ην παξφλ αζθαιηζηήξην, πνπ νθείινληαη ζε ζεξαπεία ή εγρείξεζε 

ησλ ακπγδαιψλ ή ησλ αδελνεηδψλ εθβιαζηήζεσλ, ηεο θήιεο, ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηεο γπλαίθαο θαζψο θαη ζε ζεξαπεία ή 

εγρείξεζε κελίζθσλ, ξήμε ζπλδέζκσλ γνλάησλ θαη ηηο επηπινθέο 

ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνέξρνληαη απφ αηχρεκα έζησ θαη 

αλ έρεη ραξαθηεξηζζεί ε πεξίπησζε κε δηθαζηηθή απφθαζε σο 

αηχρεκα. .  

 



Ε. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ αζθαιηζηήξην πγείαο ηα έμνδα     

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ εηζέπξαμε ν αζθαιηζκέλνο απφ 

νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα.  

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΝΟΖΛΔΗΑ 

Ο Αζθαιηζκέλνο ή ν πκβαιιφκελνο, ππνρξενχηαη εληφο νθηψ (8) 

εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηεο επέιεπζεο ηεο 

αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Δηαηξία. 

Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα δίλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη 

λα ππνβάιεη ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ηνπ 

δεηάεη ε Δηαηξία.  

Ο Αζθαιηζκέλνο ή θαη ν πκβαιιφκελνο, ππνρξενχληαη λα 

εμνπζηνδνηνχλ ηελ Δηαηξία γηα έιεγρν, κε νπνηνδήπνηε 

εληεηαικέλν φξγαλφ ηεο, ηνπ πιήξνπο ηαηξηθνχ ηνπ θαθέινπ. 

Πξνο ηνχην, ν αζθαιηζκέλνο ή θαη ν ζπκβαιιφκελνο, 

εμνπζηνδνηνχλ ηελ Δηαηξία λα ιακβάλεη γλψζε θάζε ηαηξηθνχ 

εγγξάθνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πγεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

ηελ πεξίπησζε λνζειείαο αζθαιηζκέλνπ εθηφο Διιάδνο ν 

αζθαιηζκέλνο ή θαη ν ζπκβαιιφκελνο ππνρξενχληαη λα 

πξνζθνκίζνπλ:  

α) θσηνηππίεο επηθπξσκέλσλ  απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ησλ 

εμφδσλ λνζειείαο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά λνζειείαο απφ ηελ 

πιεζηέζηεξε Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή θαη  

β) επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ TOY ΠΑΡΟΝΣΟ 

ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ 

Ζ δηάξθεηα  ηζρχνο  ηνπ  παξφληνο  αζθαιηζηεξίνπ  θαζνξίδεηαη ζε 
έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ θαη αλαλεψλεηαη 
απηφκαηα γηα ην επφκελν αζθαιηζηηθφ έηνο κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 
εθάζηνηε αζθαιίζηξνπ. 
 
ε θάζε αλαλέσζε ε εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ησλ 
παξνρψλ θαη ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ  θαζψο θαη ηεο 
αλαπξνζαξκνγήο ησλ αζθαιίζηξσλ. 
 
Ζ εηαηξία επίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί αλππαηηίσο θαη 
κνλνκεξψο ζηε δηαθνπή ηζρχνο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ  γηα 
φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο, ζε θάζε εηήζηα επέηεην ησλ 
αζθαιηζηεξίσλ ηνπο, κε έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 45 
εκεξψλ.  
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εηαηξία δελ ζα πξνβεί ζηε κνλνκεξή  
ηξνπνπνίεζε  ησλ φξσλ, ησλ παξνρψλ θαη ησλ αζθαιίζηξσλ  ή ζηελ 
αθχξσζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, γηα νπνηνλδήπνηε κεκνλσκέλν 
αζθαιηζκέλν, ιφγσ ειηθίαο ή θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ. 
    
Δθηφο ησλ αλσηέξσ ην παξφλ αζθαιηζηήξην παχεη λα ηζρχεη φηαλ 

επέιζεη κηα απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

1) Αλ δελ θαηαβιεζεί ην αζθάιηζηξν.  

2)    Πξνθεηκέλνπ γηα παηδηά πνπ αζθαιίδνληαη σο εμαξηψκελα 

κέιε, ην παξφλ αζθαιηζηήξην πγείαο, παχεη λα ηζρχεη ζηελ 

επέηεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηελ 

ηξηαθνζηή (30ε) επέηεην ηεο γέλλεζήο ηνπο ή απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ ζα παληξεπηνχλ αλ πξνεγεζεί. 

Αζθάιηζηξα πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ην παξφλ αζθαιηζηήξην κεηά 

ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ, δελ δεκηνπξγνχλ 

θακία ππνρξέσζε γηα ηελ Δηαηξία, παξά κφλν γηα άηνθε 

επηζηξνθή ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
: ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΝΔΥΗΖ ΣΖ ΗΥΤΟ ΣΟΤ 

ΠΑΡΟΝΣΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ  

1.  ηελ πεξίπησζε παχζεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

αζθαιηζηεξίνπ πγείαο γηα παηδηά πνπ αζθαιίδνληαη σο 

εμαξηψκελα κέιε ιφγσ ζπκπιήξσζεο  ηνπ ηξηαθνζηνχ (30) έηνπο 

ηεο ειηθίαο ηνπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δηαηξία δελ έρεη 

πξνβεί ζηε δηαθνπή ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ γηα φινπο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηεο, παξέρεηαη δηθαίσκα ζπλέρηζεο ηεο 

αζθάιηζεο ζε δηθφ ηνπο αηνκηθφ αζθαιηζηήξην κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ πξν ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ηξηαθνζηνχ (30) 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο αζθαιηζηηθνχ έηνπο, ρσξίο έιεγρν 

αζθαιηζηκφηεηαο. 

Σν δηθαίσκα αζθείηαη κε έγγξαθε αίηεζε ε νπνία πξέπεη λα 

ππνβιεζεί εληφο ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

θάιπςήο ηνπο. 

2. ηελ πεξίπησζε πνπ απνβηψζεη ν αζθαιηζκέλνο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε Δηαηξία δελ έρεη πξνβεί ζηε δηαθνπή ηνπ 

παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο, 

παξέρεηαη δηθαίσκα αζθάιηζεο κε αηνκηθφ αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο : 

α) ηνλ/ζηελ ζχδπγν ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ θαιχπηεηαη κε ην 

παξφλ πξφγξακκα πγείαο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ 

πξν ηεο ιήμεσο αζθαιηζηηθνχ έηνπο,  ρσξίο έιεγρν 

αζθαιηζηκφηεηαο. 

β) ηα παηδηά ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ θαιχπηνληαη σο εμαξηψκελα 

κέιε κε ην παξφλ πξφγξακκα πγείαο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ 

ηειεπηαίνπ πξν ηεο ιήμεσο αζθαιηζηηθνχ έηνπο,  ρσξίο έιεγρν 

αζθαιηζηκφηεηαο. 

Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε έγγξαθε αίηεζε ε νπνία πξέπεη λα 

ππνβιεζεί εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απεβίσζε ν 

αζθαιηζκέλνο. 

 

 

Ζ ΔΘΝΗΚΖ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΔΗΧΝ 

                                    

                                  Κ.ΚΟΤΓΗΟΤΜΟΤΣΕΖ  
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