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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Για τα μέλη της 
 
 
 

ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017 
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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.…………………………………………………………………. € 10.000,00.- 

 

( Σε συνδυασμό με την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ  .............… € 20.000,00.-)  
- Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί 

μόνιμα ολικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα 
καταβάλλεται σ’ αυτό ποσό ……..……....................... € 10.000,00.- 

 

- Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί  
μόνιμα μερικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα 
καταβάλλεται σ’ αυτό ποσοστό % των ................... € 10.000,00.- 

 

σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών Μόνιμης Μερικής 
ανικανότητας από ατύχημα.   

 

    
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΄H ΑΣΘΕΝΕΙΑ   

 

- Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε δαπάνες 
που οφείλονται σε Νοσοκομειακή 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 κάθε άτομο, για κάθε 
ασφαλιστικό έτος ………………..…………..…………..……. € 150,00.- 

 

- Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου 
και Τροφή την ημέρα ............................................. € 150,00.- 

 

- Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου 
και Τροφή την ημέρα σε περίπτωση νοσηλείας σε 
θάλαμο εντατικής παρακολούθησης ή στο 
Εξωτερικό…………………………………………………………… € 300,00.- 

 

 

    
- Συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ στις δαπάνες :  
    
Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε νοσηλεία  σε 
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ή 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, η ΕΘΝΙΚΗ θα  συμμετέχει με ποσοστό 
100% στο υπόλοιπο που απομένει αν από το συνολικό ποσό της κάθε δαπάνης 
αφαιρεθεί το ποσό που κατέβαλε ο Φορέας και μέχρι τα ανώτατα όρια που 
αναφέρονται παραπάνω. 
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β. Χωρίς συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλης Ασφαλιστικής 
εταιρίας κατά 20% τουλάχιστον στις δαπάνες, η ΕΘΝΙΚΗ θα συμμετέχει με 
ποσοστό 80% στο υπόλοιπο που απομένει αν από το συνολικό ποσό της κάθε 
δαπάνης αφαιρεθεί το ποσό που κατέβαλε ο Φορέας και μέχρι τα ανώτατα όρια που 
αναφέρονται παραπάνω. 

 

  

γ. Παρακρατείται το ποσό Απαλλαγής.    
    
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ    

Αν ασφαλιζόμενη γυναίκα γεννήσει ή αποβάλει, θα 
καταβάλλεται σ' αυτή επιδοματικά:   

 

    

- Για φυσιολογικό τοκετό .......................................... € 400,00.-  
- Για καισαρική τομή ................................................ € 800,00.-  
- Για αποβολή .......................................................... € 200,00.-  
 

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….. € 30,00.- 

 

- 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 Περίθαλψης. 

    
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠO 
ATYXHMA Ή AΣΘENEIA    

 

- Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε 
χειρουργική επέμβαση εξαιτίας ατυχήματος ή 
ασθένειας, θα του καταβάλλεται ποσό ίσο με 
ποσοστό επί τοις εκατό (%) των ………………………….. € 1.000,00.- 

 

- Το επίδομα θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα 
ποσοστά που καθορίζονται στον πίνακα των 
χειρουργικών επεμβάσεων, ανεξάρτητα από το ύψος 
των δαπανών της χειρουργικής επέμβασης.    

 

    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Το επίδομα θα καταβάλλεται  ΜΟΝΟ  στην περίπτωση που δεν έχουν 
καταβληθεί δαπάνες για αμοιβή χειρούργου για το ίδιο γεγονός από 
την ασφάλιση της Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης. 

 
 

 

ΟΙ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΥΝ  ΟΛΟ  ΤΟ  24ΩΡΟ  ΚΑΙ  ΣΕ  
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ  ΜΕΡΟΣ  ΤΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΗΝΙΑΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
 
Εγγεγραμμένα Μέλη :  240 
 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ     
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο  € 10.000,00.- 
Ποσοστό μην. ασφαλίστρου για κάθε  € 1.000 : 0,145. 
Μηνιαίο ασφάλιστρο....................................................... € 1,45.-  
    

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ Ή 

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ    
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο  € 10.000,00.- 
Ποσοστό μην. ασφαλίστρου για κάθε  € 1.000 : 0,07. 
Μηνιαίο ασφάλιστρο....................................................... € 0,70.-  
    

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ, 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ    

€ 10,90  ×  1  ασφαλιζόμενος  .....................…............ € 10,90.-  
 ----------------------- 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝ.  ΚΑΘ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ €  13,05.-  
ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ € 1,74.-  
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ € 0,02.-  
 ----------------------- 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝ. ΜΙΚΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ € 14,81.-  
 ============= 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΘ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ € 156,60.-  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΙΚΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ € 177,72.-  
 
 
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 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ, ορίζονται ως εξής: 
 
Για ένα εξαρτώμενο μέλος …………………………………..    € 10,90  ( Μικτά   € 12,54 ).- 
  

Για δύο ή περισσότερα εξαρτ. μέλη ……………………...   € 21,80  ( Μικτά   € 25,07 ).- 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ: 18189 
 

Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο και παρέχει συμβουλές και 
πληροφορίες για τα 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.  
 Απλούστευση διαδικασιών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη επικοινωνία του ασφαλισμένου με το 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και η προσκόμιση της Αστυνομικής του Ταυτότητας την ημέρα του 

ραντεβού. 
 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  
 

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗ:   

MEDITERRANEO ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ * 

METROPOLITAN ΙΑΣΩ (εκτός μαιευτικού) ΛΗΤΩ (εκτός μαιευτικού) 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΩ GENERAL ΜΗΤΕΡΑ (εκτός μαιευτικού) 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Πειραιά ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

ΓΑΙΑ (εκτός μαιευτικού) ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΡΕΑ (εκτός μαιευτικού) 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑ 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ  
   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:   

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ  EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 

ΓΕΝΕΣΙΣ (εκτός μαιευτικού)  EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (εκτός μαιευτικού) 
   

ΚΡΗΤΗ: CRETA INTERCLINIC 
Ηράκλειο 

IASIS ΓΕΝ.ΚΛΙΝ.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 
Χανιά 

ΡΟΔΟΣ: EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (εκτός μαιευτικού) 
 

* για χορήγηση θεραπευτικού ραδιενεργού ιωδίου (Ca θυροειδούς), Ακτινοθεραπείες (Ca), Cyber Knife 

 
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. 


