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Aγαπητέ Ασφαλισµένε,

Σας ευχαριστούμε που έχετε επιλέξει την PRIME INSURANCE και σας καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας. 

Τα προϊόντα του Κλάδου Υγείας της PRIME INSURANCE εξασφαλίζουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας για εσάς και για την 
οικογένειά σας, συνδυάζοντας απλές διαδικασίες και προσιτά ασφάλιστρα.

Στην PRIME INSURANCE, η ασφάλιση υγείας έχει διαφανείς και ξεκάθαρους όρους με απλές διαδικασίες. Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσετε τα 
πλεονεκτήματα και τις παροχές που σας προσφέρει το πρόγραμμα Υγείας, κάνοντας σωστή χρήση του.

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που έχετε, εκδόθηκε σύμφωνα με την Πρόταση Ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει με τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή 
και μας έχετε υποβάλει, περιέχοντας όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις που έχετε επιλέξει. Οι καλύψεις του προγράμματος αναγράφονται στον 
Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων, που θα βρείτε στην θήκη του Συμβολαίου Υγείας. 

Το Βιβλίο όρων ασφάλισης, έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε εύκολα και γρήγορα να βρείτε τους όρους που ισχύουν για το πρόγραμμα που έχετε 
επιλέξει. Ειδικότερα θα βρείτε επεξηγήσεις σε Έννοιες και Ορισμούς (για την καλύτερη κατανόηση των όρων ασφάλισης), αναφορά σε Γενικούς 
Όρους, καθώς επίσης Ειδικούς Όρους για κάθε επιμέρους πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Θέλουμε να είμαστε κάθε στιγμή δίπλα σας, προσφέροντας Ασφάλεια σε εσάς και στην οικογένειά σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλλουμε 
συνεχώς προσπάθεια για αξιόχρηστα και δίκαια τιμολογημένα προγράμματα Υγείας, καινοτόμες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες, εξυπηρέτηση 
χωρίς διακρίσεις και πάνω απ΄ όλα, σωστή και άμεση αποζημίωση.      

Με εκτίμηση για την Εταιρία,                           

B. Nιάρχος
Τεχνικός Διευθυντής Κλάδου Υγείας 
& Προσωπικών Ατυχηµάτων 

Εκδ.: 26/09/17
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Πληροφορίες προς Αντισυµβαλλόµενους Ασφαλίσεων 
(Άρθρα 150 και 151, Ν. 4364/2016)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Επωνυµία Ασφαλιστικής Επιχείρησης: PRIME INSURANCE COMPANY LTD
Νοµική µορφή: Κυπριακή Εταιρία, εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, με 
Αριθμό Εγγραφής ΗΕ 70923
Κράτος-µέλος καταγωγής της επιχείρησης: Κύπρος
Σκοπός: Η διενέργεια ασφαλίσεων 
Διεύθυνση: Διγενή Ακρίτα 55 και Ολυμπίας 1, 1070 Λευκωσία, Κύπρος
Υποκατάστηµα: Η Εταιρία ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα μέσω του Υποκαταστήματός της που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. 
Μεσογείων 299 και Αιτωλίας 2 και το οποίο έχει Α.Φ.Μ. 998964307, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αρ. ΓΕΜΗ 124071801001.

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Εταιρία εποπτεύεται από την Έφορο Ασφαλίσεων Κύπρου και συμπληρωματικά από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το εφαρμοστέο δίκαιο της 
ασφαλιστικής σύμβασης είναι το Ελληνικό. Τα Δικαστήρια των Αθηνών θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε δικαστική επιδίωξη ή λύση της 
διαφοράς που απορρέει από την ασφαλιστική σύμβαση.

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ/ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ/ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να εναντιωθεί στην Ασφαλιστική Σύμβαση αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρεκκλίνει από 
την αίτηση ασφάλισης ή αν δεν του παραδόθηκαν οι πληροφορίες που προβλέπονται σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο και τους όρους ασφάλισης, 
αποστέλλοντας επιστολή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση σε αυτόν του ασφαλιστηρίου. Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος 
ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται από την έναρξή του και θεωρείται σαν να μην έχει εκδοθεί ποτέ. Τα 
καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει το «Δικαίωμα Συμβολαίου» για την κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων της, καθώς και τα τυχόν έξοδα στα οποία υποβλήθηκε προκειμένου να εκδώσει το ασφαλιστήριο. Το δικαίωμα εναντίωσης 
αποσβένεται μετά την πάροδο 10 μηνών από την πληρωμή του πρώτου Ασφαλίστρου.
Δικαίωµα καταγγελίας
Η Εταιρία έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με γραπτή δήλωση στον αντισυμβαλλόμενο εφόσον ο τελευταίος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 
δεν προβεί στην εξόφληση οφειλόμενου Ασφαλίστρου ή οφειλόμενης δόσης Ασφαλίστρου, μερικά ή ολικά.

Έντυπα – υποδείγματα δηλώσεων άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων επισυνάπτονται στο τέλος του παρόντος.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν έγγραφου παραπόνου, η Εταιρία θα επιλαμβάνεται της διευθέτησης των εγγράφων 
παραπόνων που προέρχονται από πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που παρέχονται. 
Παράπονα δεν θεωρούνται οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης, καθώς και απλά αιτήματα που σχετίζονται με το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό. 
Οι αιτιώμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα παράπονα/ αιτιάσεις τους στην Εταιρία, ως εξής:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, Λεωφ. Μεσογείων 299 και Αιτωλίας 2, 15231 Χαλάνδρι
FAX: 2122127899
EMAIL: bosmig@primeins.gr
ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ:  Μποσμή Γαρυφαλιά  
ΤΗΛ. 2122127841
Η Εταιρία έχει ορίσει υπεύθυνο πρόσωπο που συντονίζει την ορθή και έγκαιρη διαδικασία διαχείρισης των αιτιάσεων που υποβάλλονται, η οποία 
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε κάθε περίπτωση οι αιτιώμενοι δύνανται να προσφεύγουν και στους αρμόδιους φορείς για την εξέταση των αιτιάσεών τους:
• Τράπεζα της Ελλάδος
   Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
   Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα
   Τηλ. 210 3205222, 210 3205223
• Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
    Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
    Πλατεία Κάνιγγος 10181, Αθήνα
    Τηλ. 1520
•  Συνήγορος του Καταναλωτή
    Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
    Τηλ. 2106460862, 2106460814, 2106460612, 2106460734, 2106460458
Σημείωση: Η ενεργοποίηση του μηχανισμού Διαχείρισης Αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεων των αιτιωμένων.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι παρεχόμενες με το παρόν Ενημερωτικό Έντυπο πληροφορίες, ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η Ασφαλιστική Κάλυψη με την επιφύλαξη 
των ενδεχόμενων αλλαγών της νομοθεσίας.

Βεβαιώνεται ότι έγινε ενημέρωση των παρεχόμενων στα άρθρα 150 και 151, Ν. 4364/2016 πληροφοριών.

PRIME INSURANCE
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σελ. 6

σελ. 8

σελ. 11

σελ. 16

σελ. 20

σελ. 20

σελ. 23

σελ. 25

σελ. 26

σελ. 26

σελ. 30

σελ. 32

σελ. 34 

σελ. 34

σελ. 34

σελ. 35

σελ. 36

σελ. 37

σελ. 40

σελ. 43

σελ. 44

σελ. 45

σελ. 45

σελ. 45

σελ. 47

σελ. 48

σελ. 48

σελ. 49

σελ. 50

σελ. 50

σελ. 51

σελ. 52

σελ. 54

σελ. 54

σελ. 56

- Έννοιες και Ορισμοί

- Γενικοί Όροι

- Prime VIP Ειδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης [ΕΟ 340]

- Prime Best Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 76)

- Ειδικός Όρος Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Απώλειας

   Εργασίας ή Διακοπής Επαγγελματικής Δραστηριότητας  [EO 91] 

- Ειδικός Όρος Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης  [EO 92]

- Ειδικός Όρος Ασφάλειας Ταξιδιωτικής Βοήθειας  [ΕΟ 93] 

- Ειδικός Όρος Προληπτικού Έλεγχου Υγείας  [EO 94]

- Ειδικός Όρος Νομικής Προστασίας   [EO 95]

- Serious Prime VIP Ειδικός Όρος Σοβαρών Ασθενειών (ΕΟ 423)

- Serious Prime Best Ειδικός Όρος Σοβαρών Ασθενειών  (ΕΟ 422)

- Eιδικός Όρος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 274)

- Ειδικός Όρος Χειρουργικού Επιδόματος  [EO 369]

- Ειδικός Όρος Νοσοκομειακού Επιδόματος  [EO 368]

- Ειδικός Όρος Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα

   ή Ασθένεια  [EO 439]

- Ειδικός Όρος Απώλειας Ζωής από Ασθένεια ή Ατύχημα (EO 479)

- Ειδικός Όρος Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα (EO 480)

- Ειδικοί Όροι Απώλειας Ζωής και Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας

   από Ατύχημα (EO 487)

- Υγεία Ειδικός Όρος Προσωπικού Ατυχήματος  [EO 355]

- Ειδικός Όρος Περιοδικής Καταβολής Κεφαλαίου σε περίπτωση αποβίωσης

   του Ασφαλιζόμενου λόγω Ασθένειας ή Ατυχήματος [EO 481]

- Ειδικός Όρος Περιοδικής Καταβολής Κεφαλαίου λόγω Μόνιμης

   Ολικής Ανικανότητας  [EO 482]

- Πίνακας Βαρύτητας Χειρουργικών Επεμβάσεων

   - Αγγειοχειρουργικές Επεμβάσεις

   - Γενική Χειρουργική

   - Γυναικολογικές Επεμβάσεις

   - Επεμβατική Δερματολογία

   - Ενδαγγειακή Χειρουργική

   - Θωρακοχειρουργικές Επεμβάσεις

   - Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις

   - Νευροχειρουργικές Επεμβάσεις

   - Ορθοπαιδικές Επεμβάσεις

   - Ουρολογικές Επεμβάσεις

   - Οφθαλμολογικές Επεμβάσεις

   - Επεμβάσεις Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής

   - Ωτορινολαρυγγολογικές Επεμβάσεις

Περιεχόµενα
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 Έννοιες & Ορισµοί 

Με σκοπό να κάνουμε το Ασφαλιστήριό σας πιο φιλικό και κατανοητό, σας παραθέτουμε εδώ ένα «λεξικό ασφαλιστικής ορολογίας». Οι λέξεις ή όροι που 
ακολουθούν, έχουν το ίδιο νόημα οπουδήποτε και αν τους συναντάτε στο Ασφαλιστήριο και έχουν αποκλειστικά και μόνο την έννοια που δίνεται παρακάτω.
[ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ] Το χρηματικό ποσό που υποχρεώνεται να καταβάλει η Εταιρία, σύμφωνα με τους όρους τους Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση επέλευσης 
της ασφαλιστικής περίπτωσης.
[ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ] Τα έξοδα, που αναφέρεται ότι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μέχρι τα όρια ή ποσοστά που αναγράφονται στον 
Πινάκα Παροχών και έχουν άμεση σχέση με την αιτία αποζημίωσης.   
[ΑΣΘΕΝΕΙΑ] Κάθε μεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού του Ασφαλιζόμενου, που δεν οφείλεται σε ατύχημα, η οποία εκδηλώνεται 
για πρώτη φορά τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου και προέρχεται από παθολογικά αίτια μη υπάρχοντα κατά το χρόνο 
σύναψης της ασφάλισης ή που προϋπήρχαν, αλλά ήταν, χωρίς υπαιτιότητα, άγνωστα στον Ασφαλισμένο.
[ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ] Το πρόσωπο, προς όφελος του οποίου, παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο. Με τον όρο «Ασφαλιζόμενος» 
υποδηλώνονται και τυχόν προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, όταν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ασφάλιση και η κάλυψή τους αναφέρεται ρητά 
στο Ασφαλιστήριο. 
[ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ] Το έγγραφο που ορίζει, περιγράφει και κατοχυρώνει την Ασφαλιστική Σύμβαση και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία του 
Ασφαλιζόμενου ή/και Λήπτη της Ασφάλισης, τη διάρκεια και την περιγραφή της παρεχόμενης ασφαλιστικής κάλυψης, τα ασφαλιζόμενα ποσά, τη 
συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου  στις αποζημιωτέες δαπάνες (με τη μορφή του εκπιπτόμενου ποσού ή/και της συνασφάλισης), τις εξαιρέσεις, το κόστος 
της ασφάλισης, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, και οποιαδήποτε ειδική συμφωνία ισχύει στην Ασφαλιστική Σύμβαση.
[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ] Το περιστατικό εκείνο (ασφαλιζόμενος κίνδυνος) από την επέλευση του οποίου έχει συμφωνηθεί να εξαρτάται η υποχρέωση 
της Εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης. 
[ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ] Το συνεχές χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών μεταξύ δύο επετειών του Ασφαλιστηρίου, αρχίζοντας από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης. 
[ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ] Το ετήσιο και προκαταβλητέο χρηματικό ποσό, που έχει την υποχρέωση να καταβάλει ο Λήπτης της ασφάλισης κάθε ασφαλιστική περίοδο, 
από την εμπρόθεσμη καταβολή του οποίου εξαρτάται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου.
[ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ] Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης μέχρι το οποίο έχει συμφωνηθεί η παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης.
[ΑΤΥΧΗΜΑ] Κάθε σωματική βλάβη που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, τυχαία, βίαια, αιφνίδια και χωρίς την πρόθεση του Ασφαλιζόμενου. Η σωματική 
βλάβη θα πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά στο Ατύχημα και να είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αιτία. Η σωματική βλάβη θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με 
κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα, τα οποία αποτυπώνουν οστικές βλάβες, βλάβες δέρματος, συνδέσμων, μυών ή εσωτερικών οργάνων. Προγενέστερη 
πάθηση που εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται κατά το Ατύχημα δε θεωρείται Ατύχημα.  
[ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ] Οι όροι που καθορίζουν το πλαίσιο της ασφάλισης και όπου μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων, πώς καταρτίζεται και ακυρώνεται η Ασφαλιστική 
Σύμβαση, ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζόμενου, πώς καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται τα 
ασφάλιστρα, τις γενικές εξαιρέσεις και διάφορες χρήσιμες νομικές διατάξεις. Οι Γενικοί Όροι αφορούν στο σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης.
[ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ] Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί από τον Λήπτη της Ασφάλισης και δικαιούνται να εισπράξουν το 
ασφάλισμα σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλιζόμενου.
[ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ] Οι όροι που εξειδικεύουν κάθε συγκεκριμένη κάλυψη στην οποία αναφέρονται και μπορεί ακόμα και να τροποποιούν τους Γενικούς Όρους.
[ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ)] Το χρηματικό ποσό που αφαιρείται από την αποζημιωτέα δαπάνη και επιβαρύνει τον 
Ασφαλιζόμενο, πέραν οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής του που μπορεί να προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο.
[ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ] Είναι η αιφνίδια διατάραξη της υγείας του Ασφαλιζόμενου, με οξέα συμπτώματα και ανάγκη άμεσης ιατρικής βοήθειας προς 
αποτροπή απειλούμενου σοβαρού κινδύνου της υγείας και της ζωής του και η οποία τεκμηριώνεται ως τέτοια από την κλινική εικόνα ή  από τις ανάλογες 
εργαστηριακές εξετάσεις. 
[ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ] Είναι η ημερομηνία κάθε έτους που ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου.
[ΕΤΑΙΡΙΑ] Η Κυπριακή Ασφαλιστική Εταιρία PRIME ΙNSURANCE CO. LTD, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης εγκατάστασης 
με τη μορφή Υποκαταστήματος.
[ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ] Είναι η ηλικία του Ασφαλιζομένου που είναι πλησιέστερη προς την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με 
βάση την ακριβή ημερομηνία γέννησης που έχει δηλωθεί στη πρόταση ασφάλισης.     
[ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ] Ορίζονται αναλόγως των κλινών: Γ΄ Θέση, για τρίκλινο δωμάτιο ή άλλο δωμάτιο που ο Ασφαλιζόμενος μοιράζεται με δύο άλλους 
ασθενείς και χρεώνεται ως τρίκλινο. Β΄ Θέση, για δίκλινο δωμάτιο ή άλλο δωμάτιο που ο Ασφαλιζόμενος μοιράζεται με έναν ακόμη ασθενή και χρεώνεται 
ως δίκλινο. Α΄ Θέση, για μονόκλινο δωμάτιο ή άλλο δωμάτιο για αποκλειστική χρήση από τον Ασφαλιζόμενο που χρεώνεται ως μονόκλινο. Θέση Lux, για 
δωμάτιο με μία κλίνη και ιδιαίτερες ανέσεις (η αμέσως ανώτερη κατηγορία από την Α’ Θέση).
[ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ]  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση και έχει την υποχρέωση να εξοφλεί το ασφάλιστρο. 
[ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ] Ο τόπος στον οποίο  ο  Ασφαλιζόμενος κατοικεί και από τον οποίο δεν απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των έξι (6) μηνών και ο οποίος δηλώνεται στην πρόταση ασφάλισης. 
[ΝΟΣΗΛΕΙΑ] Η εισαγωγή και παραμονή του Ασφαλιζόμενου για χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρείται αναγκαίο, σύμφωνα με αντικειμενικά ιατρικά 
κριτήρια, να παραμείνει ο Ασφαλιζόμενος στο νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής, για να υποβληθεί σε θεραπεία που δεν μπορεί να γίνει εκτός 
νοσοκομείου. Η παραμονή του για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που κρίνεται ιατρικώς αναγκαίο, καθώς και η  παραμονή του Ασφαλιζόμενου για να 
υποβληθεί μόνο σε διαγνωστικές εξετάσεις ή ιατρικές πράξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν σε εξωτερική βάση, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία, δεν 
θεωρείται νοσηλεία και επομένως δεν καλύπτεται η παραμονή του στο νοσοκομείο.  
[ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ] Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή κλινική που λειτουργεί νόμιμα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, παρέχει περίθαλψη 
κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν θεωρούνται 
«νοσοκομεία» τα ιδρύματα αποκατάστασης, επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικομανείς, τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι 
οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, καθώς και κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή χώρος στον οποίο ασκείται «εναλλακτική ιατρική» (π.χ. 
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βελονισμός, ομοιοπαθητική κ.λπ.)
[ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ] Το έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία με σκοπό να συμπεριλάβει τυχόν αλλαγές σε Ασφαλιστήριο που ήδη ισχύει.
[ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ] Ο/Η σύζυγος του Ασφαλιζόμενου, καθώς και τα άγαμα παιδιά του μέχρι την ηλικία των δεκαοχτώ (18) ετών, εκτός αν 
σπουδάζουν, οπότε η κάλυψή τους παρατείνεται μέχρι τη λήξη των σπουδών τους αλλά πάντως, όχι πέραν της ηλικίας των εικοσιπέντε (25) ετών.
[ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ] Το ειδικό έντυπο της Εταιρίας στο οποίο ο Λήπτης της Ασφάλισης συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα για την ασφάλιση στοιχεία ή 
πληροφορίες, καθώς επίσης και τον επιθυμητό τρόπο ασφάλισης. Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βάση έκδοσης του Ασφαλιστηρίου. Στην Πρόταση Ασφάλισης 
περιλαμβάνονται και τυχόν άλλα έγγραφα (επιστολές, ιατρικές γνωματεύσεις κ.λπ.) που παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις.
[ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΠΑΘΗΣΗ] Η πάθηση που προκαλείται από ανωμαλία των ιστών, του μεταβολισμού ή της λειτουργίας του οργανισμού και συμβαίνει στο 
έμβρυο κατά την διάρκεια της κύησης. Η διάγνωση της μπορεί να γίνει κατά την κύηση, τη γέννηση, ή σε οποιοδήποτε χρόνο μετά τη γέννηση. Μπορεί να 
βρίσκεται στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό του σώματος και έχει ως αποτέλεσμα διαταραχές στην λειτουργία του οργανισμού. 
[ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ] Το Διαγνωστικό Κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη 
διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας.
[ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ] Είναι το νοσοκομείο που παρέχει τις υπηρεσίες του βάσει ειδικής συμφωνίας με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση 
εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. Σε περίπτωση νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, 
το ποσό των καλυπτόμενων δαπανών καταβάλλεται απευθείας από την Εταιρία στο νοσοκομείο.
Κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία (διευθύνσεις, τηλέφωνα, κ.λπ.) των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας 
http://www.primeins.gr/exypiretisi-pelaton/katalogos-symvevlimenon-nosokomeion. Η Εταιρία δικαιούται να καταργεί υφιστάμενες συμβάσεις με 
νοσοκομεία και να προσθέτει νέες, ενημερώνοντας σχετικά την πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
[ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ] Ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης 
εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας.
[ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ] Είναι ο φυσικοθεραπευτής ή το φυσικοθεραπευτήριο, που παρέχει τις υπηρεσίες 
του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει 
συνάψει σύμβαση συνεργασίας. 
[ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ] Το ποσοστό συμμετοχής του Ασφαλιζόμενου σε κάθε ζημιά, όπως ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.
[ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ] Κάθε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση που γίνεται από γιατρό, εντός νοσοκομείου, σε συνθήκες χειρουργείου και 
μετά από αυτή, δίνεται εξιτήριο την ίδια μέρα στον Ασφαλισμένο, χωρίς να έχει χρεωθεί δαπάνη για δωμάτιο και διατροφή. 
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Γενικοί Όροι

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
1.1 Γενικά
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Εταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου καθορίζονται από την ασφαλιστική σύμβαση, η οποία 
αποτελείται από τα παρακάτω έγγραφα που συγκροτούν ένα ενιαίο  σύνολο: 
• Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που περιέχονται σε αυτό και που φέρουν την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων 
της Εταιρίας.
• Την Πρόταση Ασφάλισης και τις σχετικές με την ασφάλιση δηλώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζόμενου.
• Τα τυχόντα έγγραφα που υπέβαλε ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος προς υποστήριξη της ασφαλισιμότητάς του, περιλαμβανομένων και 
των αποτελεσμάτων  των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες τυχόν υπεβλήθησαν. 
• Τις πρόσθετες πράξεις που τυχόν θα εκδοθούν.
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο και τις τυχόν 
πρόσθετες πράξεις επ’ αυτού.
Στους Ειδικούς Όρους καθορίζονται οι όροι και η έκταση κάλυψης των Ασφαλιζομένων από τους κατ’ ιδίαν κινδύνους. 
1.2  Έναρξη ισχύος καλύψεων – Πρόσωπα δεκτικά ασφαλίσεως
Οι ασφαλιστικές καλύψεις ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο, με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των 
ασφαλίστρων. 
Δεκτικοί ασφάλισης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος (60ο) της ηλικίας τους. 
1.3 Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύµβασης
Η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση ανανεώνεται ετησίως μέχρι την επέτειο του Ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την εξηκοστή πέμπτη (65η) επέτειο 
της γέννησης του Ασφαλιζόμενου. 
1.4 Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης
Η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί:
1.4.1 Σε οποιαδήποτε επέτειό της κατόπιν γραπτής γνωστοποίησης με προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
1.4.2 Οποτεδήποτε, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
1.4.3 Οποτεδήποτε, σε περίπτωση παραμονής του Ασφαλιζόμενου επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον: (α) σε σωφρονιστικό ίδρυμα λόγω καταδίκης από ποινικό 
δικαστήριο, έστω και μη τελεσίδικης, (β) σε  ψυχιατρικό κατάστημα.
1.4.4 Οποτεδήποτε, σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος παύσει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, εκτός αν η Εταιρία το έχει αποδεχτεί μετά την υποβολή 
σχετικού γραπτού αιτήματος από τον Λήπτη της Ασφάλισης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
Ο Λήπτης της Ασφάλισης διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο πριν από την επέλευση της ασφαλιστικής 
περίπτωσης. Μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτή μεταφέρονται στον Ασφαλιζόμενο.

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙZOΜΕΝΟΥ
3.1 Γενικά
Τον Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ασφαλιστική Σύμβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους 
πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλιζόμενο. 
3.2 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης
Κάθε δήλωση σε σχέση με την ασφάλιση που γίνεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλιζόμενο πρέπει να είναι ειλικρινής, πλήρης και
ακριβής. Οι παραπάνω οφείλουν να δηλώσουν κάθε στοιχείο ή περιστατικό που είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση από την Εταιρία των 
κινδύνων που αναλαμβάνει (π.χ. την κατάσταση της υγείας του Ασφαλιζόμενου, τη φύση και τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός του κ.λπ.). Αν ο 
Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος, ενεργώντας από δόλο, αποσιωπήσουν ή δηλώσουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία σχετικά με τα παραπάνω, 
η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της 
αποσιώπησης. Απαλλάσσεται δε της υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή και 
πριν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας η ψευδής δήλωση ή αποσιώπηση.
3.3 Κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος οφείλουν να γνωστοποιούν στην Εταιρία αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, την επέλευση του ασφαλιστικού 
κινδύνου. Συγκεκριμένα, η ειδοποίηση της Εταιρίας πρέπει να γίνεται αμέσως και πάντως όχι μετά την πάροδο οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία 
επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης για την οποία διεκδικείται αποζημίωση. Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλιζόμενος έχουν υποχρέωση με 
τις ενέργειές τους να διευκολύνουν την Εταιρία στη διερεύνηση απαιτήσεων, να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία και να προσκομίζουν με ευθύνη 
τους όλα τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θεμελιώνουν τις απαιτήσεις τους. Η Εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να λάβει τα κατά την κρίση της 
αναγκαία μέτρα για την εκτίμηση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και την κάλυψή της από το παρόν Ασφαλιστήριο. Η μη συμμόρφωση προς 
τις παραπάνω υποχρεώσεις επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος. 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
4.1 Καταβολή ασφαλίστρων
Ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεώνεται να καταβάλει τα ασφάλιστρα σε μετρητά, είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές καταβολές. Η εκπλήρωση των παροχών 
σε είδος ή σε χρήμα προαπαιτεί την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οφειλόμενων ασφαλίστρων. 
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4.2 Ειδοποίηση οφειλής
Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να ειδοποιεί τον Λήπτη της Ασφάλισης για την πληρωμή των ασφαλίστρων. Τυχόν αποστολή τέτοιας ειδοποίησης 
συμφωνείται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον όρο αυτό. 
4.3 Καθυστέρηση πληρωµής
Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει τη Σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με 
γραπτή δήλωση στον Λήπτη της Ασφάλισης, στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά την 
πάροδο ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της Σύμβασης. 
4.4 Είσπραξη ασφαλίστρων
Σε περίπτωση καταβολής των ασφαλίστρων μέσω ΕΛ.ΤΑ., Τραπέζης ή πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, ως ημερομηνία εξόφλησης θεωρείται η 
ημερομηνία της σχετικής δοσοληψίας και τα αντίστοιχα παραστατικά επέχουν θέση εξοφλητικής απόδειξης. Αν η καταβολή των ασφαλίστρων γίνει με 
τρόπο διαφορετικό από τους πιο πάνω αναφερόμενους, θα εκδίδεται βεβαίωση είσπραξης ασφαλίστρων, η οποία θα επέχει θέση εξοφλητικής απόδειξης.
Οποιαδήποτε απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων είναι άκυρη αν δεν φέρει την υπογραφή προσώπων ειδικά εξουσιοδοτημένων από την Εταιρία για το 
σκοπό αυτό πέραν από την τυχόν έντυπη υπογραφή άλλου νόμιμου εκπροσώπου της.
Μεταγενέστερη πληρωμή ή από λάθος αποδοχή οποιουδήποτε μη οφειλόμενου ασφαλίστρου, μετά από καταγγελία ή μη ανανέωση της Σύμβασης, δεν 
δημιουργεί καμία υποχρέωση στην Εταιρία και κάθε τέτοιο ασφάλιστρο θα επιστρέφεται άτοκα στον Λήπτη της Ασφάλισης.
4.5 Επιστροφή ασφαλίστρων
Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης η Εταιρία θα επιστρέφει στον Λήπτη της Ασφάλισης το τυχόν μη δεδουλευμένο ασφάλιστρο, εκτός αν: (α) έχει 
καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση ή παροχή οφειλόμενη σε ασφαλιστική περίπτωση που επήλθε στο χρονικό διάστημα από την τελευταία ανανέωση 
του Ασφαλιστηρίου μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, (β) η καταγγελία έχει γίνει για σπουδαίο λόγο που επιτρέπει στην Εταιρία, σύμφωνα με τον 
Νόμο, να έχει δικαίωμα στο ασφάλιστρο.
4.6 Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης καλυπτόμενης από το παρόν, η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει την καταβολή όλων των δόσεων που 
υπολείπονται για να συμπληρωθεί ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο του συμβολαίου ή να παρακρατήσει το ποσό αυτό από το ασφάλισμα.

ΑΡΘΡΟ 5.  ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
5.1 Προσδιορισµός ηλικίας
Ως ηλικία του Ασφαλιζόμενου κατά τη σύναψη της ασφάλισης θεωρείται η ηλικία που αυτός συμπληρώνει στα πλησιέστερα προς την έναρξη ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου γενέθλιά του. 
5.2 Δήλωση λανθασµένης ηλικίας
Αν έχει δηλωθεί λανθασμένη ηλικία του Ασφαλιζόμενου, το ασφάλιστρο  αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την ηλικία που πραγματικά είχε ο Ασφαλιζόμενος 
κατά τη σύναψη της ασφάλισης και επιπλέον, καταβάλλεται αναδρομικά η διαφορά ασφαλίστρου που προκύπτει, όπως είχε εκάστοτε διαμορφωθεί, με 
την επιφύλαξη του πιο πάνω άρθρου 1.2. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
6.1 Γενικές εξαιρέσεις 
Δεν καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο κάθε κίνδυνος που οφείλεται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, σε: 
6.1.1 Εισβολή ή επιδρομή εχθρού.
6.1.2 Εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο ή  οποιασδήποτε φύσης πολεμική αναταραχή.
6.1.3 Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε επαναστάσεις, στάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και σε συμμετοχή στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε 
χώρας ή διεθνούς οργανισμού.
6.1.4  Διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης αξιόποινης πράξης (εκτός αν αυτή είναι πταίσμα) εκ μέρους του Ασφαλιζόμενου.
6.1.5 Συνέπειες της ατομικής ή πυρηνικής ενέργειας.
6.1.6 Οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων πτητικών μέσων εκτός αν ο Ασφαλιζόμενος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής εταιρίας που 
λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί τακτικές γραμμές εναερίων συγκοινωνιών ή πτήσεις CHARTERS.
6.1.7 Άσκηση βαρέων ή επικίνδυνων αθλημάτων ή hobbies (π.χ. πάλη, πυγμαχία, πολεμικές τέχνες, σπηλαιολογία, αλεξιπτωτισμός, ανεμοπτερισμός, 
υποβρύχιες καταδύσεις κ.λπ.).
6.1.8 Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε προπονήσεις ή σε αγώνες ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο.
6.1.9 Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε προπονήσεις ή αγώνες επαγγελματικών αθλητικών σωματείων.
6.1.10 Οδήγηση οποιουδήποτε μηχανικού μέσου για το οποίο ο Ασφαλιζόμενος στερείται της νόμιμης άδειας.
6.1.11 Στο σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (A.I.D.S) και τις επιπλοκές του.
6.1.12 Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, αλκοολισμό, μέθη (όπως ορίζεται από το Νόμο).
6.1.13 Χρήση εκρηκτικών υλών από τον Ασφαλιζόμενο.
6.1.14 Ψυχιατρικές παθήσεις, επιληψία, ή διανοητικές διαταραχές.
6.1.15 Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμό από πρόθεση, έστω και αν ο Ασφαλιζόμενος, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, βρισκόταν σε 
νοσηρή διανοητική κατάσταση, μόνιμη ή προσωρινή.
6.1.16 Συγγενείς παθήσεις.
6.1.17 Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας του Ασφαλιζόμενου, ασθένεια ή σωματική βλάβη και οι επιπλοκές τους, για την οποία ο Ασφαλιζόμενος, είτε είχε 
παρουσιάσει συμπτώματα, είτε είχε διαγνωστεί, είτε είχε αντιμετωπιστεί με ιατρική ή φαρμακευτική αγωγή, είτε είναι επακόλουθο εκ γενετής ανωμαλίας 
ή τραυματισμού ή ασθένειας, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.  
Οι πιο πάνω εξαιρέσεις ισχύουν για όλες τις παρεχόμενες από το παρόν Ασφαλιστήριο καλύψεις, συμπληρωματικά στις τυχόν ειδικές εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους κάθε χωριστής κάλυψης.
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6.2  Εξατοµικευµένες εξαιρέσεις
Επιπλέον των εξαιρέσεων των Γενικών και Ειδικών Όρων μπορεί να ισχύουν εξατομικευμένες εξαιρέσεις, που ενδεχομένως έχουν τεθεί και αναγράφονται 
σε ειδικό χώρο του Ασφαλιστηρίου, οι οποίες, σε περίπτωση σύγκρουσης με τους υπόλοιπους όρους, υπερισχύουν αυτών.
6.3 Δεν καλύπτεται βλάβη της υγείας του Ασφαλιζόμενου που εκδηλώνεται μετά την για οποιονδήποτε λόγο λήξη ή ακύρωση του Ασφαλιστηρίου, ακόμη 
και αν η γενεσιουργός της αιτία ανάγεται σε χρονική περίοδο κατά την οποία το Ασφαλιστήριο βρισκόταν σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
7.1 Τόπος κατοικίας
Κατοικία ή έδρα και διεύθυνση του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζόμενου θεωρούνται εκείνες που δηλώθηκαν κατά τη σύναψη της ασφάλισης, 
εκτός αν γνωστοποιηθεί αλλαγή με γραπτή δήλωση που κατατίθεται στην Εταιρία. Η επίδοση ή η αποστολή εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που 
έχει δηλωθεί αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στον Λήπτη της Ασφάλισης. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλιζόμενος σκοπεύει να παραμείνει, για οποιονδήποτε λόγο, σε χώρα του εξωτερικού για συνεχές χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών,  υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στην Εταιρία μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα. Η Εταιρία δικαιούται, κατά 
την κρίση της, να αποδεχτεί τη συνέχιση της ασφάλισης (με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους) για το διάστημα παραμονής του Ασφαλιζόμενου στο 
εξωτερικό, ή να αναστείλει την ισχύ της σύμβασης ή, ακόμα, να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση που η παραμονή στο εξωτερικό υπερβαίνει σε 
διάρκεια τους δώδεκα (12) μήνες.
Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλιζόμενος μετοικεί οριστικά στο εξωτερικό και παύει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, υποχρεούται να 
το γνωστοποιήσει στην Εταιρία μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα υποβάλλοντας ταυτόχρονα, εφόσον το επιθυμεί, το αίτημα συνέχισης της ασφάλισής του. 
Η Εταιρία δικαιούται, κατά την κρίση της, να αποδεχτεί τη συνέχιση της ασφάλισης (με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους), ή να απορρίψει το αίτημα 
και να καταγγείλει τη σύμβαση.
7.2 Φόροι - Επιβαρύνσεις
Κάθε φορολογική επιβάρυνση (όπως φόροι, τέλη ή άλλα δικαιώματα, κ.λπ.) που επιβάλλεται σε όλες τις δοσοληψίες που έχουν σχέση με την σύμβαση 
της ασφάλισης σύμφωνα με διατάξεις που ίσχυαν πριν ή μετά την έκδοση του παρόντος Ασφαλιστηρίου, βαρύνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον 
Ασφαλιζόμενο, ανάλογα με την περίπτωση.
7.3 Αρµοδιότητα Δικαστηρίων
Για κάθε διαφορά που είναι δυνατόν να προκύψει από το παρόν Ασφαλιστήριο τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την εφαρμογή των νόμων της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστικών Αρχών της πόλης των Αθηνών.
7.4 Έγγραφα που υποχρεώνουν την Εταιρία
Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που φέρουν υπογραφή των εξουσιοδοτημένων οργάνων της. Διευκρινίζεται, ότι έγγραφα που υπογράφονται από 
πρόσωπα που διαμεσολαβούν για την σύναψη της ασφάλισης ή τη διατήρησή της σε ισχύ δεν δεσμεύουν την Εταιρία.
7.5 Εξουσιοδότηση προς είσπραξη απαιτήσεων – Υποκατάσταση
Οι αξιώσεις που έχει ο Ασφαλιζόμενος κατά φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή Ιδιωτικής Ασφάλισης ή κατά παντός τρίτου, σχετικά με δαπάνες που 
καλύπτονται από το παρόν Ασφαλιστήριο, περιέρχονται καθ’ υποκατάσταση στην Εταιρία, η οποία μόνη αυτή έχει δικαίωμα να επιδιώξει την είσπραξή 
τους. 
Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλιζόμενος θα παρέχουν στην Εταιρία κάθε δυνατή υποστήριξη στην περίπτωση που η Εταιρία εξασκήσει το παραπάνω 
δικαίωμα της Υποκατάστασης. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλιζόμενος αθετήσουν αυτή την υποχρέωση, θα είναι υπεύθυνοι για 
κάθε απώλεια που προκλήθηκε στην Εταιρία. 
7.6 Δικαιώµατα Εναντίωσης-Υπαναχώρησης
7.6.1  Δικαίωµα Εναντίωσης
Ο Λήπτης της Ασφάλισης, σε περίπτωση που, στα αναφερόμενα παραπάνω περί εξαιρέσεων ή σε κάποια άλλη διάταξη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, 
διαπιστώσει παρεκκλίσεις από την Πρόταση Ασφάλισης, έχει το δικαίωμα Εναντίωσης. 
Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση που θα σταλεί αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μέσα σε 
προθεσμία ενός (1) μήνα από την ημέρα παραλαβής του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.
Έντυπη Δήλωση Εναντίωσης (υπόδειγμα Α’) επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
Επισημαίνεται ότι παρεδόθησαν στον Λήπτη της Ασφάλισης τα εξής:
• Ενημερωτικό Δελτίο κατά την υποβολή της Πρότασης Ασφάλισης, όπως προβλέπεται από το Νόμο (άρθρο 150-151 Ν. 4364/2016).
• Ασφαλιστικοί Όροι ενσωματωμένοι στο παρόν Ασφαλιστήριο.
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν παρέλαβε οποιοδήποτε από τα δύο παραπάνω έγγραφα, έχει δικαίωμα Εναντίωσης στο Ασφαλιστήριο 
μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων  (14) ημερών από την παραλαβή του, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω (υπόδειγμα Β’).
7.6.2  Δικαίωµα Υπαναχώρησης
Εκτός από το Δικαίωμα Εναντίωσης, ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει και Δικαίωμα Υπαναχώρησης, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, από το Ασφαλιστήριο μέσα σε 
προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του, με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή προς 
τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.
7.6.3  Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματά του (Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης), το Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο ακυρώνεται εξαρχής και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί.
Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων Υπαναχώρησης και Εναντίωσης η Εταιρία μπορεί να  παρακρατεί τυχόν έξοδα στα οποία υποβλήθηκε για την εξέταση 
της υγείας του Ασφαλιζόμενου. 
Ειδικά στην περίπτωση της Υπαναχώρησης, η Εταιρία μπορεί να παρακρατήσει το ποσό των τριάντα ευρώ (30 €) για κάλυψη των διαχειριστικών εξόδων 
της.
Οι παραπάνω παρακρατήσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση μόνο εκείνη όπου η Εναντίωση του Λήπτη της Ασφάλισης οφείλεται σε σοβαρό λόγο από 
υπαιτιότητα της Εταιρίας.
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Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο,  
ή και μετά από αυτήν, μέχρι την περιέλευσή της στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, έχει καταβληθεί από την Εταιρία αποζημίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου 
για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο.
7.7 Παραγραφή
Αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου που πηγάζουν από αυτή την Ασφαλιστική Σύμβαση, παραγράφονται μετά την παρέλευση 
πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την αναστολή και τη 
διακοπή της παραγραφής.

Prime VIP
Eιδικός Όρος Νοσοκοµειακής Περίθαλψης (EO 340)

AΡΘΡΟ 1. EΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚAΛΥΨΗΣ
1.1. Δαπάνες Νοσοκοµειακής Περίθαλψης
Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος, επιβάλλεται να νοσηλευθεί σε νοσοκομείο, η Εταιρία θα καταβάλει τα έξοδα που 
αφορούν στη συγκεκριμένη νοσηλεία, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα παροχών του παρακάτω Άρθρου 7. 
Συγκεκριμένα, κατά τη νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου, η Εταιρία καλύπτει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
• Έξοδα Δωματίου και Τροφής. Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας δεν μπορεί να υπερβεί τη χρέωση του νοσοκομείου για τη θέση νοσηλείας που έχει 
επιλέξει ο Ασφαλιζόμενος και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Αν ο Ασφαλιζόμενος νοσηλευθεί σε θέση νοσηλείας ανώτερη από αυτήν που έχει επιλέξει, 
θα συμμετάσχει στο σύνολο των νοσοκομειακών δαπανών κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε θέση προς τα πάνω (π.χ. από Β’ θέση σε Α’ 
θέση: συμμετοχή 15%, από Γ’ θέση σε Α’ θέση: συμμετοχή 30%, κ.ο.κ.). 
• Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) 
• Ιατρικές αμοιβές, έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων, έξοδα για φάρμακα, υγειονομικό υλικό, οξυγόνο, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, μικροβιολογικές 
αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες.
• Έξοδα για τη χρήση του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου (π.χ. υποστηρικτικών μηχανημάτων καρδιάς και πνευμόνων)
•  Έξοδα για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και περιοδική αιμοκάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η χρήση, εκ μέρους του 
Ασφαλιζόμενου, του Ταμείου Κοινωνικής του Ασφάλισης (εφόσον αυτός διαθέτει κάλυψη από κάποιο Ταμείο). Η παροχή ισχύει χωρίς να απαιτείται η 
νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου με διανυκτέρευση στο νοσοκομείο, ενώ το εκπιπτόμενο ποσό (εφόσον προβλέπεται) αφαιρείται στο σύνολο του.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, η Εταιρία καταβάλλει τα καλυπτόμενα έξοδα κατευθείαν στο νοσοκομείο, 
χωρίς εκταμίευση χρημάτων εκ μέρους του Ασφαλιζόμενου, εκτός από τυχόν προβλεπόμενη δική του συμμετοχή βάσει των όρων του Ασφαλιστηρίου. 
Κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία (διευθύνσεις, τηλέφωνα, κ.λπ.) των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Εταιρίας http://www.primeins.gr/exypiretisi-pelaton/katalogos-symvevlimenon-nosokomeion. Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί, να καταργεί 
υφιστάμενες συμβάσεις με νοσοκομεία και να συνάπτει νέες, ενημερώνοντας σχετικά την πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Το χρηματικό ποσό της τυχόν προβλεπόμενης δικής του συμμετοχής, βάσει των όρων του Ασφαλιστηρίου,  επιβαρύνει τον Ασφαλιζόμενο, μια φορά ανά 
ασφαλιστική περίοδο.
1.2. Αµοιβή Χειρουργού – Αναισθησιολόγου - Βοηθού χειρουργού
• Σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: 
Εφόσον ο Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, οι αμοιβές χειρουργού 
– αναισθησιολόγου – βοηθού χειρουργού καλύπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση, σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), απευθείας στο 
Συμβεβλημένο Νοσοκομείο.
• Σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: 
Εφόσον ο Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, οι αμοιβές χειρουργού – 
αναισθησιολόγου - βοηθού χειρουργού,  καλύπτονται σαν ποσοστό του ανωτάτου ορίου που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών, σε συνάρτηση 
με τη βαρύτητα της επέμβασης, όπως αυτή καθορίζεται στον πίνακα βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων που επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων αμοιβών χειρουργού – αναισθησιολόγου - βοηθού χειρουργού, είναι μικρότερο 
από το ποσό που προκύπτει βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, η αποζημίωση που δίνεται ισούται με το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων.
1.3. Ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας
Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου για την οποία δεν υποβάλλονται νοσοκομειακά έξοδα προς αποζημίωση και εφόσον η νοσηλεία οφείλεται 
σε ασφαλιστική περίπτωση καλυπτόμενη από το Ασφαλιστήριο, η Εταιρία θα του καταβάλει το ημερήσιο επίδομα που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα 
παροχών για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο.
1.4. Χειρουργικό Επίδοµα
Σε περίπτωση που Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια νοσηλείας οφειλόμενης σε ασφαλιστική περίπτωση 
καλυπτόμενη από το Ασφαλιστήριο και δεν υποβάλει προς αποζημίωση έξοδα χειρουργού και αναισθησιολόγου, η Εταιρία θα του καταβάλει ποσοστό 
του χειρουργικού επιδόματος που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών, ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης και σύμφωνα με τον πίνακα  
βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων που επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.
Αν γίνουν περισσότερες από μία επεμβάσεις στη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας, η Εταιρία καταβάλλει το 100% του επιδόματος που 
προβλέπεται για την βαρύτερη επέμβαση και το 50% του επιδόματος που προβλέπεται για την αμέσως επόμενη σε βαρύτητα επέμβαση. 
1.5. Έξοδα Νοσηλείας ή Χειρουργικής Επέµβασης χωρίς διανυκτέρευση
Η Εταιρία καλύπτει τις δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης ακόμη και όταν δεν απαιτείται διανυκτέρευση στο νοσοκομείο και η νοσηλεία γίνεται σε κλίνη 
ολιγόωρης νοσηλείας, με τη ρητή προϋπόθεση ότι η νοσηλεία γίνεται για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού και δεν συνίσταται στη διενέργεια 
διαγνωστικών εξετάσεων που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στα εξωτερικά ιατρεία.
Ακόμη, η Εταιρία καλύπτει τις δαπάνες για χειρουργική επέμβαση που γίνεται χωρίς να είναι απαραίτητη η παραμονή με διανυκτέρευση του Ασφαλιζόμενου 
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στο νοσοκομείο. Στην περίπτωση αυτή, οι αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου και βοηθού χειρουργού,  αποζημιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παραπάνω παράγραφο Β’.
Σε κάθε περίπτωση νοσηλείας ημερήσιας ή χειρουργικής επέμβασης χωρίς διανυκτέρευση το εκπιπτόμενο ποσό (εφόσον αυτό προβλέπεται) μειώνεται 
κατά ενενήντα τοις εκατό (90%).
1.6. Άρση εκπιπτόµενου ποσού
Σε περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας ατυχήματος, το εκπιπτόμενο ποσό (εφόσον αυτό προβλέπεται) θα μειώνεται κατά το ήμισυ.
Σε περίπτωση νοσηλείας, αποκλειστικά στα Κρατικά Νοσοκομεία, οι καλυπτόμενες δαπάνες θα αποζημιώνονται χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόμενου 
ποσού (εφόσον αυτό προβλέπεται).
1.7. Έξοδα περίθαλψης επείγοντος περιστατικού
Καλύπτονται οι δαπάνες σε περίπτωση περίθαλψης επείγοντος περιστατικού εξαιτίας ασθένειας, ή ατυχήματος, αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία των 
Συμβεβλημένων Νοσοκομείων, μέχρι το ανώτατο ποσό που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών, απευθείας στο Συμβεβλημένο Νοσοκομείο.
1.8. Νοσηλεία στο Εξωτερικό
Η Εταιρία, σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς που αναγράφονται στον αναλυτικό πίνακα παροχών, παρέχει τις καλύψεις των παραπάνω 
παραγράφων 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6, σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού. 
Αν ο Ασφαλιζόμενος, αφού προηγουμένως ενημερώσει σχετικά την Εταιρία,  επιλέξει να νοσηλευθεί σε Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού, 
οι χρεώσεις βάσει των οποίων η Εταιρία θα υπολογίσει την καταβλητέα αποζημίωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα συνήθη και εύλογα έξοδα που 
αντιστοιχούν στη χώρα που θα γίνει η νοσηλεία. Ως συνήθη και εύλογα έξοδα θεωρούνται οι δαπάνες για ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες οι οποίες 
είναι σύμφωνες με το γενικό επίπεδο τιμών της αγοράς ιατρικών υπηρεσιών στη χώρα διεξαγωγής της νοσηλείας και δεν υπερβαίνουν την αντίστοιχη 
χρέωση από άλλους φορείς του ιδίου επιπέδου για παρόμοια ή συγκρίσιμη θεραπεία και για ανάλογο πρόβλημα υγείας με αυτό από το οποίο πάσχει ο 
Ασφαλιζόμενος.
Αν ο Ασφαλιζόμενος επιλέξει να νοσηλευθεί σε Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού, χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερώσει σχετικά την 
Εταιρία, οι χρεώσεις βάσει των οποίων η Εταιρία θα υπολογίσει την καταβλητέα αποζημίωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες χρεώσεις των 
Συμβεβλημένων Νοσοκομείων στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο Ασφαλιζόμενος θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετη συμμετοχή 10% επί του συνόλου των δαπανών 
νοσηλείας, όπως προβλέπεται στο παρακάτω Άρθρο1.14.
Σημειώνεται ότι, ειδικά σε περίπτωση νοσηλείας σε ΗΠΑ – Καναδά, απαραίτητη  προϋπόθεση για την κάλυψη, είναι η εκ των προτέρων ενημέρωση και 
προέγκριση της Εταιρίας.
Σε κάθε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών νοσηλείας πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρία θεωρημένα από 
την πλησιέστερη προς τον τόπο του συμβάντος Ελληνική προξενική αρχή και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού, η Εταιρία καταβάλλει τα καλυπτόμενα έξοδα κατευθείαν 
στο νοσοκομείο, όπως προβλέπεται για τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία εντός Ελλάδος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τελευταία παράγραφο της Α’ 
ενότητας του άρθρου αυτού.
1.9. Έξοδα συνοδού 
Σε περίπτωση που ο ανήλικος Ασφαλιζόμενος νοσηλευθεί, η Εταιρία θα καταβάλει δαπάνες εξόδων του συνοδού του (γονέα). Προϋπόθεση για την ισχύ 
αυτής της παροχής είναι ο ανήλικος να είναι μικρότερος των 14 ετών και η παρουσία του συνοδού να κρίνεται ιατρικά επιβεβλημένη. 
1.10. Έξοδα πριν και µετά τη νοσηλεία
Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος πραγματοποιήσει έξοδα ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων για πρόβλημα υγείας που θα οδηγήσει, 
κατόπιν αιτιολογημένου ιατρικού παραπεμπτικού, σε νοσηλεία του, το πολύ σε ένα μήνα από το χρόνο πραγματοποίησής τους, η Εταιρία θα καλύψει τα 
έξοδα αυτά μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών.
Ομοίως, εάν μετά τη νοσηλεία, ο Ασφαλιζόμενος πραγματοποιήσει, πάντοτε κατόπιν αιτιολογημένου ιατρικού παραπεμπτικού, έξοδα ιατρικών επισκέψεων, 
διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπειών ως παρακολούθημα της νοσηλείας αυτής, η Εταιρία θα τα καλύψει μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται 
στον αναλυτικό πίνακα παροχών. Διευκρινίζεται ότι οι φυσικοθεραπείες παρέχονται μόνο σε συμβεβλημένα με την Εταιρία φυσικοθεραπευτήρια και μέχρι 
είκοσι (20) συνεδρίες ανά περιστατικό νοσηλείας. 
Διευκρινίζεται ότι το όριο του αναλυτικού πίνακα παροχών αφορά αθροιστικά τα έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία.
1.11. Επίδοµα Μητρότητας
Σε περίπτωση τοκετού, η Εταιρία θα καταβάλει στην Ασφαλιζόμενη το επίδομα που αναγράφεται  στον αναλυτικό πίνακα παροχών, εφόσον ο τοκετός 
πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου.
1.12. Αποκλειστική Νοσοκόµα
Εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη σοβαρότητα του προβλήματος υγείας του Ασφαλιζομένου και στοιχειοθετείται από σχετική βεβαίωση του θεράποντος 
γιατρού, η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας, όπως αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών. Η αποκλειστική νοσοκόμα πρέπει 
να είναι εγγεγραμμένη στο οικείο σωματείο και να εκδίδει νόμιμο δελτίο παροχής υπηρεσιών.
1.13. Χρήση Ασθενοφόρου
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα χρήσης ασθενοφόρου για τη διακομιδή του Ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο, μέχρι τα 
όρια που αναγράφονται στον αναλυτικό πίνακα παροχών.
1.14. Διαδικασίες Ασφαλιστικών Απαιτήσεων/Αποζηµιώσεων - Συντονιστικό Κέντρο
Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλιζόμενο τις υπηρεσίες Συντονιστικού Κέντρου, στελεχωμένου με άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό 
που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο. Το Συντονιστικό Κέντρο λειτουργεί με ευθύνη της εξειδικευμένης εταιρίας Total Care Network 
(TCN,  τηλ. 212 212 7810), με την οποία η PRIME INSURANCE έχει συμβληθεί. Το Κέντρο, κοινό και ενιαίο για τα Συμβεβλημένα και Μη Συμβεβλημένα 
Νοσοκομεία, παρέχει:
• Ιατρικές συμβουλές.
• Πληροφορίες για τη χρήση των παροχών του Ασφαλιστηρίου.
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Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει, πριν από οποιαδήποτε νοσηλεία σε Συμβεβλημένο ή Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, να επικοινωνεί απαραιτήτως με το 
Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο ενεργοποιεί τη διαδικασία νοσοκομειακής εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος δεν ενημερώσει το 
Συντονιστικό Κέντρο σύμφωνα με τα παραπάνω, θα επιβαρύνεται με επιπρόσθετη συμμετοχή 10% επί των συνολικών εξόδων νοσηλείας, πέραν της 
όποιας άλλης συμμετοχής προβλέπεται ενδεχομένως από το Ασφαλιστήριο. 
1.15. Χρήση Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλου Ασφαλιστικού Φορέα
Εφόσον ο Ασφαλιζόμενος κάνει χρήση του Ταμείου Κοινωνικής του Ασφάλισης (ή/και άλλου Ασφαλιστικού Φορέα) και το Ταμείο (ή/και ο Φορέας) 
καλύψει τουλάχιστον το σύνολο του εκπιπτόμενου ποσού (εφόσον προβλέπεται) ή/και όποιας άλλης προβλεπόμενης συμμετοχής του Ασφαλιζόμενου 
(συνασφάλιση), η Εταιρία θα αποζημιώσει το 100% της διαφοράς.
Αν στη συνέχεια, το Ταμείο (ή/και ο Φορέας) καλύψει τουλάχιστον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των καλυπτόμενων εξόδων, τότε θα καταβληθεί, 
συμπληρωματικά, στον Ασφαλιζόμενο ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της συμμετοχής του Ταμείου (ή/και του Φορέα) επί των καλυπτόμενων 
εξόδων.
1.16. Κρατικά Νοσοκοµεία 
Στα Κρατικά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα ισχύουν οι παροχές που προβλέπονται από το παρόν για τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία. 

AΡΘΡΟ 2. ΕΙΔΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ
Με τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου καθώς και κάθε μελλοντικής ανανέωσής του ή επαναφοράς του σε ισχύ:
2.1 Καλύψεις εξαιτίας ασθένειας παρέχονται εφόσον η ασθένεια εκδηλωθεί για πρώτη φορά μετά την παρέλευση τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών από 
την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. 
2.2 Καλύψεις στο εξωτερικό εξαιτίας ασθένειας παρέχονται εφόσον η ασθένεια εκδηλωθεί για πρώτη φορά μετά την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστον μηνών 
από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.
2.3 Νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες για, εξεργασίες κακοήθεις ή καλοήθεις, παθήσεις του θυρεοειδούς, ινομυώματα μήτρας και 
υστερεκτομή με στοιχεία κακοήθειας, παθήσεις μηνίσκου και χιαστών γονάτων, παθήσεις νεφρών, ουρητήρων και ουροδόχου κύστεως, παθήσεις 
καρδίας και αγγείων, καλύπτονται εφόσον οι παραπάνω παθήσεις εκδηλωθούν για πρώτη φορά μετά την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστον μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.
2.4 Νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες, για αμυγδαλές, αδενοειδείς εκβλαστήσεις, αιμορροΐδες, ραγάδες, πάσης φύσεως κήλες 
(βουβωνοκήλες, κιρσοκήλες, υδροκήλες κ.λπ.), κύστη κόκκυγος, περιεδρικό συρίγγιο, περιστατικά σχετιζόμενα με διαβήτη, περιστατικά σχετιζόμενα με 
παθήσεις χολής, περιστατικά σχετιζόμενα με ρινικό διάφραγμα και παθήσεις παραρρίνιων κόλπων, αφαίρεση σπίλων, ενδομητρίωση, ινομυώματα μήτρας 
και υστερεκτομή χωρίς στοιχεία κακοηθείας,  παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, όπως εκφυλιστικές παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων, 
κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, νοσήματα κολλαγόνου, παθήσεις κεντρικού νευρικού συστήματος, και οι επιπλοκές τους, καλύπτονται εφόσον οι παραπάνω 
παθήσεις εκδηλωθούν για πρώτη φορά μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. 
2.5 Θεραπείες για αιμοκάθαρση, καλύπτονται εφόσον η πάθηση εκδηλωθεί για πρώτη φορά μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης της ασφάλισης.          
2.6 Νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες για περιστατικά σχετιζόμενα με στραβισμό, γλαύκωμα, καταρράκτη, παθήσεις κερατοειδούς χιτώνα, 
καλύπτονται εφόσον οι παραπάνω παθήσεις εκδηλωθούν για πρώτη φορά μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 
ασφάλισης.  
2.7 Νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες για περιστατικά σχετιζόμενα, με συγγενείς παθήσεις, καλύπτονται εφόσον οι παθήσεις ή οι 
επιπλοκές αυτών, εκδηλωθούν για πρώτη φορά μετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνεχούς ασφάλισης, από την ημερομηνία έναρξης 
της ασφάλισης και δεν ήταν αποδεδειγμένα γνωστές στον Ασφαλιζόμενο, πριν την πρόταση ασφάλισης.
            
Οι παραπάνω περίοδοι αναμονής προσμετρούνται από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου ετήσιου Ασφαλιστηρίου.

AΡΘΡΟ 3. ΕΙΔΙΚEΣ ΕΞΑΙΡEΣΕΙΣ
Εκτός από τις εξαιρέσεις του Άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, δεν καλύπτονται: οι εξετάσεις ή θεραπείες που έχουν σχέση με 
διαθλαστικές διαταραχές των οφθαλμών, με την ακουστική οξύτητα, με τα δόντια ή τα ούλα (εκτός αν αυτό είναι ιατρικώς αναγκαίο εξαιτίας καλυπτόμενου 
ατυχήματος), οι προληπτικές εξετάσεις, οι διαγνωστικές εξετάσεις που δεν σχετίζονται με την αιτία της νοσηλείας, οι νοσηλείες για την παροχή υπηρεσιών 
ή τη διενέργεια εξετάσεων που θα μπορούσαν, σύμφωνα με την κοινή ιατρική αντίληψη, να πραγματοποιηθούν στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου 
χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του Ασφαλιζόμενου, η αισθητική ή πλαστική χειρουργική (εκτός αν αυτό είναι ιατρικώς αναγκαίο εξαιτίας καλυπτόμενου 
ατυχήματος), και οτιδήποτε συνεχόμενο με εγκυμοσύνη – τοκετό – αδυναμία τεκνοποίησης.

AΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΝEΩΣΗ
Η ισχύς της παρούσας κάλυψης λήγει την ημερομηνία λήξης ισχύος της κάλυψης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Ειδικά για την παρούσα κάλυψη 
αίρονται οι περιορισμοί των Άρθρων 1.3 και 1.4.1 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου. Πριν την εκάστοτε λήξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης η Εταιρία θα 
αποστέλλει στον Λήπτη της Ασφάλισης ειδοποίηση που θα περιέχει τα νέα ασφάλιστρα που θα ισχύουν για το επόμενο ασφαλιστικό έτος για την παρούσα 
κάλυψη. Τυχόν επασφάλιστρο που έχει καθορισθεί στο Ασφαλιστήριο κατά τη σύναψη της ασφάλισης υπολογίζεται επί των εκάστοτε νέων ασφαλίστρων. 
Τα νέα ασφάλιστρα εφαρμόζονται στο σύνολο των ασφαλισμένων της συγκεκριμένης κάλυψης, αναλόγως της ηλικίας τους.
Η πληρωμή των ασφαλίστρων συνεπάγεται την ανανέωση της παρούσας κάλυψης του ασφαλισμένου για ένα ασφαλιστικό έτος κάθε φορά με τους ίδιους 
Όρους και Παροχές. Η μη πληρωμή των ασφαλίστρων έχει ως συνέπεια την μη ανανέωση της παρούσας κάλυψης. Τυχόν πληρωμή των ασφαλίστρων 
μετά τη μη ανανέωση της κάλυψης συνεπάγεται την εκ νέου απόδειξη της ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου και δεν δημιουργεί υποχρέωση της 
εταιρίας να ανανεώσει την παρούσα κάλυψη.
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AΡΘΡΟ 5. ΑΣΦAΛΙΣΤΡΑ
Εκτός από τις διατάξεις του Άρθρου 4 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, προβλέπονται ειδικά για την παρούσα κάλυψη, τα ακόλουθα:
Σε κάθε ετήσια ανανέωση του Ασφαλιστηρίου θα εφαρμόζονται αυτόματα τα ασφάλιστρα που αναλογούν στη νέα (μεγαλύτερη κατά ένα έτος) ηλικία του 
Ασφαλιζόμενου.
Tο Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται για να ισχύει η κάλυψη.
Έχει υπολογιστεί με βάση τους παρακάτω ενδεικτικούς παράγοντες:
• Την ηλικία του Ασφαλιζόμενου
• Το κόστος της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (π.χ. οι τιμές κατά κλίνη, το κόστος των φαρμάκων και των υλικών που απαιτούνται 
για τη νοσηλεία, οι ιατρικές αμοιβές, το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εντός ή εκτός νοσοκομείου κ.λπ.)
• Την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας και τις επακόλουθες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας που εφαρμόζονται 
• Τη συχνότητα των περιστατικών που καλύπτονται, όπως αυτά προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει τόσο η Εταιρία, όσο και άλλοι ελληνικοί 
και διεθνείς οργανισμοί
• Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας
Κατά την ανανέωση του συμβολαίου, με τον τρόπο που προβλέπεται στο Άρθρο 4, το ασφάλιστρο υπολογίζεται εκ νέου από την Εταιρία, αφού ληφθούν 
υπόψη και οι παραπάνω ενδεικτικοί παράγοντες. 

AΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑIΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜOΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥOΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Στα ασφαλιζόμενα προστατευόμενα μέλη παρέχεται η δυνατότητα, οποτεδήποτε: (α) είτε της απεξάρτησής τους από το συγκεκριμένο οικογενειακό 
συμβόλαιο και ένταξής τους σε άλλο οικογενειακό συμβόλαιο, (β) είτε της σύναψης ανεξάρτητου ατομικού ασφαλιστηρίου νοσοκομειακής περίθαλψης, 
χωρίς έλεγχο της ασφαλισιμότητάς τους. Προς τούτο, το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί απαραιτήτως είτε κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
ασφαλιστηρίου είτε μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπής της ασφάλισής τους. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει 
αν η διακοπή της ασφάλισης γίνει με καταγγελία από την Εταιρία για σπουδαίο λόγο. Οι καλύψεις του νέου ασφαλιστηρίου θα επιλεγούν μεταξύ των 
προσφερομένων από την Εταιρία εκείνη τη χρονική στιγμή, το δε εύρος τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το εύρος των καλύψεων του παρόντος 
ασφαλιστηρίου.
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1. Ανώτατο όριο παροχής ανά ασφαλιστικό έτος Ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου

2. Θέση νοσηλείας Ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου

3. Εκπιπτόμενο ποσό (εφαρμόζεται μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος) Ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου

4. Ποσοστό κάλυψης νοσοκομειακών εξόδων Ελλάδα:
Συμβεβλημένα: 100%
Μη Συμβεβλημένα: 100%
Δημόσια: 100%
Εξωτερικό:
Συμβεβλημένα: 100%
Μη Συμβεβλημένα: 100% (επί των συνήθων και ευλόγων εξόδων)
ΗΠΑ –Καναδάς: 85% (επί των συνήθων και ευλόγων εξόδων)

5. Ανώτατη καλυπτόμενη αμοιβή χειρουργού – βοηθού χειρουργού – αναισθησιολόγου Συμβεβλημένα:100% (βάσει σύμβασης)
Μη Συμβεβλημένα: έως €7.500 (% βάσει πίνακα)  

8. Έξοδα αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία συμβεβλημένων          
     ιδιωτικών κλινικών.

Καλύπτονται έως  €300

11. Έξοδα συνοδού Καλύπτονται

15. Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού Έως € 300

6. Χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, περιοδική αιμοκάθαρση Καλύπτονται

9. Ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται      
    με τη νοσηλεία (ένα μήνα πριν και δύο μήνες μετά τη νοσηλεία)   
    Συμπεριλαμβάνονται φυσικοθεραπείες (έως 20 συνεδρίες) σε        
    συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.

Καλύπτονται έως €1.200

12. Επιδόματα σε περίπτωση μη χρήσης του Προγράμματος
12.1 Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας (μέχρι 15 ημέρες)
12.2 Χειρουργικό επίδομα έως 

€ 150
€ 2.000 (% βάσει πίνακα)

7. Έξοδα για νοσηλεία ημερήσια  ή χειρουργική επέμβαση χωρίς Διανυκτέρευση Καλύπτονται

10. Νοσηλεία σε ανώτερη θέση Συμμετοχή 15% στο σύνολο των εξόδων για κάθε θέση προς τα πάνω

14. Επίδομα μητρότητας (24 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης) € 1.500

13. Αποκλειστική νοσοκόμα (μόνο εφόσον κρίνεται ιατρικώς απαραίτητο) Καλύπτονται 2 βάρδιες και μέχρι 30 ημέρες.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ PRIME VIP

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
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Prime Best
Eιδικός Όρος Νοσοκοµειακής Περίθαλψης (EO 76)

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
1.1. Δαπάνες Νοσοκοµειακής Περίθαλψης
Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος, επιβάλλεται να νοσηλευθεί σε νοσοκομείο, η Εταιρία θα καταβάλει τα έξοδα που 
αφορούν στη συγκεκριμένη νοσηλεία, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα παροχών του παρακάτω Άρθρου 7. 
Συγκεκριμένα, κατά τη νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου, η Εταιρία καλύπτει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
• Έξοδα Δωματίου και Τροφής. Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας δεν μπορεί να υπερβεί τη χρέωση του νοσοκομείου για τη θέση νοσηλείας που έχει 
επιλέξει ο Ασφαλιζόμενος και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Αν ο Ασφαλιζόμενος νοσηλευθεί σε θέση νοσηλείας ανώτερη από αυτήν που έχει επιλέξει, 
θα συμμετάσχει στο σύνολο των νοσοκομειακών δαπανών κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε θέση προς τα πάνω (π.χ. από Β’ θέση σε Α’ 
θέση: συμμετοχή 15%, από Γ’ θέση σε Α’ θέση: συμμετοχή 30%, κ.ο.κ.). 
• Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) 
• Ιατρικές αμοιβές, έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, οξυγόνο, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, μικροβιολογικές 
αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες.
• Έξοδα για τη χρήση του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου (π.χ. υποστηρικτικών μηχανημάτων καρδιάς και πνευμόνων).
• Έξοδα για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και περιοδική αιμοκάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η χρήση, εκ μέρους του 
Ασφαλιζόμενου, του Ταμείου Κοινωνικής του Ασφάλισης (εφόσον αυτός διαθέτει κάλυψη από κάποιο Ταμείο). Η παροχή ισχύει χωρίς να απαιτείται η 
νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου με διανυκτέρευση στο νοσοκομείο ενώ το εκπιπτόμενο ποσό (εφόσον προβλέπεται) αφαιρείται στο σύνολο του.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, η Εταιρία καταβάλλει τα καλυπτόμενα έξοδα κατευθείαν στο νοσοκομείο, 
χωρίς εκταμίευση χρημάτων εκ μέρους του Ασφαλιζόμενου, εκτός από τυχόν προβλεπόμενη δική του συμμετοχή βάσει των όρων του Ασφαλιστηρίου. 
Κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία (διευθύνσεις, τηλέφωνα, κ.λπ.) των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας 
http://www.primeins.gr/exypiretisi-pelaton/katalogos-symvevlimenon-nosokomeion. Η Εταιρία δικαιούται να καταργεί υφιστάμενες συμβάσεις με 
νοσοκομεία και να προσθέτει νέες, ενημερώνοντας σχετικά την πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Το χρηματικό ποσό της τυχόν προβλεπόμενης δικής του συμμετοχής, βάσει των όρων του Ασφαλιστηρίου, επιβαρύνει τον Ασφαλιζόμενο, μια φορά ανά 
ασφαλιστική περίοδο.
1.2. Αµοιβή Χειρουργού – Αναισθησιολόγου - Βοηθού χειρουργού
• Σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: 
Εφόσον ο Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, οι αμοιβές χειρουργού 
– αναισθησιολόγου – βοηθού χειρουργού καλύπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση, σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), απευθείας στο 
Συμβεβλημένο Νοσοκομείο.
•  Σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: 
Εφόσον ο Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, οι αμοιβές χειρουργού – 
αναισθησιολόγου - βοηθού χειρουργού,  καλύπτονται σαν ποσοστό του ανωτάτου ορίου που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών, σε συνάρτηση 
με τη βαρύτητα της επέμβασης, όπως αυτή καθορίζεται στον πίνακα βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων που επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων αμοιβών χειρουργού – αναισθησιολόγου είναι μικρότερο από το ποσό που 
προκύπτει βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, η αποζημίωση που δίνεται ισούται με το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων.
1.3. Ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας
Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου για την οποία δεν υποβάλλονται νοσοκομειακά έξοδα προς αποζημίωση και εφόσον η νοσηλεία οφείλεται 
σε ασφαλιστική περίπτωση καλυπτόμενη από το Ασφαλιστήριο, η Εταιρία θα του καταβάλει το ημερήσιο επίδομα που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα 
παροχών για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο.
1.4. Χειρουργικό Επίδοµα
Σε περίπτωση που Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια νοσηλείας οφειλόμενης σε ασφαλιστική περίπτωση 
καλυπτόμενη από το Ασφαλιστήριο και δεν υποβάλει προς αποζημίωση έξοδα χειρουργού και αναισθησιολόγου, η Εταιρία θα του καταβάλει ποσοστό 
του χειρουργικού επιδόματος που αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών, ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης και σύμφωνα με τον πίνακα  
βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων που επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.
Αν γίνουν περισσότερες από μία επεμβάσεις στη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας, η Εταιρία καταβάλλει το 100% του επιδόματος που 
προβλέπεται για την βαρύτερη επέμβαση και το 50% του επιδόματος που προβλέπεται για την αμέσως επόμενη σε βαρύτητα επέμβαση. 
1.5. Έξοδα Νοσηλείας ή Χειρουργικής Επέµβασης χωρίς διανυκτέρευση
Η Εταιρία καλύπτει τις δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης ακόμη και όταν δεν απαιτείται διανυκτέρευση στο νοσοκομείο και η νοσηλεία γίνεται σε κλίνη 
ολιγόωρης νοσηλείας, με τη ρητή προϋπόθεση ότι η νοσηλεία γίνεται για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού και δεν συνίσταται στη διενέργεια 
διαγνωστικών εξετάσεων που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στα εξωτερικά ιατρεία.
Ακόμη, η Εταιρία καλύπτει τις δαπάνες για χειρουργική επέμβαση που γίνεται χωρίς να είναι απαραίτητη η παραμονή με διανυκτέρευση του Ασφαλιζόμενου 
στο νοσοκομείο. Και στην περίπτωση αυτή, οι αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου αποζημιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω 
παράγραφο 1.2.
Σε κάθε περίπτωση νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης χωρίς διανυκτέρευση το εκπιπτόμενο ποσό (εφόσον αυτό προβλέπεται) μειώνεται κατά πενήντα 
τοις εκατό (50%).
1.6. Άρση εκπιπτόµενου ποσού
Σε περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας ατυχήματος, το εκπιπτόμενο ποσό (εφόσον αυτό προβλέπεται) θα μειώνεται κατά το ήμισυ.
Σε περίπτωση νοσηλείας, αποκλειστικά στα Κρατικά Νοσοκομεία, οι καλυπτόμενες δαπάνες θα αποζημιώνονται χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόμενου 
ποσού (εφόσον αυτό προβλέπεται). 
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1.7. Νοσηλεία στο Εξωτερικό
Η Εταιρία, σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς που αναγράφονται στον αναλυτικό πίνακα παροχών, παρέχει τις καλύψεις των παραπάνω 
παραγράφων 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6, σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού. 
Αν ο Ασφαλιζόμενος, αφού προηγουμένως ενημερώσει σχετικά την Εταιρία,  επιλέξει να νοσηλευθεί σε Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού, 
οι χρεώσεις βάσει των οποίων η Εταιρία θα υπολογίσει την καταβλητέα αποζημίωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα συνήθη και εύλογα έξοδα που 
αντιστοιχούν στη χώρα που θα γίνει η νοσηλεία. Ως συνήθη και εύλογα έξοδα θεωρούνται οι δαπάνες για ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες οι οποίες 
είναι σύμφωνες με το γενικό επίπεδο τιμών της αγοράς ιατρικών υπηρεσιών στη χώρα διεξαγωγής της νοσηλείας και δεν υπερβαίνουν την αντίστοιχη 
χρέωση από άλλους φορείς του ιδίου επιπέδου για παρόμοια ή συγκρίσιμη θεραπεία και για ανάλογο πρόβλημα υγείας με αυτό από το οποίο πάσχει ο 
Ασφαλιζόμενος.
Αν ο Ασφαλιζόμενος επιλέξει να νοσηλευθεί σε Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού, χωρίς να  έχει προηγουμένως ενημερώσει σχετικά την 
Εταιρία, οι χρεώσεις βάσει των οποίων η Εταιρία θα υπολογίσει την καταβλητέα αποζημίωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες χρεώσεις των 
Συμβεβλημένων  Νοσοκομείων στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο Ασφαλιζόμενος θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετη συμμετοχή 10% επί του συνόλου των δαπανών 
νοσηλείας, όπως προβλέπεται στο παρακάτω Άρθρο 1.10.
Σημειώνεται ότι, ειδικά σε περίπτωση νοσηλείας σε ΗΠΑ – Καναδά, απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη είναι η εκ των προτέρων ενημέρωση και 
προέγκριση της Εταιρίας.
Σε κάθε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών νοσηλείας πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρία θεωρημένα από 
την πλησιέστερη προς τον τόπο του συμβάντος ελληνική προξενική αρχή και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού, η Εταιρία καταβάλλει τα καλυπτόμενα έξοδα κατευθείαν 
στο νοσοκομείο, όπως προβλέπεται για τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία εντός Ελλάδος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τελευταία παράγραφο της 1.1 
ενότητας του άρθρου αυτού.
1.8. Αποκλειστική Νοσοκόµα
Εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη σοβαρότητα του προβλήματος υγείας του Ασφαλιζομένου και στοιχειοθετείται από σχετική βεβαίωση του θεράποντος 
γιατρού, η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας, όπως αναγράφεται στον αναλυτικό πίνακα παροχών. Η αποκλειστική νοσοκόμα πρέπει 
να είναι εγγεγραμμένη στο οικείο σωματείο και να εκδίδει νόμιμο δελτίο παροχής υπηρεσιών.
1.9. Χρήση Ασθενοφόρου
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα χρήσης ασθενοφόρου για τη διακομιδή του Ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο, μέχρι τα 
όρια που αναγράφονται στον αναλυτικό πίνακα παροχών.
1.10. Διαδικασίες Ασφαλιστικών Απαιτήσεων/ Αποζηµιώσεων - Συντονιστικό Κέντρο
Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλιζόμενο τις υπηρεσίες Συντονιστικού Κέντρου, στελεχωμένου με άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό 
που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο. Το Συντονιστικό Κέντρο λειτουργεί με ευθύνη της εξειδικευμένης εταιρίας Total Care Network 
(TCN, τηλ. 212 212 7810), με την οποία η PRIME INSURANCE έχει συμβληθεί. Το Κέντρο, κοινό και ενιαίο για τα Συμβεβλημένα και Μη Συμβεβλημένα 
Νοσοκομεία, παρέχει:
• Ιατρικές συμβουλές.
• Πληροφορίες για τη χρήση των παροχών του Ασφαλιστηρίου.
Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει, πριν από οποιαδήποτε νοσηλεία σε Συμβεβλημένο ή Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, να επικοινωνεί απαραιτήτως με το 
Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο ενεργοποιεί τη διαδικασία νοσοκομειακής εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος δεν ενημερώσει το 
Συντονιστικό Κέντρο σύμφωνα με τα παραπάνω, θα επιβαρύνεται με επιπρόσθετη συμμετοχή 10% επί των συνολικών εξόδων νοσηλείας, πέραν της 
όποιας άλλης συμμετοχής προβλέπεται ενδεχομένως από το Ασφαλιστήριο. 
1.11. Χρήση Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλου Ασφαλιστικού Φορέα
Εφόσον ο Ασφαλιζόμενος κάνει χρήση του Ταμείου Κοινωνικής του Ασφάλισης (ή/και άλλου Ασφαλιστικού Φορέα) και το Ταμείο (ή/και ο Φορέας) 
καλύψει τουλάχιστον το σύνολο του εκπιπτόμενου ποσού (εφόσον προβλέπεται) ή/και όποιας άλλης προβλεπόμενης συμμετοχής του Ασφαλιζόμενου 
(συνασφάλιση), η Εταιρία θα αποζημιώσει το 100% της διαφοράς.
Αν στη συνέχεια, το Ταμείο (ή/και ο Φορέας) καλύψει τουλάχιστον ποσοστό  δέκα τοις εκατό (10%) των εξόδων που θα καλούνταν κανονικά να αποζημιώσει 
η Εταιρία, τότε θα καταβληθεί, συμπληρωματικά, στον Ασφαλιζόμενο ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της συμμετοχής του Ταμείου (ή/και του 
Φορέα) επί των καλυπτομένων εξόδων.
1.12. Κρατικά Νοσοκοµεία 
Στα Κρατικά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα ισχύουν οι παροχές που προβλέπονται από το παρόν για τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Με τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου καθώς και κάθε μελλοντικής ανανέωσής του ή επαναφοράς του σε ισχύ:
2.1 Καλύψεις εξαιτίας ασθένειας παρέχονται εφόσον η ασθένεια εκδηλωθεί για πρώτη φορά μετά την παρέλευση τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών από 
την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. 
2.2 Καλύψεις στο εξωτερικό εξαιτίας ασθένειας παρέχονται εφόσον η ασθένεια εκδηλωθεί για πρώτη φορά μετά την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστον μηνών 
από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.
2.3 Νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες για, εξεργασίες κακοήθεις ή καλοήθεις, παθήσεις του θυρεοειδούς, ινομυώματα μήτρας και 
υστερεκτομή, με στοιχεία κακοήθειας, παθήσεις μηνίσκου και χιαστών γονάτων, παθήσεις νεφρών, ουρητήρων και ουροδόχου κύστεως, παθήσεις 
καρδίας, αγγείων, καλύπτονται εφόσον οι παραπάνω παθήσεις εκδηλωθούν για πρώτη φορά μετά την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστον μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.
2.4 Νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες, για αμυγδαλές, αδενοειδείς εκβλαστήσεις, αιμορροΐδες, ραγάδες, πάσης φύσεως κήλες 
(βουβωνοκήλες, κιρσοκήλες, υδροκήλες κ.λπ.), κύστη κόκκυγος, περιεδρικό συρίγγιο, περιστατικά σχετιζόμενα με διαβήτη, περιστατικά σχετιζόμενα με 
παθήσεις χολής, περιστατικά σχετιζόμενα με ρινικό διάφραγμα και παθήσεις παραρρίνιων κόλπων, αφαίρεση σπίλων, ενδομητρίωση, ινομυώματα μήτρας 
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και υστερεκτομή χωρίς στοιχεία κακοήθειας, παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, όπως εκφυλιστικές παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων, 
κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, νοσήματα κολλαγόνου, παθήσεις κεντρικού νευρικού συστήματος, και οι επιπλοκές τους καλύπτονται εφόσον οι παραπάνω 
παθήσεις εκδηλωθούν για πρώτη φορά μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. 
2.5 Θεραπείες για αιμοκάθαρση, καλύπτονται εφόσον η πάθηση εκδηλωθεί για πρώτη φορά μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης της ασφάλισης.          
2.6 Νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες για περιστατικά σχετιζόμενα με στραβισμό, γλαύκωμα, καταρράκτη, παθήσεις κερατοειδούς χιτώνα, 
καλύπτονται εφόσον οι παραπάνω παθήσεις εκδηλωθούν για πρώτη φορά μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 
ασφάλισης   
2.7 Νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες για περιστατικά σχετιζόμενα, με συγγενείς παθήσεις, καλύπτονται εφόσον οι παθήσεις ή οι 
επιπλοκές αυτών, εκδηλωθούν για πρώτη φορά μετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνεχούς ασφάλισης, από την ημερομηνία έναρξης 
της ασφάλισης και δεν ήταν αποδεδειγμένα γνωστές στον Ασφαλιζόμενο, πριν την πρόταση ασφάλισης.

Οι παραπάνω περίοδοι αναμονής προσμετρούνται από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου ετήσιου Ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός από τις εξαιρέσεις του Άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, δεν καλύπτονται: οι εξετάσεις ή θεραπείες που έχουν σχέση με 
διαθλαστικές διαταραχές των οφθαλμών, με την ακουστική οξύτητα, με τα δόντια ή τα ούλα (εκτός αν αυτό είναι ιατρικώς αναγκαίο εξαιτίας καλυπτόμενου 
ατυχήματος), οι προληπτικές εξετάσεις, οι διαγνωστικές εξετάσεις που δεν σχετίζονται με την αιτία της νοσηλείας, οι νοσηλείες για την παροχή υπηρεσιών 
ή τη διενέργεια εξετάσεων που θα μπορούσαν, σύμφωνα με την κοινή ιατρική αντίληψη, να πραγματοποιηθούν στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου 
χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του Ασφαλιζόμενου, η αισθητική ή πλαστική χειρουργική (εκτός αν αυτό είναι ιατρικώς αναγκαίο εξαιτίας καλυπτόμενου 
ατυχήματος), και οτιδήποτε συνεχόμενο με εγκυμοσύνη – τοκετό – αδυναμία τεκνοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Η ισχύς της παρούσας κάλυψης λήγει την ημερομηνία λήξης ισχύος της κάλυψης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Ειδικά για την παρούσα κάλυψη 
αίρονται οι περιορισμοί των Άρθρων 1.3 και 1.4.1 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου. Πριν την εκάστοτε λήξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης η Εταιρία θα 
αποστέλλει στον Λήπτη της Ασφάλισης ειδοποίηση που θα περιέχει τα νέα ασφάλιστρα που θα ισχύουν για το επόμενο ασφαλιστικό έτος για την παρούσα 
κάλυψη. Τυχόν επασφάλιστρο που έχει καθορισθεί στο Ασφαλιστήριο κατά τη σύναψη της ασφάλισης υπολογίζεται επί των εκάστοτε νέων ασφαλίστρων. 
Τα νέα ασφάλιστρα εφαρμόζονται στο σύνολο των ασφαλισμένων της συγκεκριμένης κάλυψης, αναλόγως της ηλικίας τους.
Η πληρωμή των ασφαλίστρων συνεπάγεται την ανανέωση της παρούσας κάλυψης του ασφαλισμένου για ένα ασφαλιστικό έτος κάθε φορά με τους ίδιους 
Όρους και Παροχές. Η μη πληρωμή των ασφαλίστρων έχει ως συνέπεια την μη ανανέωση της παρούσας κάλυψης. Τυχόν πληρωμή των ασφαλίστρων 
μετά την μη ανανέωση της κάλυψης συνεπάγεται την εκ νέου απόδειξη της ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου και δεν δημιουργεί υποχρέωση της 
εταιρίας να ανανεώσει την παρούσα κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Εκτός από τις διατάξεις του Άρθρου 4 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, προβλέπονται, ειδικά για την παρούσα κάλυψη, τα ακόλουθα:
Σε κάθε ετήσια ανανέωση του Ασφαλιστηρίου θα εφαρμόζονται, αυτόματα, τα ασφάλιστρα που αναλογούν στη νέα (μεγαλύτερη κατά ένα έτος) ηλικία του 
Ασφαλιζόμενου.
Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται για να ισχύει η κάλυψη.
Έχει υπολογιστεί με βάση τους παρακάτω ενδεικτικούς παράγοντες:
• Την ηλικία του Ασφαλιζόμενου
• Το κόστος της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (π.χ. οι τιμές κατά κλίνη, το κόστος των φαρμάκων και των υλικών που απαιτούνται 
για τη νοσηλεία, οι ιατρικές αμοιβές, το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εντός ή εκτός νοσοκομείου κ.λπ.)
• Την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας και τις επακόλουθες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας που εφαρμόζονται 
• Τη συχνότητα των περιστατικών που καλύπτονται, όπως αυτά προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει τόσο η Εταιρία, όσο και άλλοι ελληνικοί 
και διεθνείς οργανισμοί
• Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας
Κατά την ανανέωση του συμβολαίου, με τον τρόπο που προβλέπεται στο Άρθρο 4, το ασφάλιστρο υπολογίζεται εκ νέου από την Εταιρία, αφού ληφθούν 
υπόψη και οι παραπάνω ενδεικτικοί παράγοντες.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Στα ασφαλιζόμενα προστατευόμενα μέλη παρέχεται η δυνατότητα, οποτεδήποτε: (α) είτε της απεξάρτησής τους από το συγκεκριμένο οικογενειακό 
συμβόλαιο και ένταξής τους σε άλλο οικογενειακό συμβόλαιο, (β) είτε της σύναψης ανεξάρτητου ατομικού ασφαλιστηρίου νοσοκομειακής περίθαλψης, 
χωρίς έλεγχο της ασφαλισιμότητας τους. Προς τούτο, το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί απαραιτήτως είτε κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
ασφαλιστηρίου είτε μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία τής, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπής της ασφάλισής τους. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει αν 
η διακοπή της ασφάλισης γίνει με καταγγελία από την Εταιρία για σπουδαίο λόγο.
Οι καλύψεις του νέου ασφαλιστηρίου θα επιλεγούν μεταξύ των προσφερομένων από την Εταιρία εκείνη τη χρονική στιγμή, το δε εύρος τους δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερο από το εύρος των καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου. 
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1. Ανώτατο όριο παροχής ανά ασφαλιστικό έτος Ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου

2. Θέση νοσηλείας Ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου

3. Εκπιπτόμενο ποσό (εφαρμόζεται μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος) Ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου

4. Ποσοστό κάλυψης νοσοκομειακών εξόδων Ελλάδα:
Συμβεβλημένα: 100%
Μη Συμβεβλημένα: 80%
Δημόσια: 100%
Εξωτερικό
Συμβεβλημένα: 80%
Μη Συμβεβλημένα: 80% (επί των συνήθων και ευλόγων εξόδων)
ΗΠΑ –Καναδάς: 70% (επί των συνήθων και ευλόγων εξόδων)

5. Ανώτατη καλυπτόμενη αμοιβή χειρουργού – βοηθού χειρουργού – αναισθησιολόγου Συμβεβλημένα:100% (βάσει σύμβασης)
Μη Συμβεβλημένα:έως 4.500€ (% βάσει πίνακα)  

8. Νοσηλεία σε ανώτερη θέση Συμμετοχή 15% στο σύνολο των εξόδων για κάθε θέση προς τα πάνω

11. Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού Έως € 150

6. Χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, περιοδική αιμοκάθαρση Καλύπτονται

9. Επιδόματα σε περίπτωση μη χρήσης του Προγράμματος
9.1 Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας (μέχρι 10 ημέρες)
9.2 Χειρουργικό επίδομα έως 

€ 100
€ 2.000 (% βάσει πίνακα)

7. Έξοδα για νοσηλεία ημερήσια  ή χειρουργική επέμβαση χωρίς Διανυκτέρευση. Καλύπτονται

10. Αποκλειστική νοσοκόμα (μόνο εφόσον κρίνεται ιατρικώς απαραίτητο). Καλύπτεται μία βάρδια ημερησίως μέχρι 15 ημέρες.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ PRIME BEST

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
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Ειδικός Όρος Απαλλαγής Πληρωµής Ασφαλίστρων λόγω Απώλειας Εργασίας ή Διακοπής Επαγγελµατικής Δραστηριότητας  [EO 91] 

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης απολυθεί από την εργασία του ή διακόψει αναγκαστικά (πτώχευση) την επαγγελματική του δραστηριότητα, σε περίπτωση που εί-
ναι ελεύθερος επαγγελματίας, θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής της οφειλής των ετησίων ασφαλίστρων του επόμενου ανανεωτηρίου, εφόσον 
αυτή συμπίπτει χρονικά με την περίοδο που είναι άνεργος.
   
ΑΡΘΡΟ  2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Βασικές προϋποθέσεις για να ισχύσει η κάλυψη είναι:
1. Σε περίπτωση µισθωτής εργασίας:
1.1 H ύπαρξη εξαρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου στον ίδιο εργοδότη τους τελευταίους 24 συνεχόμενους μήνες πριν από την έναρξη του Ασφα-
λιστηρίου.
1.2 Η άγνοια, κατά τη σύναψη της ασφάλισης, οποιασδήποτε επικείμενης απόλυσης ή πρόθεσης του εργοδότη να μειώσει Προσωπικό, να προβεί σε αναδιορ-
γάνωση της εταιρίας ή τμημάτων αυτής, ή στην πώληση της εταιρίας ή σε συγχώνευσή της με άλλη.
1.3 H προσκόμιση από το Λήπτη της Ασφάλισης όλων των σχετικών  πιστοποιητικών, τόσο κατά την έναρξη της ανεργίας του (καταγγελία σύμβασης εργασίας 
– εγγραφή στο Ταμείο Ανεργίας του ΟΑΕΔ), όσο και κατά την ημερομηνία οφειλής του ανανεωτηρίου του (βεβαίωση της ανεργίας).
2. Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγέλµατος:
2.1 Η επίσημη λειτουργία της επιχείρησης τους τελευταίους 24 συνεχόμενους μήνες πριν από την έναρξη του Ασφαλιστηρίου.
2.2 Η προσκόμιση του εγγράφου που πιστοποιεί την αναγκαστική παύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και τη μόνιμη διακοπή των εργασιών της 
(πτώχευση), καθώς και δήλωση του Λήπτη της Ασφάλισης ότι, κατά την ημερομηνία οφειλής του ανανεωτηρίου, βρίσκεται σε καθεστώς ανεργίας και δε 
συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση.

Ειδικός Όρος Δεύτερης Ιατρικής Γνωµάτευσης  [EO 92]

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Η Εταιρία, μέσω της συνεργαζόμενης Εταιρίας Βοήθειας «EUROP ASSISTANCE», εξυπηρετεί τον Ασφαλιζόμενο στη λήψη Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης 
σε περιπτώσεις σοβαρών παθολογικών ασθενειών και περίπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων. Η PRIME INSURANCE έχει δικαίωμα να καταργήσει ή να 
τροποποιήσει το παρόν οποτεδήποτε, αν διακοπεί ή τροποποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, η σύμβασή της με τη συνεργαζόμενη εταιρία βοήθειας. Οι καλύψεις 
και οι υπηρεσίες Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης που δίνονται με το παρόν, παρέχονται από την συνεργαζόμενη εξειδικευμένη εταιρία βοήθειας «EUROP 
ASSISTANCE» (τηλ.: 212 212 7999), με σκοπό να τον ενημερώσει σχετικά με τα παρακάτω: 
• Ορθότητα ή μη της αρχικής διάγνωσης
• Πληρότητα ή μη της αρχικής διάγνωσης (πιθανή διεξαγωγή συμπληρωματικών εξετάσεων)
• Ορθότητα ή μη της αρχικής θεραπευτικής προσέγγισης
• Άλλες εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
Η παροχή της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης είναι καθαρά συμβουλευτική και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποκατάσταση ιατρικής γνωμάτευσης. 
Πραγματοποιείται δε, βάσει των στοιχείων που έχουν κατατεθεί στην Εταιρία.
Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εξελίξεις ή επιπλοκές της πάθησης δεδομένου ότι δεν υποκαθιστά τον φυσικό γιατρό.
Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει τις παρακάτω παθήσεις:
1. Καρκίνος 
2. Εγκεφαλικό επεισόδιο
3. Νεφρική ανεπάρκεια
4. Πάθηση του κινητικού νευρώνα 
5. Νόσος Alzheimer
6. Νόσος Parkinson
7. Ηπατίτιδα
8. Μυοκαρδιοπάθεια 
9. Φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου
10. Τελική ανεπάρκεια ενός εκ των βασικών οργάνων 
11. Αγγειοχειρουργική αγγειοπλαστική 
12. Όγκος στο εγκέφαλο 
13. Ασθένειες δυσπλασίας του μυελού
14. Προθέσεις των αρθρώσεων, εκτεταμένες βλάβες του χεριού, βλάβες του περιβλήματος των περιστροφικών τμημάτων, εμφύτευση μιας ολόκληρης ή 
μερικής πρόθεσης μιας οποιασδήποτε άρθρωσης του άνω άκρου.
15. Καρωτιδική ενδοαρτηρεκτομή 
16. Όγκοι ή άλλες παθολογίες του νωτιαίου μυελού, που απαιτούν χειρουργική επέμβαση
17. Οφθαλμολογικές παθήσεις 
18. Μεταμόσχευση ενός εκ των βασικών οργάνων
19. Σκλήρυνση κατά πλάκας
20. Κώμα
21. Απώλεια ενός ή περισσότερων μελών 
22. Εγκαύματα σε σημαντικό τμήμα του σώματος 
23. Ασθένεια μιας ή περισσότερων βαλβίδων της καρδιάς
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Οι παραπάνω περιπτώσεις παθήσεων συμφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά.
Η υπηρεσία της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης συνίσταται:
• Στην παροχή στον Ασφαλιζόμενο των πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία του ιατρικού του φακέλου που απαιτούνται για την εξασφάλιση της Δεύτερης 
Ιατρικής Γνωμάτευσης.
• Στη μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα του ιατρικού φακέλου που χορηγήθηκε από τον Ασφαλιζόμενο.
• Στην επιλογή κατάλληλου Εξειδικευμένου Συμβούλου Ιατρού, σύμφωνα με την αρχική διάγνωση.
• Στη διαβίβαση στον Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ιατρό, όλων των απαραίτητων εγγράφων μεταφρασμένων, με την ευχέρεια επιλογής από την EUROP 
ASSISTANCE, του καταλληλότερου τρόπου αποστολής που επιτρέπει στον Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ιατρό την ανάγνωση και ανάλυση των εγγράφων και των 
ιατρικών εξετάσεων.
• Στην παραλαβή της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης.
• Στη μετάφραση της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης στην Ελληνική γλώσσα.
• Στη διαβίβαση της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης στον Ασφαλιζόμενο.
Η κάλυψη της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν κάλυψη αξίωσης καταβολής αποζημίωσης, αν ο Ασφαλιζόμενος δαπανήσει 
χρήματα επειδή χρησιμοποίησε όμοιες ή παρόμοιες υπηρεσίες.
Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με το «Τηλεφω-
νικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για θέματα υγείας» της EUROP ASSISTANCE.

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παροχής Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης, οι ακόλουθες λέξεις ή όροι, έχουν αποκλειστικά και μόνο την έννοια που δίδεται παρακάτω:
2.1. Πρώτη Ιατρική Γνωµάτευση: Γνωμάτευση που αφορά στην κατάσταση της υγείας του Ασφαλιζόμενου – ασθενούς, η οποία χορηγείται από τον θεράποντα 
ιατρό του, δηλαδή από τον ιατρό που έχει αναλάβει την ιατρική του παρακολούθηση στην Ελλάδα και διαπιστώνει ότι έχει επέλθει ένα από τα Ιατρικά Περιστα-
τικά, που περιγράφονται στο Άρθρο 5 του παρόντος.
2.2. Δεύτερη Ιατρική Γνωµάτευση: Ανάλυση του ιατρικού φακέλου που πραγματοποιείται από Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ιατρό της αλλοδαπής, με τη χρήση 
τεχνικών μέσων και μεθόδων επικοινωνίας, που δεν απαιτούν την κλινική εξέταση του Ασφαλιζόμενου – ασθενούς, ούτε άλλες άμεσες επαφές μεταξύ του 
Ασφαλισμένου και του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ιατρού της αλλοδαπής, εφόσον βέβαια ο τελευταίος έχει παραλάβει, μέσω της EUROP ASSISTANCE, την 
Πρώτη Ιατρική Γνωμάτευση. Η Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση αποστέλλεται εγγράφως στον Ιατρό της EUROP ASSISTANCE, ο οποίος θα την διαβιβάσει στον 
Ασφαλιζόμενο.
2.3. Ιατρικό Κέντρο: Ειδικό τμήμα που συγκροτείται από την EUROP ASSISTANCE με σκοπό την οργάνωση της υπηρεσίας παροχής Δεύτερης Ιατρικής Γνω-
μάτευσης προς όφελος του Ασφαλιζόμενου.
2.4. Εξειδικευµένος Σύµβουλος Ιατρός: Ιατρός, μέλος του εξειδικευμένου παγκόσμιου ιατρικού δικτύου της EUROP ASSISTANCE, ο οποίος επιλέγεται από 
την ίδια και συνεργάζεται μαζί της, με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης.
2.5. Εξειδικευµένο Ιατρικό Κέντρο: Ιατρικό Κέντρο, μέλος του εξειδικευμένου παγκόσμιου ιατρικού δικτύου της EUROP ASSISTANCE, το οποίο επιλέγεται 
από την ίδια και συνεργάζεται μαζί της, με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης.
2.6. Ιατρός της EUROP ASSISTANCE: Το οριζόμενο από την EUROP ASSISTANCE πρόσωπο, το οποίο έχει την άδεια να ασκεί το ιατρικό επάγγελμα, σύμφωνα 
με την ελληνική νομοθεσία. 
2.7. Ιατρικό Περιστατικό: Συμβάν που υπάγεται στις καλυπτόμενες περιπτώσεις που αναγράφονται στο Άρθρο 5 του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ 
Ο χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης είναι η ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιείται μέσω τηλεφώνου από το Ιατρικό 
Κέντρο στον Ασφαλιζόμενο, ότι η Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση βρίσκεται μεταφρασμένη στα Ελληνικά στη διάθεσή του. 
Δεδομένου ότι η υπηρεσία της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης προσφέρεται από εξειδικευμένους ιατρούς της αλλοδαπής, ο χρόνος υλοποίησης της υπη-
ρεσίας Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης εξαρτάται άμεσα από τον κατά περίπτωση χρόνο απάντησής τους. 
Η εταιρία δεσμεύεται, ότι η υπηρεσία Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης θα υλοποιείται, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σταλεί τα πλήρη στοιχεία του φακέλου 
και έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση, μέσα σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες, όσον αφορά συμβεβλημένα ιατρικά κέντρα και δίκτυο νοσοκομείων στην 
Ελλάδα και μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες σε περιπτώσεις αποστολής φακέλων σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού, από την ημέρα που 
η αίτηση, η Πρώτη Ιατρική Γνωμάτευση καθώς και ο πλήρης απαραίτητος ιατρικός φάκελος, έχουν κατατεθεί στο Ιατρικό Κέντρο. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ 
Ο Ασφαλιζόμενος που δικαιούται να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης θα πρέπει: 
Να επικοινωνήσει με το «Τηλεφωνικό Κέντρο εξυπηρέτησης για θέματα υγείας» της EUROP ASSISTANCE.
Εν συνεχεία ο Ασφαλιζόμενος υποβάλει στην Εταιρεία τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Το έντυπο αίτησης, που θα του δοθεί, συμπληρωμένο
2. Τον πλήρη ιατρικό φάκελο, που επιβεβαιώνει την επέλευση του Ιατρικού Περιστατικού συνοδευόμενο από την Πρώτη Ιατρική Γνωμάτευση
3. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θεμελιώνουν την αίτηση Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης που θα ζητηθούν από την Εταιρεία.   

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Για τη παροχή της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης, οι ακόλουθες λέξεις ή όροι, έχουν αποκλειστικά και μόνο την έννοια που δίδεται παρακάτω:
5.1. Καρκίνος: Είναι η ασθένεια η οποία εκδηλώνεται με την παρουσία ενός κακοήθη όγκου που χαρακτηρίζεται από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, τη διασπορά 
καρκινικών κυττάρων και τη διήθηση ιστών.
5.2. Εγκεφαλικό επεισόδιο: Είναι το κάθε οξύ αγγειακό εγκεφαλικό συμβάν που προκαλεί μόνιμες νευρολογικές βλάβες, οι οποίες οδηγούν σε νέκρωση 
εγκεφαλικού ιστού (έμφρακτο) λόγω αιμορραγίας, θρόμβωσης, εμβολισμού από άλλη εξωκρανιακή εστία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που έχουν πρωτογε-
νή αιτία μη αγγειακή, όπως φλεγμονώδεις ή λοιμώδεις νόσους ή τραύμα.
5.3. Νεφρική Ανεπάρκεια: Ξαφνική ή χρόνια μείωση των δυνατοτήτων των νεφρών να αποβάλλουν τις τοξίνες, που έχει ως αποτέλεσμα την τοξίκωση του 
οργανισμού από τοξικά παράγωγα.
5.4. Πάθηση του κινητικού νευρώνα: Μια ομάδα εξελικτικών εκφυλιστικών ασθενειών του νευρικού συστήματος, που προκαλούνται από τον εκφυλισμό των 



PRIME INSURANCE22

AN
ΤΙ

ΓΡ
ΑΦ

Ο

πυραμιδικών κυττάρων του εγκεφάλου, των πυραμιδικών οδών, των κυττάρων των πρόσθιων κεράτων του νωτιαίου μυελού και των κινητικών πυρήνων 
των κρανιακών νεύρων, τα κλινικά συμπτώματα των οποίων, εξαρτώνται από τον εντοπισμό και το εύρος (ο εντοπισμός εντός των κινητικών κυττάρων του 
νωτιαίου μυελού, προκαλεί την εξελικτική μυϊκή ατροφία και ο εντοπισμός εντός των κινητικών πυρήνων του οπίσθιου κέρατος και της γέφυρας του εγκεφά-
λου, προκαλεί την εξελικτική παράλυση του βολβού). Ο εντοπισμός εντός των κινητικών κυττάρων των πρόσθιων κεράτων του νωτιαίου μυελού, εντός των 
πυραμιδικών οδών και εντός των κινητικών κυττάρων του φλοιού, προκαλεί την κλινική μορφή της Αμυοτροφικής Πλάγιας Σκλήρυνσης (SLA). Η κλινική 
εικόνα και το αποτέλεσμα της εξέτασης ηλεκτρομυογραφήματος (ΗΜΓ), είναι η βάση της διάγνωσης.    
5.5. Νόσος Alzheimer: Μια άνοια που συμβαίνει σε άτομα άνω των 40 ετών, επιβεβαιώνεται μέσω κλινικών εξετάσεων που περιέχουν ψυχολογικά τεστ, 
που αποδεικνύουν 1 ή 2 γνωστικές αδυναμίες, μια σταδιακή απώλεια μνήμης, που δεν συνοδεύονται από διαταραχή της συνείδησης, ούτε από ασθένειες του 
νευρικού συστήματος ή άλλες αιτίες άνοιας.
5.6. Νόσος Parkinson: Χρόνια ασθένεια του εξωπυραμιδικού συστήματος της οποίας η αιτιολογία είναι άγνωστη, προκαλείται δε από τον εκφυλισμό των 
ντοπαμινεργικών νευρώνων και μεταφράζεται σε μείωση των νευρώνων που παράγουν την ντοπαμίνη, γεγονός που στην συνέχεια προκαλεί την εμφάνιση 
τριών κυρίαρχων συμπτωμάτων (τρόμος, μυϊκή ακαμψία, ακινησία), τα οποία μειώνονται με τη λήψη λεβοντόπας. 
5.7. Ηπατίτιδα: Ιογενής λοίμωξη (οξεία ή χρόνια), που προκαλεί ανεπάρκεια του ήπατος (με συμπτώματα ίκτερου, αύξησης του όγκου του ήπατος και του 
επιπέδου των τρανσαμινασών).
5.8. Μυοκαρδιοπάθεια: Ασθένεια του μυοκαρδίου που παρουσιάζεται μετά από ασθένειες άλλες της αρτηριοσκλήρυνσης, της πνευμονικής και λειτουργικής 
αρτηριακής υπέρτασης, των επίκτητων ή συγγενών καρδιακών δυσπλασιών.
5.9. Φλεγµονώδεις παθήσεις του εντέρου: Βακτηριακές, ιογενείς, μυκητιασικές, παρασιτικές λοιμώξεις ή άτυπη φλεγμονή του εντέρου που προκαλούν συχνά 
κοιλιακά άλγη, διάρροια, αφυδάτωση, αναιμία. 
5.10. Τελική ανεπάρκεια ενός εκ των βασικών οργάνων: Ανεπάρκεια ενός εκ των ακόλουθων οργάνων: καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας, νεφρά, μυελός 
των οστών, που προκαλούν, σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί εντατική θεραπεία, την πλήρη ανεπάρκειά τους και την κατάληξη του ασθενούς. 
5.11. Αγγειοχειρουργική αγγειοπλαστική: Επεμβάσεις που έχουν ως στόχο την επαναιμάτωση ή την διεύρυνση μιας ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών, 
με διάφορους τρόπους όπως παραδείγματος χάρη: μπαλονάκι, χρήση λέιζερ, εφαρμογή stent, αορτο-στεφανιαίες παρακάμψεις.
5.12. Όγκος στον εγκέφαλο: Πολλαπλασιασμός κακοήθων ή μη κακοήθων κυττάρων που βρίσκονται εντός της κρανιακής κοιλότητας και συχνά προκαλούν 
μια αύξηση του όγκου της μάζας στο εσωτερικό του κρανίου και την αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό του κρανίου.
5.13. Ασθένειες δυσπλασίας του µυελού: Το σύνολο των επίκτητων ασθενειών του αίματος που χαρακτηρίζονται από μια πανκυτταροπενία και χαμηλό αριθμό 
δικτυοκυττάρων, πλούσιο, κανονικό ή ελλιπή οστικό μυελό και με κύτταρα που παρουσιάζουν μορφολογικές ανωμαλίες ή δυσπλαστικές εξαλλαγές.
5.14. Προθέσεις των αρθρώσεων, εκτεταµένες βλάβες του χεριού, βλάβες του περιβλήµατος των περιστροφικών τµηµάτων, εµφύτευση µιας ολόκληρης ή 
µερικής πρόθεσης µιας οποιασδήποτε άρθρωσης του άνω άκρου: Η βλάβη που έχει προκληθεί σε ένα χέρι και εμποδίζει εξ ολοκλήρου την πραγμάτωση της 
συνήθους εργασίας ή την πραγμάτωση των καθημερινών ασχολιών. Η βλάβη του περιβλήματος των περιστροφικών τμημάτων μεταφράζεται ως ανικανότητα 
πραγμάτωσης των ενεργητικών κινήσεων έκτασης, εσωτερικής ή εξωτερικής περιστροφής της άρθρωσης ώμου – ωμοπλάτης.
5.15. Καρωτιδική ενδοαρτηρεκτοµή: Εγχείρηση της καρωτιδικής αρτηρίας που έχει ως στόχο την διεύρυνσή της ώστε να είναι δυνατή πάλι η κυκλοφορία 
από το τμήμα όπου έγινε η επέμβαση.
5.16. Όγκοι ή άλλες παθολογίες του νωτιαίου µυελού που απαιτούν χειρουργική επέµβαση: Κάθε ανώμαλη μάζα κυττάρων που εντοπίζεται στο εσωτερικό 
του νωτιαίου μυελού και δημιουργεί ένα εντοπισμένο κέντρο, η παρουσία του οποίου προκαλεί την εμφάνιση συμπτωμάτων νευρολογικής αναπηρίας, προ-
ερχόμενης από την  πίεση και είναι κυρίως καταστάσεις που απαιτούν επέμβαση στον νωτιαίο μυελό ή άλλη εναλλακτική θεραπεία, αν υπάρχει. 
5.17. Οφθαλµολογικές παθήσεις: Που απαιτούν χειρουργική επέμβαση, εκτός του τυπικού καταρράκτη και της θεραπείας –μέσω επέμβασης- των διαθλαστι-
κών παθήσεων της όρασης, ώστε να εξαλειφθεί η ανάγκη για γυαλιά ή φακούς επαφής.
5.18. Μεταµόσχευση ενός εκ των βασικών οργάνων: Μεταμόσχευση καρδιάς, νεφρού, ήπατος, πνευμόνων, παγκρέατος, αλλογενής μεταμόσχευση του 
μυελού των οστών.
5.19. Σκλήρυνση κατά πλάκας: Χρόνια πρωτοπαθής ασθένεια, εξελικτική ή κυκλική του κεντρικού νευρικού συστήματος που προκαλεί την απομυελίνωσή 
του ως συνέπεια του εκφυλισμού των ελύτρων μυελίνης που καταστράφηκαν από την ανοσολογική διαδικασία. 
5.20. Κώµα: Κατάσταση που είναι συνέπεια διαφόρων ασθενειών, τραυματισμών ή άλλων εξωγενών αιτιών όπως, παραδείγματος χάρη, οι δηλητηριάσεις, οι 
λοιμώξεις, κατάσταση απώλειας της συνείδησης, μακράς διάρκειας, η οποία εκτιμάται ανάλογα με την έντασή της σε οκτώ ή λιγότερο των οκτώ βαθμών στην 
κλίμακα Γλασκόβης, κατά την διάρκεια της οποίας η αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα είναι ανύπαρκτη, ή κατά την διάρκεια της οποίας υπάρχει αντίδραση 
μόνο σε ερεθίσματα πόνου που εκδηλώνεται με κινήσεις σκόπιμες, με κινήσεις μη σκόπιμες, με κινήσεις σύσπασης και έκτασης.
5.21. Απώλεια ενός ή περισσότερων µελών: Η απώλεια ενός άνω άκρου σημαίνει τον ακρωτηριασμό του πάνω από την άρθρωση του αγκώνα και η απώλεια 
ενός κάτω άκρου, σημαίνει τον ακρωτηριασμό του πάνω από την άρθρωση του γονάτου. 
5.22. Εγκαύµατα σε σηµαντικό τµήµα του σώµατος: Εγκαύματα δεύτερου βαθμού και εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού που αφορούν από κοινού, στο 
70% τουλάχιστον της σωματικής επιφάνειας και εγκαύματα τρίτου βαθμού που αφορούν στο 15% τουλάχιστον της επιφάνειας του σώματος.
5.23. Ασθένεια µιας ή περισσοτέρων βαλβίδων της καρδιάς: Αφορά στην μεταμόσχευση βαλβίδας ή επιδιόρθωση μέσω χειρουργικής επέμβασης. 
    
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Επιπλέον σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, δεν καλύπτονται από την παροχή της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης Ιατρικά Περιστατικά τα οποία προκαλού-
νται από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. 
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Ειδικός Όρος Ασφάλειας Ταξιδιωτικής Βοήθειας  [ΕΟ 93]

Οι καλύψεις και οι υπηρεσίες ταξιδιωτικής βοήθειας που δίνονται με το παρόν, παρέχονται από την συνεργαζόμενη εξειδικευμένη εταιρία βοήθειας EUROP 
ASSISTANCE. Η PRIME INSURANCE έχει δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει το παρόν οποτεδήποτε, αν διακοπεί ή τροποποιηθεί, για οποιονδήποτε 
λόγο, η σύμβασή της με τη συνεργαζόμενη εταιρία βοήθειας. 
Οι διαδικασίες για τη χρήση των παροχών του παρόντος, εκτός από τα αναγραφόμενα στους παρακάτω όρους, περιγράφονται αναλυτικά σε ειδικό έντυπο που 
παραδίδεται με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αλλά και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.primeins.gr).

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: 
Ασφαλιζόµενος: Το φυσικό πρόσωπο που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας της PRIME INSURANCE.
Τηλεφωνικό κέντρο βοήθειας: Tο Κέντρο στο οποίο απευθύνεται ο Ασφαλιζόμενος σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης και του οποίου ο 
αριθμός κλήσεως είναι: 212 212 7999.  
Τόπος συνήθους διαµονής: Ο τόπος όπου βρίσκεται η οικία του Ασφαλιζόμενου σύμφωνα με δήλωσή του.
Ασθένεια: Κάθε ξαφνική και απρόοπτη αλλοίωση της υγείας που διαπιστώνεται από αρμόδια ιατρική αρχή (όπως ορίζεται παρακάτω), που εμποδίζει την 
κανονική συνέχιση του ταξιδιού και δεν σχετίζεται με προϋπάρχουσα χρόνια ασθένεια.
Προσωπικό ατύχηµα: Κάθε ξαφνικό, απρόοπτο και βίαιο περιστατικό, εξωτερικό προς τον Ασφαλιζόμενο και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την 
αιτία σοβαρής σωματικής προσβολής και εμποδίζει την ομαλή συνέχιση του ταξιδιού.
Ιατρική αρχή: Κάθε πρόσωπο που κατέχει άδεια ασκήσεως της ιατρικής σε ισχύ στη χώρα που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος όταν του συμβεί ατύχημα ή ξαφ-
νική ασθένεια.
Ιατρική µονάδα: Νοσηλευτική δομή προσαρμοσμένη σε κάθε περίπτωση ασθένειας ή προσωπικού ατυχήματος, οριζομένων από τον ρυθμιστή γιατρό της 
Εταιρίας και τον θεράποντα γιατρό του Ασφαλισμένου.
Σωµατική προσβολή: Τραύμα ή ασθένεια, η φύση των οποίων μπορεί να επιφέρει προσβολή στη ζωή του Ασφαλιζόμενου ή να έχει ως συνέπεια, μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, εάν δεν παρασχεθεί ταχεία ιατρική περίθαλψη σύμφωνα με τους κανό-
νες της επιστήμης και της τεχνικής.
Δυσχερής θέση: Κάθε δύσκολη κατάσταση στην οποία περιέρχεται ο Ασφαλιζόμενος εξαιτίας ασθένειας, προσωπικού ατυχήματος ή σωματικής προσβολής 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.
Συντονιστής βοήθειας: Ο εκάστοτε τηλεφωνητής του Τηλεφωνικού Κέντρου Βοηθείας της Εταιρείας.
Γεωγραφικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης: Η Ελληνική Επικράτεια και κάθε χώρα του εξωτερικού εκτός της Αλβανίας.
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Η Εταιρία, μέσω του συνεργαζόμενης Εταιρίας Βοήθειας «EUROP ASSISTANCE», παρέχει στον Ασφαλιζόμενο υπηρεσίες ταξιδιωτικής βοήθειας, όπως αυτές 
περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν, με την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιζόμενος: (α) είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, (β) περιέρχεται σε δυσχερή 
θέση ευρισκόμενος σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από τον τόπο συνήθους διαμονής του και, (γ) δεν απουσιάζει για περισσότερες 
από ενενήντα (90) συνεχόμενες ημέρες από τον τόπο συνήθους διαμονής του. 
2.1. Υγειονοµική Μεταφορά στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
Σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας του Ασφαλισμένου ή σοβαρής σωματικής προσβολής εξαιτίας ατυχήματος, οι γιατροί της EUROP ASSISTANCE, εφόσον 
ειδοποιηθούν:
1)  Ενημερώνονται για την κατάσταση του ασθενούς ή του τραυματία.
2)  Συνεργάζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, με τον θεράποντα γιατρό ή το γιατρό που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες.
3)  Λαμβάνουν από κοινού τις καλύτερες αποφάσεις ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.
Οι αποφάσεις αυτές είναι δυνατόν να συνεπάγονται την εφαρμογή μιας ή περισσότερων  καλύψεων που περιγράφονται παρακάτω. Η μη συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις αυτές μπορεί να επισύρει την απώλεια του δικαιώματος στις καλύψεις βοηθείας.
Η Εταιρία, εάν παρίσταται ανάγκη, αναλαμβάνει, ανάλογα με την κατάσταση του Ασφαλιζόμενου, την οργάνωση και τα έξοδα μεταφοράς του: 
• Προς μία καταλληλότερη νοσηλευτική μονάδα (Ελλάδα & Εξωτερικό).
• Προς μία καταλληλότερη κρατική νοσηλευτική μονάδα πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας του εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμη κλίνη ή προς μια ιδιωτική κλινική 
της επιλογής του (Ελλάδα).
2.2. Υγειονοµικός Επαναπατρισµός (Εξωτερικό)
Η Εταιρία αναλαμβάνει την οργάνωση και τα έξοδα επαναπατρισμού του ασφαλισμένου μετά από ατύχημα ή ξαφνική ασθένεια, ανάλογα με την κατάσταση της 
υγείας του, από το εξωτερικό προς ένα νοσηλευτικό κέντρο πλησίον του τόπου συνήθους διαμονής του στην Ελλάδα.
Μέσα µεταφοράς
Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται από τους γιατρούς της Εταιρείας και τους θεράποντες γιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστι-
κώς από κριτήρια ιατρικής και τεχνικής φύσεως. Η μεταφορά ενεργείται από αεροσκάφος γραμμής, ελικόπτερο, ασθενοφόρο όχημα, ταξί ή άλλο κατάλληλο 
μέσο. Στην Ευρώπη στην περίπτωση που η μεταφορά αποδειχθεί ιατρικώς αδύνατη με αεροσκάφος γραμμής, θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικό υγειονομικό 
αεροσκάφος εφ’ όσον οι τεχνικές συνθήκες το επιτρέπουν.
Γενικές Διατάξεις
Εάν κριθεί αναγκαίο, ένας εξουσιοδοτημένος γιατρός της Εταιρίας μπορεί να επισκεφθεί τον ασθενή και μαζί με το θεράποντα γιατρό να προβεί σε εξέταση για 
τη διαπίστωση της αναγκαιότητας ανάληψης των εξόδων της υγειονομικής μεταφοράς.
Εκτός από την περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας, ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλουν να έλθουν σε επαφή με την Εταιρία το αργότερο εντός τριών 
ημερών μετά το ιατρικό συμβάν το οποίο ενδεχομένως να απαιτεί επαναπατρισμό.
Ειδικές εξαιρέσεις στην κάλυψη υγειονοµικού επαναπατρισµού
Δεν καλύπτονται:
• Οι υγειονομικές μεταφορές προερχόμενες από οίκους ανάρρωσης ή κέντρα ιαματικών λουτρών, για παθήσεις που επέσυραν την παραμονή τους στα 
ιδρύματα αυτά.
• Οι ιατρικές παθήσεις των οποίων η εμφάνιση είναι προβλεπόμενη λόγω του χρόνιου ιατρικού χαρακτήρα ή του προγενέστερου ατομικού ιατρικού ιστορικού 
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που είναι σε γνώση του Ασφαλιζόμενου και για τις οποίες η παραμονή σε χώρα με ελλιπή νοσηλευτική υποδομή δεν συνιστάται ιατρικώς.
• Οι ψυχικές ασθένειες.
• Οι μη δικαιολογημένες, λόγω της κατάστασης της υγείας της Ασφαλιζόμενης, εκτρώσεις.
• Οι συνέπειες κληρονομικών ανωμαλιών ή πνευματικών καθυστερήσεων.
• Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που μπορούν να νοσηλευθούν ακινδύνως επιτόπου σε βραχύ χρονικό διάστημα ενώ η μεταφορά θα μπορούσε να 
αποτελέσει ένα μείζονα κίνδυνο.
2.3. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη στο Εξωτερικό
Σε περιπτώσεις ασθένειας ή τραυματισμού του Ασφαλιζόμενου στο εξωτερικό, η Εταιρεία καλύπτει αμοιβή γιατρού, έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, 
χειρουργείου, και κόστος φαρμάκων που χορηγήθηκαν με συνταγή του θεράποντα γιατρού. Το ανώτατο όριο κόστους της υπηρεσίας αυτής ανέρχεται στα € 
7.400 ανά περιστατικό για κάθε ασφαλιζόμενο πρόσωπο. Με τον επαναπατρισμό του Ασφαλιζόμενου τερματίζεται η ευθύνη της Εταιρείας και ουδεμία άλλη 
κάλυψη ή οικονομική επιβάρυνση αναλαμβάνει η τελευταία για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
2.4. Επίσκεψη Συγγενούς Προσώπου
Σε περίπτωση που η νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος διαρκεί περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, η Εταιρία θέτει 
στη διάθεση ενός μέλους της οικογένειας ή ενός στενού συγγενούς εισιτήριο μετ’ επιστροφής σιδηροδρομικώς (Α’ θέσης) ή αεροπορικώς (Β’ θέσης), πλοίου 
ή λεωφορείου όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δύο προαναφερόμενα μέσα. Αεροπορικό εισιτήριο παρέχεται μόνο όταν η αντίστοιχη διαδρομή με 
τραίνο ή πλοίο διαρκεί περισσότερο από έξι (6) ώρες. Αναφορικά με την διαμονή σε ξενοδοχείο, για μεν την Ελλάδα καλύπτεται μέχρι €80 / ημέρα, με μέγιστο 
όριο πέντε ημέρες, για δε το εξωτερικό €110 / ημέρα, με μέγιστο όριο δέκα ημέρες.
2.5. Παράταση Διαµονής
Η Εταιρεία καλύπτει την παραμονή του Ασφαλιζόμενου σε ξενοδοχείο, εάν εξαιτίας ασθένειας ή τραυματισμού του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κριθεί, με 
ιατρική γνωμάτευση, αναγκαία η παράταση της διαμονής του εκεί, μέχρι το ποσό των 115 € την ημέρα και μέχρι πέντε (5) ημέρες.
2.6. Πρόωρη Επιστροφή 
Η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα επιστροφής του Ασφαλιζόμενου στη μόνιμη κατοικία του, εάν αυτός χρειαστεί να διακόψει το ταξίδι λόγω θανάτου μέλους της 
οικογένειάς του (σύζυγος, παιδιά), εφ’ όσον  δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το μέσο μεταφοράς που είχε χρησιμοποιηθεί για το ταξίδι.  Επιπλέον, εάν ο 
Ασφαλιζόμενος είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών και δεν υπάρχει κανείς να τον συνοδέψει, η Εταιρία παρέχει κατάλληλο συνοδό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
προς τη μόνιμη κατοικία.
2.7. Διαβίβαση Επειγόντων Μηνυµάτων
 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβιβάζει επείγοντα ή αναγκαία μηνύματα προς και από τον Ασφαλιζόμενο σχετικά με τις ασφαλιστικές περι-
πτώσεις που περιγράφονται στο παρόν. 
2.8. Επιστροφή / Επαναπατρισµός Συνταξιδευόντων
Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης που περιγράφεται στις παραγράφους 2.1 και 2.2 του παρόντος, η Εταιρία αναλαμβάνει τη μεταφορά 
των μελών της οικογένειας που τον συνοδεύουν στη χώρα μόνιμης διαμονής ή στον τόπο όπου ο Ασφαλιζόμενος θα νοσηλευθεί.
Επιπλέον, εάν κάποιο μέλος της οικογένειας που συνοδεύει τον Ασφαλιζόμενο είναι ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών και δεν υπάρχει κανένας να το 
συνοδεύσει, η Εταιρία παρέχει κατάλληλο συνοδό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την μόνιμη κατοικία ή τον τόπο νοσηλείας, σε περίπτωση επέλευσης της 
ασφαλιστικής περίπτωσης στο πρόσωπο του Ασφαλιζόμενου.
2.9. Μεταφορά Σορού
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου, η Εταιρία θα αναλάβει τα έξοδα για τις απαραίτητες διαδικασίες επαναπατρισμού και μεταφοράς της σορού στον 
τόπο μόνιμης κατοικίας του με ανώτατο όριο το ποσό των 3.000 €. 
2.10. Απώλεια διαβατηρίου στο εξωτερικό
Η Εταιρία θα αναλάβει τα έξοδα έκδοσης νέου διαβατηρίου ή αντίστοιχου εγγράφου, καθώς επίσης και τα έξοδα διαμονής του Ασφαλιζόμενου έως ότου 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Μέγιστο όριο κάλυψης ανά ημέρα: €150, μέχρι 5 ημέρες συνολικά.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
3.1. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δίδουν στον Ασφαλιζόμενο το δικαίωμα να ζητήσει ή να συμφωνήσει την παροχή 
υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει στον εν λόγω τρίτο.
3.2 Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται μέσω των συνεργατών της Εταιρίας στις χώρες που περιλαμβάνονται στα κατά το παρόν γεωγραφικά όρια 
της ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από την περίπτωση όπου η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον Ασφαλιζόμενο μέσω του δικτύου των συνεργατών της, 
για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προτείνει στον Ασφαλιζόμενο να καταβάλει ο ίδιος τη δαπά-
νη για τις απαιτούμενες υπηρεσίες και την αποστολή των σχετικών τιμολογίων στην Εταιρία. Η Εταιρία, στην περίπτωση αυτή, θα καταβάλει στον Ασφαλιζόμενο τις εν 
λόγω δαπάνες επί αποδείξει, εφόσον ο Ασφαλιζόμενος έχει αποστείλει όλα τα αναγκαία παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια κ.λπ.) και η Εταιρία έχει δώσει εγγράφως 
την έγκρισή της πριν από την πραγματοποίηση των δαπανών αυτών.
3.3 Εάν ο Ασφαλιζόμενος έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Ταξιδιωτικής Βοήθειας» με άλλες ασφαλιστικές εταιρίες ή εταιρίες παροχής αντίστοιχων υπηρε-
σιών και επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, θα δικαιούται ασφαλίσματος ή/και σχετικής αποζημίωσης αποκλειστικά και μόνο από μία εκ των προαναφερόμενων 
εταιριών και ειδικότερα αυτής που, σε κάθε περίπτωση, καταβάλλει το μεγαλύτερο ασφάλισμα ή/και το υψηλότερο ποσό αποζημίωσης.
3.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα:
3.4.1 Να διαθέτει προσωπικό και εξοπλισμό της επιλογής της ή να συνεργάζεται κατά την κρίση της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν μέσα κατάλληλα για 
την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης.
3.4.2 Να χρησιμοποιεί το μέσο που κατά την κρίση της ενδείκνυται για την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης ασφαλιστικής καλύψεως.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
Η κατά το παρόν ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
4.1 Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση συνάφεια προς πόλεμο, κηρυγμένο ή 
ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή στάσεις.
4.2 Εάν η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης είναι αποτέλεσμα σεισμού και, γενικά, φυσικών φαινομένων που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες κατα-
στροφές και εφόσον δεν έχουν αποκατασταθεί ομαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης. Με την επάνοδο των ομαλών συνθηκών η κάλυψη 
ισχύει κανονικά.
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4.3 Εάν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει ως συνέπεια χρόνιας κατάστασης ή πάθησης του Ασφαλιζόμενου που υπήρχαν πριν από την έναρξη του ταξιδιού.
4.4 Σε περίπτωση αυτοκτονίας, απόπειρας αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμού ή συνεπειών απόπειρας αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού του Ασφαλιζόμενου.
4.5 Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης ως αποτέλεσμα εκούσιας κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρμάκων που 
λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση που βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση.
4.6 Σε περίπτωση που η βοήθεια συνίσταται σε προμήθεια ή εφαρμογή τεχνητών μελών σώματος ή γυαλιών, καθώς και σε περίπτωση επιπλοκών εγκυμο-
σύνης, τοκετού ή εκδήλωσης οποιασδήποτε μορφής ψυχικής ασθένειας ή εν γένει πνευματικής διαταραχής.
4.7 Σε περίπτωση συνεπειών από τη συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε στοιχήματα ή αγώνες (επίσημους ή ανεπίσημους) κάθε φύσεως.
4.8 Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συμβεί πριν από την έναρξη ισχύος της κατά το παρόν ασφαλιστικής κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ   
5.1 Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται, μόλις συμβεί περιστατικό που του δίνει το δικαίωμα να κάνει χρήση των υπηρεσιών του παρόντος: 
5.1.1 Να τηλεφωνήσει αμέσως, ο ίδιος ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του, στο Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας, στον αριθμό που του έχει γνωστοποιηθεί, 
αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνσή του, και να ενημερώσει πλήρως την Εταιρία για τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, 
αναφέροντας με ακρίβεια το σημείο που βρίσκεται και το είδος των αιτούμενων υπηρεσιών.  
5.1.2 Να λάβει προκαταβολικά τη σύμφωνη γνώμη (η οποία θα είναι καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονικό φάκελο που ανοίγεται για κάθε περιστατικό) της Εται-
ρίας για λήψη μέτρων τα οποία δημιουργούν δαπάνες. Ο Ασφαλιζόμενος δεν πρέπει να διαπραγματεύεται, να αποδέχεται ή να απορρίπτει αξιώσεις τρίτων 
σχετικές με την ασφαλιστική περίπτωση, χωρίς την προηγούμενη έγκριση (η οποία θα αποδεικνύεται τόσο από την καταγεγραμμένη συνομιλία όσο και από το 
περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου) της Εταιρίας.
5.1.3 Να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη μείωση των συνεπειών της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και να αποφεύγει πράξεις που 
αυξάνουν αδικαιολόγητα τη δαπάνη παροχής της βοήθειας. Τυχόν αμέλεια του Ασφαλιζόμενου να πράξει τούτο, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να μειώσει 
τις υπηρεσίες της αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των συνεπειών που προκλήθηκαν από την παράβαση από τον Ασφαλιζόμενο της υποχρέ-
ωσής του αυτής και το ποσοστό ευθύνης του. Εάν αυτή η αμέλεια είχε προφανή σκοπό να εξαπατήσει ή να παραπλανήσει την Εταιρία και εφόσον κάτι τέτοιο 
αποδειχθεί, η Εταιρία απαλλάσσεται από όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Ασφαλιζόμενο. 
5.2 Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος δεν συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από το παρόν, η Εταιρία απαλλάσσεται των 
υποχρεώσεών της.
5.3 Οι ανακοινώσεις και οι δηλώσεις του Ασφαλιζόμενου κατατίθενται υποχρεωτικά  στα γραφεία της Εταιρίας.

Ειδικός Όρος Προληπτικού Έλεγχου Υγείας  [EO 94]

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Από την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία παρέχει  σε όλους τους ασφαλισμένους ένα προληπτικό έλεγχο υγείας (Check up), μια φορά κατά 
τη διάρκεια κάθε ασφαλιστικής περιόδου. Η Εταιρία καλύπτει το κόστος απευθείας στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, συμβεβλημένα Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα, συμβεβλημένα Οφθαλμολογικά και Οδοντιατρικά κέντρα, καθώς και στα συνεργαζόμενα Οδοντιατρεία.

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ:
Ο προληπτικός  έλεγχος υγείας (Check up) καλύπτεται στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, σε συμβεβλημένα 
Οφθαλμολογικά κέντρα, σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση η τηλεφωνική επικοινωνία με το συντονιστικό 
κέντρο New Health System (τηλ. 212 212 7979), που έχει την ευθύνη της έγκρισης του.

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ:
Ο προληπτικός  έλεγχος υγείας (Check up) περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

3.1 Αιµατολογικό έλεγχο:
• Γενική αίματος, 
• Γενική ούρων, 
• Τριγλυκερίδια, 
• Γλυκόζη, 
• ΤΚΕ, 
• Ζάκχαρο, 
• Ολική χοληστερόλη, 
• Ηπατικό έλεγχο SGOT, SGPT, γ-GT. 

3.2 Οφθαλµολογικό έλεγχο:
• Μέτρηση οπτικής οξύτητας, 
• Τονομέτρηση με Goldman 
• Εξέταση στην σχισμοείδη λυχνία. 

3.3 Οδοντιατρικό έλεγχο:
• Έλεγχο της στοματικής κοιλότητας και καθαρισμό οδόντων. 
• Φθορίωση (για παιδιά και έως την ηλικία των 14ετων).
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Ειδικός Όρος Νοµικής Προστασίας   [EO 95]

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: 
Καλύπτονται τα έξοδα παροχής νομικής υποστήριξης στα οποία θα υποβληθεί ο Ασφαλιζόμενος για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσής του κατά γιατρών, 
φαρμακοποιών, νοσηλευτικού προσωπικού ή νοσοκομείου, μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στον Αναλυτικό Πίνακα Παροχών, και συγκεκριμένα: 
1.  Η δικαστική δαπάνη.
2.  Η αποζημίωση των μαρτύρων που τυχόν κλητευθούν από το δικαστήριο.
3.  Η αποζημίωση των δικαστικών πραγματογνωμόνων που τυχόν διοριστούν από το δικαστήριο.
4.  Η αμοιβή των δικαστικών επιμελητών για την επίδοση εγγράφων που αφορούν την υπόθεση.
5.  Η δικαστική δαπάνη του αντίδικου κατά το μέτρο που αυτή βαρύνει τον Ασφαλιζόμενο.
6.  Η αμοιβή δικηγόρου (όρια του κώδικα περί αμοιβής δικηγόρων). Ο διορισμός δικηγόρου αποτελεί επιλογή και δικαίωμα του Ασφαλισμένου και πραγματο-
ποιείται αποκλειστικά και μόνο με εντολή της Εταιρίας. Αν ο Ασφαλισζόμενος δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, τότε αυτό μεταβιβάζεται στην Εταιρία, 
η οποία εκτός από την εντολή, αποκτά και το δικαίωμα της επιλογής του δικηγόρου.
7.  Τα έξοδα για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
Η κάλυψη παρέχεται:
α)  για παραλείψεις ή λάθη κατά τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης, 
β)  για λανθασμένη ιατρική γνωμάτευση, 
γ)  για λανθασμένη υπόδειξη φαρμακευτικής αγωγής ή λανθασμένη παρασκευή συνταγογραφημένου φαρμάκου και, 
δ)  για λοιπές περιπτώσεις που συνεπάγονται την αστική ευθύνη νοσοκομείων, γιατρών, φαρμακοποιών και νοσηλευτικού προσωπικού έναντι του Ασφαλι-
ζόμενου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
Η κάλυψη παρέχεται με την προϋπόθεση ότι:
1. Οι ενέργειες που θα λάβουν χώρα, νομικές ή μη, και θα αφορούν στην υπόθεση, θα εγκρίνονται από την Εταιρία, η οποία οφείλει σε κάθε περίπτωση να 
αιτιολογήσει την όποια διαφορετική από τον Ασφαλιζόμενο απόφασή της. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος και η Εταιρία διαφωνούν ως προς τον τρόπο 
χειρισμού της υπόθεσης, εφαρμογή έχει το άρθρο 7.3 των Γενικών Όρων περί Αρμοδιότητας Δικαστηρίων.
2. Ο δικηγόρος που επιλέγεται θα είναι διορισμένος στο αρμόδιο δικαστήριο.
3. Θα χορηγηθεί στο δικηγόρο που θα αναλάβει την υπόθεση σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο.
4. Θα γίνει πλήρης ενημέρωση από τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενο για τα αληθινά και πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, θα παρασχεθούν 
όλα τα αποδεικτικά μέσα με ιδιαίτερη έμφαση στα ονόματα και τις διευθύνσεις μαρτύρων και θα χορηγηθεί κάθε χρήσιμη πληροφορία, αναγκαίο έγγραφο ή 
δικαιολογητικό.
5. Θα υποβάλλονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση οι αποδείξεις των σχετικών με την υπόθεση καλυπτομένων δαπανών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 
Εκτός από τις εξαιρέσεις  του Άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, δεν καλύπτονται τα ακόλουθα:
1. Δαπάνες που δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρία συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων συμβιβασμού και που δεν εμπίπτουν στην παρ. 6 του Άρθρου 1 
σχετικά με την απευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο.
2. Δαπάνες που αφορούν άλλα πρόσωπα εκτός από τον Ασφαλιζόμενο και θα καταβάλλονταν ή θα υπήρχε υποχρέωση να καταβληθούν από αυτά, αν δεν 
υπήρχε ή κάλυψη.
3. Δαπάνες που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενου.
4. Δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες. 

Serious Prime VIP
Ειδικός Όρος Σοβαρών Ασθενειών (ΕΟ 423)

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Καρκίνος: Κακοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση των κακοηθών κυττάρων και τη διήθηση ιστών. Η διάγνωση 
πρέπει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο γιατρό και να τεκμηριώνεται από οριστική ιστολογική εξέταση.
Συμπεριλαμβάνονται: η λευχαιμία, οι κακοήθεις νεοπλασίες του λεμφικού συστήματος - περιλαμβανομένων των λεμφωμάτων του δέρματος -, η νόσος του 
Hodgkin, οι κακοήθειες του μυελού των οστών και το σάρκωμα.
Εξαιρούνται:
• Κάθε προκακοήθης όγκος.
• Οι δυσπλασίες και κάθε  μη διηθητικός καρκίνος (καρκίνος ή καρκίνωμα «in situ»).
• Ο καρκίνος του προστάτη – εκτός και αν έχει εξελιχθεί στο στάδιο Τ2ΝΟΜΟ της κατάταξης ΤΝΜ.
• Ο θηλώδης καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα που είναι περιορισμένος στο όργανο αυτό.
• Κάθε πρωτοπαθής καρκίνος του δέρματος εκτός από το κακόηθες μελάνωμα που έχει εξαπλωθεί κάτω από την επιδερμίδα. 
• Κάθε κακοήθης όγκος παρουσία του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV).
Χειρουργική Επέµβαση (By-Pass) Στεφανιαίας: Η σύγχρονη μέθοδος χειρουργικής επέμβασης ανοιχτού θώρακα που αποσκοπεί στη διόρθωση της στένω-
σης ή απόφραξης δύο ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών, με μόσχευμα παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας. 
Εξαιρούνται:
• Οι διαδερμικές επεμβάσεις σε στεφανιαία αρτηρία όπως η αγγειοπλαστική και κάθε άλλη τεχνική που βασίζεται σε ενδοαγγειακό καθετηριασμό ή χρήση 
ακτινών laser.
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Καρδιακή Προσβολή (Έµφραγµα του Μυοκαρδίου): Η νέκρωση του καρδιακού μυός ως αποτέλεσμα ελλειπούς αιμάτωσης. Η διάγνωση πρέπει να επιβε-
βαιώνεται από την τυπική αύξηση ή/και μείωση των καρδιακών βιολογικών δεικτών μέσω αιματολογικής εξέτασης (Τροπονίνη Ι, Τροπονίνη Τ ή CK-MB) με 
ένδειξη τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω από το 99ο εκατοστημόριο του ανώτατου ορίου αναφοράς καθώς και από ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
α) οξέα καρδιολογικά συμπτώματα και ενδείξεις, που συνάδουν με καρδιακή προσβολή,
β) πρόσφατες συνεχείς ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις με παράλληλη ανάπτυξη οποιουδήποτε από τα παρακάτω: ανύψωση ή πτώση του ST, αναστροφή 
του κύματος Τ, παθολογικά κύματα Q ή αποκλεισμός αριστερού σκέλους.
Εξαιρούνται:
• Άλλα οξέα στεφανιαία σύνδρομα που περιλαμβάνουν – αλλά δεν περιορίζονται σε -ασταθή στηθάγχη.
Νεφρική Ανεπάρκεια (Τελικό Στάδιο Νεφρικής Νόσου): Το τελικό στάδιο νεφρικής νόσου, που εμφανίζεται ως χρόνια και μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια 
λειτουργίας και των δύο νεφρών, με αποτέλεσμα να απαιτείται τακτική διύλιση (αιμοκάθαρση). 
Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Νέκρωση εγκεφαλικού ιστού οφειλόμενη σε ανεπαρκή αιμάτωση ή αιμορραγία, με τα εξής επακόλουθα: (α) πρόσφατη εκδήλωση 
νευρολογικών συμπτωμάτων συμβατών με εγκεφαλικό επεισόδιο, (β) πρόσφατες νευρολογικές διαταραχές που τεκμηριώνονται από κλινική εξέταση και δι-
αρκούν αδιαλείπτως επί εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες μετά τη διάγνωση του εγκεφαλικού και, (γ) πρόσφατα ευρήματα σε αξονική ή μαγνητική τομογραφία 
εγκεφάλου συμβατά με την κλινική διάγνωση.  
Εξαιρούνται:
• Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια.
• Τραυματική κάκωση εγκεφαλικού ιστού ή αιμοφόρων αγγείων.
• Δευτερεύουσα αιμορραγία σε έδαφος προϋπάρχουσας εγκεφαλικής κάκωσης.
• Οποιαδήποτε παρατηρούμενη ανωμαλία σε απεικονιστική εξέταση εγκεφάλου χωρίς ξεκάθαρη διασύνδεση με κλινικά συμπτώματα και νευρολογικές 
ενδείξεις.
Τύφλωση: Η πλήρης, μόνιμη και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης και των δύο ματιών, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Η διάγνωση πρέπει να επιβε-
βαιώνεται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο. 
Μεταµόσχευση Κυρίων Οργάνων: Η τρέχουσα μέθοδος χειρουργικής επέμβασης που γίνεται για τη μεταμόσχευση (σε δέκτη) των ακόλουθων ακέραιων 
ανθρώπινων οργάνων: καρδιάς, πνεύμονα, ήπατος, παγκρέατος, νεφρού.  
Εξαιρείται:
• Η μεταμόσχευση οποιουδήποτε άλλου οργάνου, τμήματος οργάνου, ιστού ή κυττάρων.
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας: Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια φλεγμονώδης και απομυελινοποιητική ασθένεια του εγκεφάλου ή/και του νωτιαίου μυελού 
που προκαλεί νευρολογικά συμπτώματα. Η διάγνωση σκλήρυνσης κατά πλάκας πρέπει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο  νευρολόγο σύμφωνα με διε-
θνή ιατρικά κριτήρια (Revised McDonald Criteria 2005). 
Εξαιρούνται:
• Πιθανά απεικονιστικά ευρήματα και μεμονωμένα νευρολογικά συμπτώματα υποδηλωτικά της ασθένειας χωρίς να οδηγούν σε οριστική διάγνωση  της 
σκλήρυνσης κατά πλάκας. 
Παράλυση/Παραπληγία: Οριστική και αμετάκλητη απώλεια χρήσης δύο ή περισσοτέρων άκρων εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας του εγκεφάλου ή του νω-
τιαίου μυελού. Η εν λόγω μόνιμη λειτουργική απώλεια χρήσης πρέπει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο νευρολόγο.
Καλύπτεται από τον παραπάνω ορισμό η απώλεια χρήσης των άκρων που κατατάσσεται ως διπληγία, ημιπληγία και τετραπληγία.
Τελικό Στάδιο Πνευµονοπάθειας: Βαριάς μορφής μόνιμη διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας που τεκμηριώνεται από το σύνολο των παρακάτω κρι-
τηρίων:
α) μείωση του όγκου του εισπνεόμενου αέρα, σύμφωνα με εξέταση FEV 1, σε λιγότερο από ένα λίτρο,
β) επίμονη μείωση της αρτηριακής πίεσης οξυγόνου (PaO2) κάτω από 55 mmHg,
γ) αναγκαιότητα μόνιμης παροχής οξυγόνου (υποξαιμία),
δ) Δύσπνοια σε κατάσταση ακινησίας.
Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο πνευμονολόγο.
Τελικό Στάδιο Ηπατίτιδας/Κίρρωση: Χρόνια και σε τελικό στάδιο έκπτωση της λειτουργίας του ήπατος που προκαλεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 
α) μόνιμος ίκτερος,
β) μη ελεγχόμενος ασκίτης,
γ) οισοφαγικοί ή γαστρικοί κιρσοί,
δ) ηπατική εγκεφαλοπάθεια.
Εξαιρούνται:
• Ασθένεια του ήπατος συνεπεία κατάχρησης οινοπνευματωδών ποτών ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
HIV (Ιός της Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας): Μόλυνση από τον Ιό της Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας (HIV) ή διάγνωση του Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσο-
ανεπάρκειας (AIDS), όταν η μόλυνση μπορεί να αποδειχτεί ότι οφείλεται σε μία από τις παρακάτω αιτίες:
α) Μετάγγιση μολυσμένου αίματος ή παραγώγων αίματος από διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο από τις υγειονομικές αρχές φορέα μετάγγισης, μετά την 
ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. Η ορομετατροπή (seroconversion) σε μόλυνση από τον ιό HIV πρέπει να έχει συντελεστεί εντός έξι (6) μηνών από τη 
μετάγγιση.
β) Τραυματισμό από τυχαίο τρύπημα βελόνας κατά τη διάρκεια εξάσκησης κανονικών επαγγελματικών καθηκόντων των ακόλουθων, περιοριστικά, επαγγελ-
ματιών: γιατρός, οδοντίατρος, νοσοκόμος, ασκών παραϊατρικό επάγγελμα, πυροσβέστης, αστυνομικός. Κάθε ατύχημα που μπορεί, δυνητικά, να προκαλέσει 
μόλυνση από τον ιό HIV και, συνεπώς, υποχρέωση της Εταιρίας προς καταβολή αποζημίωσης, πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρία εντός επτά (7) ημε-
ρών από την ημερομηνία του συμβάντος και να συνοδεύεται από αρνητική εξέταση αντισωμάτων HIV που έγινε αμέσως μετά το ατύχημα. Η ορομετατροπή 
(seroconversion) σε μόλυνση από τον ιό HIV πρέπει να έχει συντελεστεί εντός έξι (6) μηνών από το ατύχημα.
γ) Μεταμόσχευση οργάνου, όπου το μεταμοσχευόμενο όργανο έχει προηγουμένως μολυνθεί από τον ιό του AIDS.
Οποιαδήποτε άλλη αιτία μετάδοσης του ιού HIV δεν καλύπτεται.
Άνοια (περιλαµβανοµένης της Νόσου Alzheimer): Επιδεινούμενη μείωση ή απώλεια της διανοητικής ικανότητας συνεπεία αμετάκλητης ολικής έκπτωσης 
της εγκεφαλικής λειτουργίας, που επιβεβαιώνεται από κλινικά ευρήματα και παγιωμένα ερωτηματολόγια και εξετάσεις για τη Νόσο Alzheimer και την Άνοια. 
Η νόσος πρέπει να οδηγεί σε σημαντική γνωσιακή (cognitive) διαταραχή και η διάγνωση να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο νευρολόγο. Η Άνοια που 
σχετίζεται με κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών, χρήση ναρκωτικών ουσιών ή το AIDS δεν καλύπτεται.
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Απλαστική Αναιµία: Χρόνια και ανυποχώρητη αποτυχία του μυελού των οστών, που έχει ως συνέπεια αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυτοπενία και να 
απαιτεί αγωγή με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 
α) μετάγγιση αίματος, 
β) παράγοντες ερεθισμού μυελού, 
γ) ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες, 
δ) μεταμόσχευση μυελού των οστών.
Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο αιματολόγο.
Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα:  Φλεγμονή των μεμβρανών του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού, που έχει ως συνέπεια  μόνιμο και σημαντικού βαθμού νευρο-
λογικό έλλειμμα. Απαιτείται διάγνωση από εξειδικευμένο νευρολόγο και επιβεβαίωση βακτηριακής λοίμωξης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό μέσω οσφυϊκής 
παρακέντησης. 
Καλοήθης όγκος εγκεφάλου:  Μη καρκινική νεοπλασία στον εγκέφαλο που αποτελεί απειλή για τη ζωή του Ασφαλιζόμενου και επιβεβαιώνεται από εξειδι-
κευμένο νευρολόγο ή νευροχειρουργό. Συμπεριλαμβάνονται οι ενδοκρανιακοί όγκοι που προκαλούν βλάβη στον εγκέφαλο. Πρέπει να απαιτείται χειρουργι-
κή αφαίρεση ή, εφόσον ο όγκος δεν είναι χειρουργήσιμος, να προκαλεί μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα. 
Κεραυνοβόλος ιογενής ηπατίτιδα (Οξεία Ηπατική Ανεπάρκεια):  Μερική ή ολική νέκρωση του ήπατος συνεπεία του ιού της ηπατίτιδας που εξελίσσεται ταχύτα-
τα σε ηπατική ανεπάρκεια. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η νόσος είναι συνέπεια του ιού της ηπατίτιδας και να τεκμηριώνεται από όλα τα παρακάτω 
διαγνωστικά κριτήρια:
α) ένα ταχέως μειούμενο σε μέγεθος ήπαρ,
β) ταχέως επιδεινούμενες εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας,
γ) αυξανόμενος ίκτερος,
δ) νέκρωση ολόκληρων ηπατικών λοβίων (εφόσον υπάρχει ιστολογική εξέταση).
Εξαιρείται:
• Η ηπατική ανεπάρκεια που είναι συνέπεια τοξινών, λήψης ναρκωτικών ουσιών ή κατάχρησης οινοπνευματωδών ποτών, 
Κώµα:  Κατάσταση απώλειας συνείδησης, με απουσία αντίδρασης σε εξωτερικά ερεθίσματα ή εσωτερικές ανάγκες, που συνεχίζεται αδιαλείπτως, με τη χρή-
ση συστημάτων τεχνητής υποστήριξης της ζωής, για μια περίοδο τουλάχιστον ενενήντα έξι (96) ωρών, και έχει ως συνέπεια μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα. 
Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο νευρολόγο. Το κώμα δεν καλύπτεται αν είναι  αποτέλεσμα κατάχρησης οινοπνευματωδών ποτών 
ή λήψης ναρκωτικών ουσιών.
Κώφωση (Απώλεια Ακοής):  Η μόνιμη και αμετάκλητη απώλεια της ακοής (πρόσληψης οποιουδήποτε ήχου) και από τα δύο αυτιά συνεπεία ατυχήματος ή 
ασθένειας. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο γιατρό (ΩΡΛ) και να τεκμηριώνεται από μέσα ελέγχου της ακουστικής ικανότητας (ακο-
ομετρία). Η κώφωση πρέπει να είναι οριστική και να μην μπορεί να διορθωθεί με ιατρικά μέσα.
Εγκεφαλίτιδα:  Σοβαρή φλεγμονή της εγκεφαλικής ουσίας (εγκεφαλικό ημισφαίριο, γέφυρα ή παρεγκεφαλίδα) που έχει ως συνέπεια εκτεταμένο και μόνιμο 
νευρολογικό έλλειμμα που επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο νευρολόγο.
Απώλεια Άκρων/Απώλεια Άκρων ή Όρασης
Απώλεια Άκρων: Ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια χρήσης δύο ή περισσότερων άκρων του σώματος συνεπεία τραυματισμού. Περιλαμβάνει την απώλεια 
χρήσης και των δύο χεριών ή και των δύο ποδιών ή ενός χεριού και ενός ποδιού.
Απώλεια Άκρων ή Όρασης: Ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια: (α) χρήσης και των δύο χεριών ή και των δύο ποδιών, είτε (β) της όρασης και από τα δύο 
μάτια, είτε (γ) χρήσης ενός χεριού και ενός ποδιού, είτε (δ) χρήσης ενός χεριού και της όρασης από ένα μάτι, είτε (ε) χρήσης ενός ποδιού και της όρασης από 
ένα μάτι.
Απώλεια Λόγου: Ολική και αμετάκλητη απώλεια της ικανότητας ομιλίας εξαιτίας ασθένειας ή τραυματισμού των φωνητικών χορδών. Η πάθηση πρέπει να 
επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο γιατρό (ΩΡΛ) και να τεκμηριώνεται για συνεχές χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Η ψυχογενής απώλεια 
λόγου εξαιρείται από την κάλυψη. Η απώλεια λόγου πρέπει να είναι οριστική και να μην μπορεί να διορθωθεί με ιατρικά μέσα.
Μείζονα Εγκαύµατα: Εγκαύματα τρίτου βαθμού που καλύπτουν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας του σώματος του Ασφαλιζόμενου. 
Μείζων Τραυµατισµός Κεφαλής/Εγκεφαλική Βλάβη: Μόνιμη νευρολογική διαταραχή ή απώλεια της διανοητικής ικανότητας ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής 
βλάβης που προκλήθηκε από ατύχημα ή τραυματισμό. Το μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα πρέπει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο νευρολόγο.
Νόσος του Κινητικού Νευρώνα: Αδιαμφισβήτητη διάγνωση της νόσου του κινητικού νευρώνα που επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο νευρολόγο και τεκ-
μηριώνεται από οριστικά αποδεικτικά στοιχεία μέσω των αναμενόμενων συναφών νευρολογικών ευρημάτων.
Μυϊκή Δυστροφία: Αδιαμφισβήτητη διάγνωση μυϊκής δυστροφίας που πρέπει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο νευρολόγο και να τεκμηριώνεται από 
συνδυασμό όλων των ακόλουθων κριτηρίων: (α) Κλινική εικόνα που περιλαμβάνει απουσία αισθητηριακής αναταραχής, φυσιολογικό εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
και ήπια μείωση των τενόντιων αντανακλαστικών, (β) Χαρακτηριστικό ηλεκτρομυογράφημα, (γ) Κλινική υπόνοια που επιβεβαιώνεται από βιοψία μυών.
Νόσος Parkinson: Αδιαμφισβήτητη διάγνωση της Νόσου Parkinson από εξειδικευμένο νευρολόγο, που βασίζεται σε οριστικά ευρήματα μόνιμης και εξε-
λικτικής νευρολογικής διαταραχής. Ο Ασφαλιζόμενος βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκτέλεσης τουλάχιστον τριών από τις έξι βασικές δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής, παρόλο που λαμβάνει τη δέουσα φαρμακευτική αγωγή.
Εξαιρείται:
• Η νόσος Parkinson που οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών ουσιών ή σε τοξικά αίτια.
Πολιοµυελίτιδα: Αδιαμφισβήτητη διάγνωση, από εξειδικευμένο νευρολόγο, λοίμωξης από τον ιό Polio, που οδηγεί σε παραλυτική νόσο μαρτυρούμενη από 
διαταραγμένη κινητική λειτουργία ή αναπνευστική αδυναμία. Η κατάσταση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται ιατρικώς για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Περιπτώ-
σεις που δεν επιφέρουν παράλυση δεν στοιχειοθετούν δικαίωμα παροχής. Άλλες αιτίες παράλυσης εξαιρούνται ρητά.
Συστηµικός Ερυθηµατώδης Λύκος:  Αδιαμφισβήτητη διάγνωση από εξειδικευμένο γιατρό σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά κριτήρια. Στα κριτήρια αυτά περι-
λαμβάνονται τα αναφερόμενα στο American College of Rheumatology revised criteria for the diagnosis of systemic lupus erythematosus. Επιπροσθέτως, 
πρέπει να υπάρχουν εμφανή ευρήματα καρδιακής, νευρολογικής ή νεφρικής εμπλοκής.
Τελική Νόσος (Νόσος σε Τελικό Στάδιο):  Ο Ασφαλιζόμενος πάσχει από νόσο η οποία, σύμφωνα με γνωμάτευση εξειδικευμένου γιατρού, θα οδηγήσει σε 
απώλεια της ζωής του εντός δώδεκα (12) μηνών.
Απώλεια Αυτόνοµης Διαβίωσης: Κατάσταση διαρκούς ανικανότητας αυτόνομης εκτέλεσης τουλάχιστον τριών  από τις ακόλουθες δραστηριότητες της καθη-
μερινής ζωής: 
α) Λήψη λουτρού (ικανότητα να πλένεται κανείς στο μπάνιο ή στο ντους χωρίς τη βοήθεια τρίτου), 
β) Ένδυση (ικανότητα να ντύνεται και να ξεντύνεται κανείς χωρίς τη βοήθεια τρίτου), 
γ) Κατάκλιση (ικανότητα να ξαπλώνει κανείς στο κρεβάτι και να σηκώνεται ή να κάθεται σε μια καρέκλα και να σηκώνεται χωρίς τη βοήθεια τρίτου), 
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δ) Κινητικότητα (ικανότητα να κινείται κανείς από δωμάτιο σε δωμάτιο χωρίς τη βοήθεια τρίτου),
ε) Εγκράτεια (ικανότητα ελέγχου της αφόδευσης και της ούρησης), 
στ) Βρώση (ικανότητα λήψης τροφής από το πιάτο στο στόμα χωρίς τη βοήθεια τρίτου).
Η παραπάνω κατάσταση πρέπει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο γιατρό.
Ειδικές Παθήσεις του Καρδιαγγειακού Συστήµατος  
• Αορτή (Χειρουργική Επέµβαση Αορτής): Μείζων χειρουργική επέμβαση της θωρακικής ή κοιλιακής αορτής για την αντιμετώπιση αγγειακής βλάβης που 
συνιστά κίνδυνο για τη ζωή του Ασφαλιζόμενου. Περιλαμβάνει τη διόρθωση στένωσης, χειρουργικά μοσχεύματα για ανευρύσματα αορτής ή διατομή της 
αορτής, εξαιρουμένης της ελάχιστα επεμβατικής τοποθέτησης stent. Η χειρουργική επέμβαση στις  διακλαδώσεις της αορτής δεν καλύπτεται. 
• Μυοκαρδιοπάθεια:  Κατάσταση διαταραγμένης καρδιοκοιλιακής λειτουργίας (ποικίλης αιτιολογίας) με συνέπεια σημαντική φυσική εξασθένηση τουλάχιστον 
επιπέδου 4, σύμφωνα με την ταξινόμηση της Καρδιολογικής Εταιρίας Νέας Υόρκης (NYHA). Η διάγνωση της μυοκαρδιοπάθειας πρέπει να επιβεβαιώνεται 
από εξειδικευμένο καρδιολόγο. Η μυοκαρδιοπάθεια περιλαμβάνει την διατατική, υπερτροφική και περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Η μυοκαρδιοπάθεια δεν 
καλύπτεται όταν είναι συνέπεια κατάχρησης οινοπνευματωδών ποτών.
• Χειρουργική Καρδιακών Βαλβίδων (Ανοιχτή Καρδιά): Η χειρουργική των καρδιακών βαλβίδων (ενδοσκοπικώς ή ανοιχτής καρδιάς) που γίνεται για πρώτη 
φορά και πραγματοποιείται για την αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση μιας ή περισσοτέρων καρδιακών βαλβίδων, ως συνέπεια ελαττωμάτων που δεν μπο-
ρούν να αντιμετωπισθούν μόνο με διαδικασίες ενδοαρτηριακού καθετηριασμού. Η πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης των καρδιακών βαλβίδων 
πρέπει να συνιστάται από εξειδικευμένο καρδιολόγο.
• Στεφανιαία Αγγειοπλαστική (Διαδερµική Στεφανιαία Επέµβαση): Οι σύγχρονες μέθοδοι της αγγειοπλαστικής με «μπαλόνι», της αθηρεκτομής, της θεραπευ-
τικής αγωγής με χρήση laser ή της τοποθέτησης  stent, για την αντιμετώπιση, κατόπιν υποδείξεως εξειδικευμένου καρδιολόγου, της στένωσης ή απόφραξης, 
κατά ποσοστό τουλάχιστον 70%, δύο ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών σε μία ενιαία διαδικασία. Η στεφανιαία νόσος πρέπει να τεκμηριώνεται από 
αγγειογραφία. 
Σηµείωση: Η ασφαλιστική αποζημίωση, ειδικά για τις περιπτώσεις της Στεφανιαίας Αγγειοπλαστικής, περιορίζεται σε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) 
επί του ισχύοντος κεφαλαίου για τις Σοβαρές Ασθένειες, ενώ το εναπομένον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) αποτελεί πλέον το ασφαλισμένο κεφάλαιο για 
κάθε άλλη ασφαλιστική περίπτωση Σοβαρής Ασθένειας που μπορεί να επέλθει.

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Με την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο Ασφαλιζόμενος, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κάλυψης, προσεβλήθη από 
μία από τις αναφερόμενες στο παραπάνω άρθρο παθήσεις (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στον ορισμό κάθε πάθησης), η Εταιρία είναι 
υποχρεωμένη να του καταβάλει, σε δύο ισόποσες δόσεις, το προβλεπόμενο ασφάλισμα. 
Η πρώτη δόση (το ήμισυ του ασφαλιζόμενου ποσού) καταβάλλεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης στην Εταιρία όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. Η δεύτερη και τελευταία δόση καταβάλλεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της πρώτης δόσης. Προϋπόθεση για την καταβολή τόσο της 
πρώτης όσο και της δεύτερης δόσης είναι να βρίσκεται στη ζωή ο Ασφαλιζόμενος κατά την ημερομηνία της καταβολής.
Η καταβολή του ασφαλίσματος γίνεται μόνο μία φορά, ανεξάρτητα αν ο Ασφαλιζόμενος έχει προσβληθεί από μία ή περισσότερες από τις καλυπτόμενες πα-
θήσεις.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε καλυπτόμενη σοβαρή ασθένεια αποζημιώνεται, μόνο εφόσον  εκδηλωθεί μετά την παρέλευση τριών  (3) τουλάχιστον μηνών από την ημερομη-
νία έναρξης του Ασφαλιστηρίου  και δεν προϋπήρχε αυτών των ημερομηνιών.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός από τις εξαιρέσεις του Άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, δεν καλύπτονται: (α) Ατυχήματα ή ασθένειες που προκαλούνται από την 
εισπνοή, ηθελημένα ή αθέλητα, δηλητηριωδών αερίων ή αναθυμιάσεων, (β) Ατυχήματα ή ασθένειες που προκαλούνται από τη λήψη τοξικών ουσιών ή 
φαρμάκων, εκτός από φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί από γιατρό για συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή (όχι όμως για απεξάρτηση από ναρκωτικά) 
και, (γ) Οι επαγγελματίες αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 5. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  
Εκτός από τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 1.3 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, η παρούσα κάλυψη λήγει αυτόματα με την ολοσχερή καταβολή του 
ασφαλίσματος μετά την επέλευση καλυπτόμενης ασφαλιστικής περίπτωσης.
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  
Ο προσδιορισμός του ασφαλίστρου που οφείλεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει να καλύψει η Εταιρία με τους όρους αυτής 
της Κάλυψης, έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:
• Την «ηλικία» του Ασφαλιζόμενου κατά την ασφάλισή του με την Κάλυψη αυτή. Σε κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου, θα εφαρμόζονται αυτόματα, τα ασφάλι-
στρα που αναλογούν   στην νέα (μεγαλύτερη κατά ένα έτος) ηλικία του ασφαλιζόμενου. 
• Η συχνότητα εμφάνισης των περιστατικών που καλύπτονται από την Κάλυψη, όπως αυτή προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η Εταιρία ή 
άλλοι ελληνικοί και διεθνείς οργανισμοί.
• Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας.
Κατά την ανανέωση της παρούσας Κάλυψης, με τον τρόπο που προβλέπεται στο ΑΡΘΡΟ 1.3 των Γενικών Όρων, το ασφάλιστρο υπολογίζεται εκ νέου από την 
Εταιρία αφού ληφθούν υπόψη και οι παραπάνω ενδεικτικοί παράγοντες. 
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Serious Prime Best
Ειδικός Όρος Σοβαρών Ασθενειών  (ΕΟ 422)

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Καρκίνος: Κακοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση των κακοηθών κυττάρων και τη διήθηση ιστών. Η διάγνωση πρέ-
πει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο γιατρό και να τεκμηριώνεται από οριστική ιστολογική εξέταση.
Συμπεριλαμβάνονται: η λευχαιμία, οι κακοήθεις νεοπλασίες του λεμφικού συστήματος - περιλαμβανομένων των λεμφωμάτων του δέρματος -, η νόσος του 
Hodgkin, οι κακοήθειες του μυελού των οστών και το σάρκωμα.
Εξαιρούνται:
• Κάθε προκακοήθης όγκος.
• Οι δυσπλασίες και κάθε μη διηθητικός καρκίνος (καρκίνος ή καρκίνωμα «in situ»).
• Ο καρκίνος του προστάτη – εκτός και αν έχει εξελιχθεί στο στάδιο Τ2ΝΟΜΟ της κατάταξης ΤΝΜ.
• Ο θηλώδης καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα που είναι περιορισμένος στο όργανο αυτό.
• Κάθε πρωτοπαθής καρκίνος του δέρματος εκτός από το κακόηθες μελάνωμα που έχει εξαπλωθεί κάτω από την επιδερμίδα. 
•Κάθε κακοήθης όγκος παρουσία του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV).
Χειρουργική Επέµβαση (By-Pass) Στεφανιαίας: Η σύγχρονη μέθοδος χειρουργικής επέμβασης ανοιχτού θώρακα που αποσκοπεί στη διόρθωση της στένω-
σης ή απόφραξης δύο ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών, με μόσχευμα παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας. 
Εξαιρούνται:
• Οι διαδερμικές επεμβάσεις σε στεφανιαία αρτηρία όπως η αγγειοπλαστική και κάθε άλλη τεχνική που βασίζεται σε ενδοαγγειακό καθετηριασμό ή χρήση 
ακτινών laser.
Καρδιακή Προσβολή (Έµφραγµα του Μυοκαρδίου): Η νέκρωση του καρδιακού μυός ως αποτέλεσμα ελλειπούς αιμάτωσης. Η διάγνωση πρέπει να επιβε-
βαιώνεται από την τυπική αύξηση ή/και μείωση των καρδιακών βιολογικών δεικτών μέσω αιματολογικής εξέτασης (Τροπονίνη Ι, Τροπονίνη Τ ή CK-MB) με 
ένδειξη τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω από το 99ο εκατοστημόριο του ανώτατου ορίου αναφοράς καθώς και από ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
α) οξέα καρδιολογικά συμπτώματα και ενδείξεις, που συνάδουν με καρδιακή προσβολή,
β) πρόσφατες συνεχείς ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις με παράλληλη ανάπτυξη οποιουδήποτε από τα παρακάτω: ανύψωση ή πτώση του ST,  αναστρο-
φή του κύματος Τ, παθολογικά κύματα Q ή αποκλεισμός αριστερού σκέλους.
Εξαιρούνται:
• Άλλα οξέα στεφανιαία σύνδρομα που περιλαμβάνουν – αλλά δεν περιορίζονται σε -ασταθή στηθάγχη.
Νεφρική Ανεπάρκεια (Τελικό Στάδιο Νεφρικής Νόσου): Το τελικό στάδιο νεφρικής νόσου, που εμφανίζεται ως χρόνια και μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια λει-
τουργίας και των δύο νεφρών, με αποτέλεσμα να απαιτείται τακτική διύλιση (αιμοκάθαρση). 
Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Νέκρωση εγκεφαλικού ιστού οφειλόμενη σε ανεπαρκή αιμάτωση ή αιμορραγία, με τα εξής επακόλουθα: (α) πρόσφατη εκδήλωση 
νευρολογικών συμπτωμάτων συμβατών με εγκεφαλικό επεισόδιο, (β) πρόσφατες νευρολογικές διαταραχές που τεκμηριώνονται από κλινική εξέταση και δι-
αρκούν αδιαλείπτως επί εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες μετά τη διάγνωση του εγκεφαλικού και, (γ) πρόσφατα ευρήματα σε αξονική ή μαγνητική τομογραφία 
εγκεφάλου συμβατά με την κλινική διάγνωση.  
Εξαιρούνται:
• Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια.
• Τραυματική κάκωση εγκεφαλικού ιστού ή αιμοφόρων αγγείων.
• Δευτερεύουσα αιμορραγία σε έδαφος προϋπάρχουσας εγκεφαλικής κάκωσης.
• Οποιαδήποτε παρατηρούμενη ανωμαλία σε απεικονιστική εξέταση εγκεφάλου χωρίς ξεκάθαρη διασύνδεση με κλινικά συμπτώματα και νευρολογικές 
ενδείξεις.
Τύφλωση: Η πλήρης, μόνιμη και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης και των δύο ματιών, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Η διάγνωση πρέπει να επιβε-
βαιώνεται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο. 
Μεταµόσχευση Κυρίων Οργάνων: Η τρέχουσα μέθοδος χειρουργικής επέμβασης που γίνεται για τη μεταμόσχευση (σε δέκτη) των ακόλουθων ακέραιων 
ανθρώπινων οργάνων: καρδιάς, πνεύμονα, ήπατος, παγκρέατος, νεφρού.  
Εξαιρείται:
• Η μεταμόσχευση οποιουδήποτε άλλου οργάνου, τμήματος οργάνου, ιστού ή κυττάρων.
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας: Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια φλεγμονώδης και απομυελινοποιητική ασθένεια του εγκεφάλου ή/και του νωτιαίου μυελού 
που προκαλεί νευρολογικά συμπτώματα. Η διάγνωση σκλήρυνσης κατά πλάκας πρέπει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο  νευρολόγο σύμφωνα με διε-
θνή ιατρικά κριτήρια (Revised McDonald Criteria 2005). 
Εξαιρούνται:
• Πιθανά απεικονιστικά ευρήματα και μεμονωμένα νευρολογικά συμπτώματα  
• υποδηλωτικά της ασθένειας χωρίς να οδηγούν σε οριστική διάγνωση  της σκλήρυνσης κατά πλάκας. 
Παράλυση/Παραπληγία: Οριστική και αμετάκλητη απώλεια χρήσης δύο ή περισσοτέρων άκρων εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας του εγκεφάλου ή του νω-
τιαίου μυελού. Η εν λόγω μόνιμη λειτουργική απώλεια χρήσης πρέπει να επιβεβαιώνεται από εξειδικευμένο νευρολόγο.
Καλύπτεται από τον παραπάνω ορισμό η απώλεια χρήσης των άκρων που κατατάσσεται ως διπληγία, ημιπληγία και τετραπληγία.
Τελικό Στάδιο Ηπατίτιδας/Κίρρωση:  Χρόνια και σε τελικό στάδιο έκπτωση της λειτουργίας του ήπατος που προκαλεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 
α) μόνιμος ίκτερος,
β) μη ελεγχόμενος ασκίτης,
γ) οισοφαγικοί ή γαστρικοί κιρσοί,
δ) ηπατική εγκεφαλοπάθεια.
Εξαιρούνται:
•Ασθένεια του ήπατος συνεπεία κατάχρησης οινοπνευματωδών ποτών ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
Κεραυνοβόλος ιογενής ηπατίτιδα (Οξεία Ηπατική Ανεπάρκεια): Μερική ή ολική νέκρωση του ήπατος συνεπεία του ιού της ηπατίτιδας που εξελίσσεται 
ταχύτατα σε ηπατική ανεπάρκεια. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η νόσος είναι συνέπεια του ιού της ηπατίτιδας και να τεκμηριώνεται από όλα τα 
παρακάτω διαγνωστικά κριτήρια:
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α) ένα ταχέως μειούμενο σε μέγεθος ήπαρ,
β) ταχέως επιδεινούμενες εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας,
γ) αυξανόμενος ίκτερος,
δ) νέκρωση ολόκληρων ηπατικών λοβίων (εφόσον υπάρχει ιστολογική εξέταση).
Εξαιρείται:
• Η ηπατική ανεπάρκεια που είναι συνέπεια τοξινών, λήψης ναρκωτικών ουσιών ή κατάχρησης οινοπνευματωδών ποτών.
Ειδικές Παθήσεις του Καρδιαγγειακού Συστήµατος:  
• Αορτή (Χειρουργική Επέµβαση Αορτής):  Μείζων χειρουργική επέμβαση της θωρακικής ή κοιλιακής αορτής για την αντιμετώπιση αγγειακής βλάβης που 
συνιστά κίνδυνο για τη ζωή του Ασφαλιζόμενου. Περιλαμβάνει τη διόρθωση στένωσης, χειρουργικά μοσχεύματα για ανευρύσματα αορτής ή διατομή της 
αορτής, εξαιρουμένης της ελάχιστα επεμβατικής τοποθέτησης stent. Η χειρουργική επέμβαση στις  διακλαδώσεις της αορτής δεν καλύπτεται. 
• Μυοκαρδιοπάθεια:  Κατάσταση διαταραγμένης καρδιοκοιλιακής λειτουργίας (ποικίλης αιτιολογίας) με συνέπεια σημαντική φυσική εξασθένηση τουλάχιστον 
επιπέδου 4, σύμφωνα με την ταξινόμηση της Καρδιολογικής Εταιρίας Νέας Υόρκης (NYHA). Η διάγνωση της μυοκαρδιοπάθειας πρέπει να επιβεβαιώνεται 
από εξειδικευμένο καρδιολόγο. Η μυοκαρδιοπάθεια περιλαμβάνει την διατατική, υπερτροφική και περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Η μυοκαρδιοπάθεια δεν 
καλύπτεται όταν είναι συνέπεια κατάχρησης οινοπνευματωδών ποτών.
• Χειρουργική Καρδιακών Βαλβίδων (Ανοιχτή Καρδιά):  Η χειρουργική των καρδιακών βαλβίδων (ενδοσκοπικώς ή ανοιχτής καρδιάς) που γίνεται για πρώτη 
φορά και πραγματοποιείται για την αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση μιας ή περισσοτέρων καρδιακών βαλβίδων, ως συνέπεια ελαττωμάτων που δεν μπο-
ρούν να αντιμετωπισθούν μόνο με διαδικασίες ενδοαρτηριακού καθετηριασμού. Η πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης των καρδιακών βαλβίδων 
πρέπει να συνιστάται από εξειδικευμένο καρδιολόγο.
• Στεφανιαία Αγγειοπλαστική (Διαδερµική Στεφανιαία Επέµβαση): Οι σύγχρονες μέθοδοι της αγγειοπλαστικής με «μπαλόνι», της αθηρεκτομής, της θεραπευ-
τικής αγωγής με χρήση laser ή της τοποθέτησης  stent, για την αντιμετώπιση, κατόπιν υποδείξεως εξειδικευμένου καρδιολόγου, της στένωσης ή απόφραξης, 
κατά ποσοστό τουλάχιστον 70%, δύο ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών σε μία ενιαία διαδικασία. Η στεφανιαία νόσος πρέπει να τεκμηριώνεται από 
αγγειογραφία. 
Σημείωση: Η ασφαλιστική αποζημίωση, ειδικά για τις περιπτώσεις της Στεφανιαίας Αγγειοπλαστικής, περιορίζεται σε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) 
επί του ισχύοντος κεφαλαίου για τις Σοβαρές Ασθένειες, ενώ το εναπομένον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) αποτελεί πλέον το ασφαλισμένο κεφάλαιο για 
κάθε άλλη ασφαλιστική περίπτωση Σοβαρής Ασθένειας που μπορεί να επέλθει.

ΆΡΘΡΟ 2. EΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚAΛΥΨΗΣ
Με την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο Ασφαλιζόμενος, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κάλυψης, προσεβλήθη από 
μία από τις αναφερόμενες στο παραπάνω άρθρο παθήσεις (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στον ορισμό κάθε πάθησης), η Εταιρία είναι 
υποχρεωμένη να του καταβάλει, σε δύο ισόποσες δόσεις, το προβλεπόμενο ασφάλισμα. 
Η πρώτη δόση (το ήμισυ του ασφαλιζόμενου ποσού) καταβάλλεται μέσα σε διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης στην Εταιρία όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η δεύτερη και τελευταία δόση καταβάλλεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της πρώτης δόσης. Προϋπόθεση για την 
καταβολή τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης δόσης είναι να βρίσκεται στη ζωή ο Ασφαλιζόμενος κατά την ημερομηνία της καταβολής.
Η καταβολή του ασφαλίσματος γίνεται μόνο μία φορά, ανεξάρτητα εάν ο Ασφαλιζόμενος έχει προσβληθεί από μία ή περισσότερες από τις καλυπτόμενες 
παθήσεις.

ΑΡΘΡΟ  3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Οποιαδήποτε καλυπτόμενη σοβαρή ασθένεια αποζημιώνεται,  μόνο  εφόσον  εκδηλωθεί μετά  την  παρέλευση  τριών (3)  τουλάχιστον μηνών  από  την  ημε-
ρομηνία  έναρξης  του Ασφαλιστηρίου  ή  επαναφοράς  του σε  ισχύ και  δεν προϋπήρχε  αυτών των  ημερομηνιών.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΙΚΈΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός από τις εξαιρέσεις του Άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, δεν καλύπτονται: (α) Ατυχήματα ή ασθένειες που προκαλούνται από την 
εισπνοή, ηθελημένα ή αθέλητα, δηλητηριωδών αερίων ή αναθυμιάσεων, (β) Ατυχήματα ή ασθένειες που προκαλούνται από τη λήψη τοξικών ουσιών ή 
φαρμάκων, εκτός από φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί από γιατρό για συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή (όχι όμως για απεξάρτηση από ναρκωτικά) 
και, (γ) Οι επαγγελματίες αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 5. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  
Εκτός από τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 1.3 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, η παρούσα κάλυψη λήγει αυτόματα με την ολοσχερή καταβολή του 
ασφαλίσματος μετά την επέλευση καλυπτόμενης ασφαλιστικής περίπτωσης. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  
Ο προσδιορισμός του ασφαλίστρου που οφείλεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει να καλύψει η Εταιρία με τους όρους αυτής 
της Κάλυψης, έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:
• Την «ηλικία» του Ασφαλιζόμενου κατά την ασφάλισή του με την Κάλυψη αυτή. Σε κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου, θα εφαρμόζονται αυτόματα, τα ασφάλι-
στρα που αναλογούν   στην νέα (μεγαλύτερη κατά ένα έτος) ηλικία του ασφαλιζόμενου. 
• Η συχνότητα εμφάνισης των περιστατικών που καλύπτονται από την Κάλυψη, όπως αυτή προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η Εταιρία ή 
άλλοι ελληνικοί και διεθνείς οργανισμοί.
• Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας.
Κατά την ανανέωση της παρούσας Κάλυψης, με τον τρόπο που προβλέπεται στο ΑΡΘΡΟ 1.3 των Γενικών Όρων, το ασφάλιστρο υπολογίζεται εκ νέου από την 
Εταιρία αφού ληφθούν υπόψη και οι παραπάνω ενδεικτικοί παράγοντες. 
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Eιδικός Όρος Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης (EO 274)

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Έκταση της κάλυψης: Η PRIME INSURANCE παρέχει στον Ασφαλισμένο την κάλυψη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Prime Med Plus  μέσω του συνεργαζό-
μενου Δικτύου Υγείας «New Health System IKE» και των συμβεβλημένων με αυτό γιατρών, διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών κλινικών, οφθαλμολογικών 
κέντρων, οδοντιατρικών κέντρων καθώς και οδοντιατρείων. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που δίδονται με το παρόν παρέχονται από συνεργαζόμενους τρίτους 
φορείς, η PRIME INSURANCE δικαιούται να καταργήσει ή να τροποποιήσει, οποτεδήποτε, οποιαδήποτε από αυτές, αν διακοπεί ή τροποποιηθεί η συνεργασία 
της, για οποιονδήποτε λόγο, με κάποιον από τους εν λόγω φορείς. Στον Ασφαλισμένο παρέχονται οι ακόλουθες ιατρικές υπηρεσίες:

1.1. Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο
Ο Ασφαλισμένος έχει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες ειδικού Συντονιστικού Τηλεφωνικού Κέντρου (τηλ: 212 212 7979), στελεχωμένου με άρτια εκπαιδευμένο 
ιατρικό και διοικητικό προσωπικό που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο. Το Κέντρο, κοινό και ενιαίο για το δίκτυο των συμβεβλημένων 
με αυτό γιατρών, διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών κλινικών, οφθαλμολογικών κέντρων, οδοντιατρικών κέντρων καθώς και οδοντιατρείων, παρέχει:
• Iατρικές συμβουλές.
• Οδηγίες για τη χρήση των παροχών της παρούσας κάλυψης.
Το Συντονιστικό Κέντρο ενεργοποιεί την διαδικασία εξυπηρέτησης του Ασφαλισμένου και η παρεμβολή του συνιστά προϋπόθεση κάλυψης.

1.2. Ιατρικές Επισκέψεις
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο, στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος έχει ανάγκη ιατρικής βοήθειας, μπορεί να πραγματο-
ποιήσει απεριόριστες επισκέψεις: 
1. Σε ιατρεία συνεργαζόμενων γιατρών, καταβάλλοντας για κάθε επίσκεψη ποσό από 15 έως 20 ευρώ. 
2. Σε σύγχρονα Πολυιατρεία καταβάλλοντας για κάθε επίσκεψη ποσό 10 ευρώ.
3. Στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων κλινικών και σε όλες τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες, καταβάλλοντας για κάθε επίσκεψη ποσό 10 ευρώ. 
4. Στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων  Παιδιατρικών κλινικών και στις ιατρικές ειδικότητες Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού χωρίς κόστος.
5. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστες επισκέψεις για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά, στους εφημερεύοντες γιατρούς και σε όλες 
τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων των συναρμοζόμενων ιδιωτικών κλινικών, 24 ώρες το 24ωρο χωρίς κόστος. 
6. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστες προγραμματισμένες, συνεδρίες σε Πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων Φυσιοθεραπευτών, 
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο, καταβάλλοντας για κάθε επίσκεψη το ποσό των 15 ευρώ, ανά συνεδρία.
7. Παρέχεται η δυνατότητα στον Ασφαλισμένο να πραγματοποιήσει απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε γιατρό ψυχολόγο, καταβάλλοντας το ποσό 
των 25 ευρώ ανά συνεδρία.
8. Παρέχεται η δυνατότητα στον Ασφαλισμένο να πραγματοποιήσει απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε διαιτολόγο - διατροφολόγο, καταβάλλο-
ντας το ποσό των 20 ευρώ ανά συνεδρία.
9. Παρέχεται η δυνατότητα στον Ασφαλισμένο να πραγματοποιήσει απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε Ιατρούς ομοιοπαθητικούς - βελονιστές, 
καταβάλλοντας το ποσό των 30 ευρώ ανά συνεδρία.

Ο Ασφαλισµένος µπορεί να ζητήσει τη διενέργεια των ιατρικών επισκέψεων, πάντα κατόπιν επικοινωνίας µε το Συντονιστικό Κέντρο.

1.3. Διαγνωστικές Εξετάσεις
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο και στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος έχει ανάγκη να πραγματοποιήσει διαγνωστικές 
εξετάσεις του δίνεται η δυνατότητα: 
1. Να πραγματοποιήσει την διενέργεια διαγνωστικών εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων Νοσηλευ-
τικών Ιδρυμάτων, Πολυιατρείων και Διαγνωστικών Κέντρων με χρήση ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  χωρίς να συμμετέχει στις δαπάνες.  
2. Να πραγματοποιήσει την διενέργεια διαγνωστικών εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων, χωρίς τη χρήση ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ, συμμετέχοντας στις δαπάνες κατά 15% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του εκάστοτε Νοσηλευ-
τικού ιδρύματος.
3. Να πραγματοποιήσει την διενέργεια διαγνωστικών εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία των Πολυιατρείων και Διαγνω-
στικών κέντρων συμμετέχοντας στις δαπάνες με τον ειδικά διαμορφωμένο τιμοκατάλογο.
4. Για έκτακτα περιστατικά είτε από ασθένεια είτε από ατύχημα, καλύπτονται οι διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στα συμβεβλημένα Νοση-
λευτικά ιδρύματα και έως του ποσού των 300 ευρώ ανά περιστατικό, κατά 100%.
(Εξαιρείται ο όμιλος Υγεία-Μητέρα και Ιατρικού κέντρου Αθηνών)
Ο Ασφαλισµένος µπορεί να ζητήσει τη διενέργεια των διαγνωστικών εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, πάντα κατόπιν επικοινωνίας µε το 
Συντονιστικό Κέντρο, έχοντας απεριόριστο όριο.

1.4. Έξοδα προσωπικού ατυχήµατος  
Έξοδα προσωπικού ατυχήματος στα ιδιωτικά συμβεβλημένα Νοσοκομεία:
Στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων κλινικών για την πράξη που πραγματοποιείται και έως του ποσού των 1.500 ευρώ κατά περίπτωση και αφορούν 
έξοδα: αμοιβή Ιατρού, Νοσηλευτικού ιδρύματος, υγειονομικού υλικού, δίνεται κάλυψη, συμμετέχοντας ο ασφαλιζόμενος με το 30% των δαπανών.   
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1.5. Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check-Up)
1. Αιµατολογικός έλεγχος που περιλαµβάνει: 
1.1 Γενική αίματος, 
1.2 Γενική ούρων, 
1.3 ΤΚΕ, 
1.4 Σάκχαρο, 
1.5 Ολική χοληστερόλη  
1.6 Τριγλυκερίδια  
1.7 Υπατικό έλεγχο SGOT, SGPT, γ-GT 
2. Οφθαλµολογικός έλεγχος που περιλαµβάνει: 
2.1 Μέτρηση οπτικής οξύτητας, 
2.2 Τονομέτρηση με Goldman,  
2.3 Εξέταση στην σχιμοειδή λυχνία 
3. Οδοντιατρικός έλεγχος που περιλαµβάνει:
3.1 Έλεγχο στοματικής κοιλότητας, καθαρισμό οδόντων και  φθορίωση. 
4. Λογοθεραπευτικός και ψυχιατρικός έλεγχος για παιδιά που περιλαµβάνει:
4.1 Πρώτη αξιολόγηση ομιλίας και μάθησης και αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών 

1.6. Λοιπές Παροχές
• Οδοντιατρική φροντίδα
Παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο η δυνατότητα να απευθύνεται, μέσω του Συντονιστικού Κέντρου, σε συνεργαζόμενα οδοντιατρεία, στα οποία θα έχει προνομι-
ακή έκπτωση 50% το σύνολο των πραγματοποιούμενων πράξεων και επεμβάσεων σύμφωνα με ειδικά διαμορφωμένο τιμοκατάλογο.
• Οφθαλμολογική φροντίδα 
1.1 Οφθαλμολογικές επεμβάσεις για διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών με LASER σε συνεργαζόμενα σε οφθαλμολογικά κέντρα και Νοσηλευτικά Ιδρύματα  
με έκπτωση  50% 
1.2 Κάλυψη αγοράς γυαλιών οράσεως:
Δωρεάν για αγορές έως 250 Ευρώ (με χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ) 
(Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ χορηγεί 100 Ευρώ και τα υπόλοιπα 150 Ευρώ παροχή του προγράμματος.)
Για αγορές  άνω των 100 Ευρώ  παρέχεται επιδότηση 80 Ευρώ ή συμμετοχή  40%
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Ειδικός Όρος Χειρουργικού Επιδόµατος  [EO 369]

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: Με την προσκόμιση των απαραίτητων πρωτότυπων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι ο Ασφαλιζόμενος, 
συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κάλυψης, η Εταιρία θα του 
καταβάλει ποσοστό του ασφαλιζόμενου ποσού ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης και σύμφωνα με τον πίνακα βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων 
που επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.
ΑΡΘΡΟ 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Πολλαπλή επέμβαση: Αν γίνουν περισσότερες από μία επεμβάσεις στη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας, η Εταιρία καταβάλλει το 100% του επιδό-
ματος που προβλέπεται για την βαρύτερη επέμβαση και το 50% του επιδόματος που προβλέπεται για την αμέσως επόμενη σε βαρύτητα  επέμβαση.

Ειδικός Όρος Νοσοκοµειακού Επιδόµατος  [EO 368]
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:  Με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι ο Ασφαλιζόμενος, συνεπεία ατυχή-
ματος ή ασθενείας, και κατόπιν εντολής γιατρού, παρέμεινε νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κάλυψης, η Εταιρία θα του 
καταβάλει την προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο και για μέγιστη χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών. 
Εφόσον ο Ασφαλιζόμενος, μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας, επιβάλλεται να παραμείνει για ανάρρωση στο σπίτι του και βρίσκεται υπό ιατρική παρακο-
λούθηση, η Εταιρία θα του καταβάλει επίδομα ανάρρωσης ίσο με το ήμισυ του επιδόματος νοσηλείας για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 
ημέρες νοσηλείας.
ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή στο Εξωτερικό, η ημε-
ρήσια αποζημίωση διπλασιάζεται για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.  Ο διπλασιασμός δεν επεκτείνεται στο επίδομα ανάρρωσης στο σπίτι.

Ειδικός Όρος Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα ή Ασθένεια  [EO 439]

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:  Με την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο Ασφαλιζόμενος, κατά τη διάρκεια ισχύος 
της παρούσας κάλυψης, κατέστη, συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας, πλήρως και προσωρινά ανίκανος για εργασία, δηλαδή προς παροχή όλων των συναφών 
προς το επάγγελμά του υπηρεσιών και συγχρόνως τελεί, κατά τη διάρκεια της εν λόγω ανικανότητας, υπό θεραπευτική αγωγή από γιατρό που ασκεί νόμιμα 
το επάγγελμά του, η Εταιρία θα του καταβάλλει την προβλεπόμενη ημερήσια παροχή κατά την περίοδο που διαρκούν η ανικανότητα και θεραπεία του, αλλά 
πάντως :
α) Η παροχή δεν καταβάλλεται για έναν ορισμένο αριθμό ημερών (περίοδος αναμονής) μετά την έναρξη της ανικανότητας. Η διάρκεια της περιόδου αναμονής 
ορίζεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου.
β) Η παροχή καταβάλλεται για μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για μία και την αυτή συνεχή περίοδο ανικανότητας που οφείλεται σε μία ή περισ-
σότερες αιτίες ή για αλλεπάλληλες περιόδους ανικανότητας που οφείλονται στην ίδια αιτία ή περισσότερες συναφείς αιτίες.

Εφόσον η σχετική αξίωση αποδεικνύεται δεόντως, η παροχή θα καταβάλλεται δεδουλευμένη στον Ασφαλιζόμενο μετά τη λήξη της περιόδου ανικανότητας. 
Εφόσον η πρόσκαιρη ολική ανικανότητα διαρκεί περισσότερο από τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες, η Εταιρία καταβάλλει αποζημίωση ανά τριάντα (30) ημέ-
ρες συνεχούς πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να ασκήσει μερικά το επάγγελμά του (πρόσκαιρη μερική ανικανότητα), η Εταιρία θα του καταβάλλει 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της ημερήσιας αποζημίωσης.
Σημειώνεται ότι η ασφαλιζόμενη παροχή (αθροιστικά με συμπληρωματική ασφάλιση πρόσκαιρης ανικανότητας με την οποία καλύπτεται ενδεχομένως ο 
Ασφαλιζόμενος μέσω οποιασδήποτε άλλης κάλυψης του παρόντος ή άλλου Ασφαλιστηρίου της Εταιρίας) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 
ογδόντα τοις εκατό (80%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από την εργασία του Ασφαλιζόμενου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: Εκτός από τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 1.3 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, η παρούσα κάλυψη λήγει αυ-
τόματα: 
α)  Με την εξάντληση του ανώτατου χρονικού ορίου καταβολής της παροχής. 
β) Με τυχόν συνταξιοδότηση του Ασφαλιζόμενου από τον κοινωνικό του φορέα. 
γ) Με την παύση άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλματος ή εργασίας με μισθό ή κέρδος λόγω οποιασδήποτε αιτίας. 
δ) Με την επέλευση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας, εφόσον ο Ασφαλιζόμενος καλύπτεται από την παροχή αυτή.

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ: Αν τυχόν υπάρξει συρροή αξιώσεων αποζημίωσης (ταυτόχρονη ή σε διαδοχικό χρόνο) για 
μόνιμη ανικανότητα (ολική ή μερική) και πρόσκαιρη ανικανότητα, η Εταιρία υποχρεώνεται να πληρώσει μόνο τη μόνιμη ανικανότητα.
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Ειδικός Όρος Απώλειας Ζωής από Ασθένεια ή Ατύχηµα (EO 479)

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Με την κάλυψη αυτή η Εταιρία εγγυάται την εφάπαξ καταβολή, στους δικαιούχους της ασφάλισης, του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγράφεται στον πίνα-
κα καλύψεων του Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλιζόμενου κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. 

ΑΡΘΡΟ  2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης, εκτός από την προσκόμιση στην Εταιρία όλων των απαιτούμενων σχετικών δικαιολογητικών, είναι 
η ολοσχερής εξόφληση των ασφαλίστρων του ασφαλιστικού έτους κατά το οποίο επήλθε η ασφαλιστική περίπτωση.

ΆΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
Ειδικά για την παρούσα κάλυψη, αίρεται ο περιορισμός του άρθρου 1.4.1 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου. Συνεπώς, η Εταιρία δεσμεύεται για την ανα-
νέωση της παρούσας κάλυψης μέχρι και την επέτειο του Ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την ημερομηνία συμπλήρωσης του 64ου έτους της ζωής του 
Ασφαλιζόμενου, εκτός αν συντρέξουν οι περιπτώσεις των Άρθρων 1.4.2, 1.4.3 και 1.4.4 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου ή του παρακάτω άρθρου 6.2.1

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Ο προσδιορισμός του ασφαλίστρου που οφείλεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει να καλύψει η Εταιρία με τους όρους αυτής 
της Κάλυψης, γίνεται  αφού ληφθούν υπόψη οι παρακάτω ενδεικτικοί παράγοντες:
• Την «ηλικία» του Ασφαλιζόμενου κατά την ασφάλισή του με την Κάλυψη αυτή. Σε κάθε ανανέωση του ασφαλιστηρίου, θα εφαρμόζονται αυτόματα, τα ασφά-
λιστρα που αναλογούν   στην νέα (μεγαλύτερη κατά ένα έτος) ηλικία του ασφαλιζόμενου. 
• Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας.
Κατά την ανανέωση της παρούσας Κάλυψης, με τον τρόπο που προβλέπεται στο ΑΡΘΡΟ 3. του παρόντος ειδικού όρου, το ασφάλιστρο υπολογίζεται εκ νέου 
από την Εταιρία αφού ληφθούν υπόψη και οι παραπάνω ενδεικτικοί παράγοντες.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Εφόσον ο Ασφαλιζόμενος καλύπτεται, παράλληλα με την παρούσα, και από την κάλυψη «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα» (ΕΟ 480), τότε:
6.1 Εάν τυχόν υπάρξει συρροή αξιώσεων (ταυτόχρονη ή σε διαδοχικό χρόνο) αποζημίωσης για μόνιμη ολική ανικανότητα και απώλεια ζωής, η Εταιρία υπο-
χρεούται να πληρώσει μόνο τη μεγαλύτερη από αυτές. 
6.2 Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος για εργασία και αποζημιωθεί πλήρως και ολοσχερώς βάσει της κάλυψης «Μό-
νιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα» (ΕΟ 480), τότε:
6.2.1 Η παρούσα κάλυψη ακυρώνεται αυτομάτως κατά τη χρονική στιγμή της οριστικής αναγνώρισης, από την Εταιρία, της μόνιμης ολικής ανικανότητας, 
εφόσον το ασφαλισμένο κεφάλαιο απώλειας ζωής είναι μικρότερο ή ίσο με το κεφάλαιο της κάλυψης «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα» 
(ΕΟ 395).
6.2.2 Το κεφάλαιο της παρούσας κάλυψης, εφόσον είναι μεγαλύτερο, μειώνεται κατά το ισόποσο του κεφαλαίου της κάλυψης «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από 
ασθένεια ή ατύχημα» (ΕΟ 480) από τη χρονική στιγμή της οριστικής αναγνώρισης, από την Εταιρία, της μόνιμης ολικής ανικανότητας.

ΑΡΘΡΟ 7.  ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.3 των γενικών όρων του Ασφαλιστηρίου και στο παραπάνω άρθρο 6.2.1., η παρούσα κάλυψη λήγει αυτόματα με 
την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης.
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Ειδικός Όρος Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχηµα (EO 480)

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Με την κάλυψη αυτή η Εταιρία εγγυάται να καταβάλει, στον ίδιο τον Ασφαλιζόμενο, το ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του 
Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση που αυτός, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος, καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος προς εργασία. Η ανικανότητα θεωρείται μό-
νιμη και ολική όταν προκαλεί ολοσχερή αδυναμία στον Ασφαλιζόμενο να εξασκεί το επάγγελμα που έχει δηλώσει στην Εταιρία και ασκούσε κατά τη σύναψη 
της ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο το οποίο απαιτεί προσόντα αντίστοιχα με τη μόρφωση, την πείρα, την ειδίκευση και τις δεξιότητές του.

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι η προσκόμιση στην Εταιρία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πιστοποιούν ότι 
η ανικανότητα του Ασφαλιζόμενου είναι μόνιμη και ολική σύμφωνα με τον ορισμό του παραπάνω άρθρου 1. Μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την 
πιστοποίηση της ανικανότητας, το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται εφάπαξ εφόσον η μόνιμη ολική ανικανότητα οφείλεται, περιοριστικά, σε μία από τις 
ακόλουθες αιτίες:
• πλήρης και μόνιμη αισθητικοκινητική τετραπληγία (ολική παράλυση),
• πλήρης και μόνιμη απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλμών, 
• πλήρης και μόνιμη αισθητικοκινητική απώλεια δύο ή περισσοτέρων άκρων, ή ενός άκρου και ενός οφθαλμού,
• μόνιμη έκπτωση εγκεφαλικής λειτουργίας ή νοητικών ικανοτήτων. 
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, καταβάλλεται το ήμισυ (50%) του ασφαλισμένου κεφαλαίου. Το υπόλοιπο ήμισυ καταβάλλεται ένα χρόνο μετά την πληρωμή 
της πρώτης δόσης εφόσον η Ασφαλιζόμενος εξακολουθεί να είναι μόνιμα και ολικά ανίκανος για εργασία.
Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιηθεί η καταβολή αποζημίωσης (ολικής ή μερικής), είναι απαραίτητο ο Ασφαλιζόμενος να βρίσκεται στη ζωή και να 
έχει προηγηθεί η ολοσχερής εξόφληση των ασφαλίστρων του ασφαλιστικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιείται η πληρωμή της αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
Ειδικά για την παρούσα κάλυψη, αίρεται ο περιορισμός του άρθρου 1.4.1 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου. Συνεπώς, η Εταιρία δεσμεύεται για την 
ανανέωση της παρούσας κάλυψης μέχρι και την επέτειο του Ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την ημερομηνία συμπλήρωσης του 64ου έτους της ζωής 
του Ασφαλιζόμενου, εκτός αν συντρέξουν οι περιπτώσεις των Άρθρων 1.4.2, 1.4.3 και 1.4.4 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Τα υπολογιζόμενα κατά την ημερομηνία έκδοσης του Ασφαλιστηρίου ασφάλιστρα που αφορούν στην παρούσα κάλυψη, προκύπτουν από τον ισχύοντα πίνακα. 
Ο προσδιορισμός του ασφαλίστρου που οφείλεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει να καλύψει η Εταιρία με τους όρους αυτής 
της Κάλυψης, γίνεται  αφού ληφθούν υπόψη οι παρακάτω ενδεικτικοί παράγοντες:
• Την «ηλικία» του Ασφαλιζόμενου κατά την ασφάλισή του με την Κάλυψη αυτή. Σε κάθε ανανέωση του ασφαλιστηρίου, θα εφαρμόζονται αυτόματα, τα ασφά-
λιστρα που αναλογούν   στην νέα (μεγαλύτερη κατά ένα έτος) ηλικία του ασφαλιζόμενου. 
• Η συχνότητα εμφάνισης των περιστατικών που καλύπτονται από την Κάλυψη, όπως αυτή προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η Εταιρία ή 
άλλοι ελληνικοί και διεθνείς οργανισμοί.
• Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας.
Κατά την ανανέωση της παρούσας Κάλυψης, με τον τρόπο που προβλέπεται στο ΑΡΘΡΟ 3. του παρόντος ειδικού όρου το ασφάλιστρο υπολογίζεται εκ νέου 
από την Εταιρία αφού ληφθούν υπόψη και οι παραπάνω ενδεικτικοί παράγοντες. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός από τις εξαιρέσεις του Άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, δεν καλύπτονται περιπτώσεις που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή με-
ρικά, σε:
α) εγκυμοσύνη, τοκετό και τις επιπλοκές τους,
β) μη συμμόρφωση του Ασφαλιζόμενου προς συνιστώμενη ιατρική αγωγή και σκόπιμη έλλειψη μέριμνας για την ατομική του υγεία,
γ) χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες που δεν είναι ιατρικώς αναγκαίες,
δ) συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε δυνάμεις ασφαλείας,
ε) τρομοκρατικές ενέργειες,
στ) επαγγελματική δραστηριότητα του Ασφαλιζόμενου διαφορετική από την αρχικώς   δηλωθείσα.
Τέλος, δεν καλύπτονται περιπτώσεις ανικανότητας που εκδηλώνονται για πρώτη φορά στη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών από την έκδοση του Ασφαλι-
στηρίου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.3 των γενικών όρων του Ασφαλιστηρίου, η παρούσα κάλυψη λήγει αυτόματα:
α) με την ολοσχερή καταβολή του ασφαλίσματος,
β) κατά  την  ημερομηνία συνταξιοδότησης του Ασφαλιζόμενου από  το  Ταμείο Κοινωνικής του  Ασφάλισης.
γ) κατά την ημερομηνία της, για οποιονδήποτε λόγο, ακύρωσης της κάλυψης «Απώλεια Ζωής από Ασθένεια ή Ατύχημα» (ΕΟ 479) που παρέχεται ταυτόχρονα 
με την παρούσα. 
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Ειδικοί Όροι Απώλειας Ζωής και Μόνιµης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχηµα (EO 487)   

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
1.1 ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ  Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
1.1.1 Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα: Με την κάλυψη αυτή η Εταιρία υποχρεώνεται να καταβάλει το ασφαλισμένο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης 
σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ατυχήματος, υποστεί σωματική βλάβη που θα έχει ως συνέπεια το θάνατό του μέσα σε δώδεκα (12), το πολύ, 
μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος και αποκλειστικά λόγω αυτού. 
1.1.2 Μόνιµη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχηµα: Με την κάλυψη αυτή η Εταιρία εγγυάται:
α) Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος την πληρωμή, στον ίδιο τον Ασφαλιζόμενο, του ασφαλισμένου κεφαλαίου, εφόσον η 
ανικανότητα παγιωθεί και καταστεί αμετάκλητη μέσα σε διάστημα το πολύ δώδεκα (12) μηνών από το ατύχημα. Οι περιπτώσεις που συνιστούν μόνιμη ολική 
ανικανότητα εξαιτίας ατυχήματος είναι περιοριστικά οι ακόλουθες:
• η πλήρης και μόνιμη αισθητικοκινητική τετραπληγία,
• η πλήρης και μόνιμη απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλμών,
• η πλήρης και μόνιμη αισθητικοκινητική απώλεια δύο ή περισσοτέρων άκρων, ή ενός άκρου και ενός οφθαλμού, 
• η μόνιμη έκπτωση εγκεφαλικής λειτουργίας ή νοητικών ικανοτήτων.
β) Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος την πληρωμή, στον ίδιο τον Ασφαλιζόμενο, ενός ποσοστού επί τοις εκατό (%) του ποσού 
που καταβάλλεται για την περίπτωση της μόνιμης ολικής ανικανότητας, εφόσον η ανικανότητα παγιωθεί και καταστεί αμετάκλητη μέσα σε δώδεκα (12), το 
πολύ, μήνες από το ατύχημα. Το ποσοστό της ανικανότητας είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα της αναπηρίας και καθορίζεται στον πίνακα ανικανοτήτων που 
ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
 

 

 

 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ | ΑΝΩ ΑΚΡΑ

Πάρεση βραχιονίου πλέγματος ανωτέρου ή κατωτέρου τύπου                                                                                                                                                                                      70%                        60%

Πάρεση μέσου νεύρου: ύψος αγκώνα                                                                                                                                                                                                                               35%                        30%

Πάρεση μυοδερματικού                                                                                                                                                                                                                                                      30%                        25%

Πάρεση μασχαλιαίου                                                                                                                                                                                                                                                      20%                        15%

Πάρεση κερκιδικού: ύψος ώμου                                                                                                                                                                                                                                         60%                        50%

Πάρεση κερκιδικού: ύψος αγκώνα                                                                                                                                                                                                                               30%                        25%

Πάρεση μέσου νεύρου: ύψος καρπού                                                                                                                                                                                                         25%                        20%

Πάρεση ωλενίου νεύρου: ύψος αγκώνα                                                                                                                                                                                                        15%                        10%

ΔΕΞΙΑ              ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Από ώμο                                80%                        75%

Από μεσότητα αντιβραχίου                                                                  70%        65%

Αντίχειρας                               27%                        22%

4 δάκτυλα και αντίχειρας                               60%                        50%

Υπόλοιπα 2 δάκτυλα (εκτός αντίχειρος ή δείκτου)                                                    20%                        16%

2 δάκτυλα και αντίχειρας                                                                                          48%                        42%

Υπόλοιπα δάκτυλα                                                          10%                        8%

4 δάκτυλα                               45%         40%

Από αγκώνα 75%                                                     75%                           70%

3 δάκτυλα                                40%                        35%

Από καρπό                         65%                          60%

1 δάκτυλο και δείκτης                               25%                        18%

3 δάκτυλα και αντίχειρας                             50%                        45%

Δείκτης                                15%                        12%

Δείκτης και αντίχειρας                                                     46%                        38%

ΔΕΞΙΑ              ΑΡΙΣΤΕΡΑ
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ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ | ΚΑΤΩ  ΑΚΡΑ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

ΑΓΚΥΛΩΣΗ

Για τις περιπτώσεις που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα, τα ποσοστά που  ισχύουν είναι τα εκάστοτε οριζόμενα από τους πίνακες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας  και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΔΕΞΙΑ              ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Πώρωση κατάγματος κάτω άκρου σε πλημμελή θέση με βράχυνση > 8cm ή 
Γωνίωση σε ραιβότητα ή βλαισότητα > 40 μοίρες με την προϋπόθεση ότι είναι αδύνατον να διορθωθεί με οστεοτομία                                                                                             

15%

Ταρσομετατάρσια 30%

Απώλεια όρασης εκ του ενός οφθαλμού ή 5/10 σε καθένα απ’ αυτούς 40%

Κάτω 3τημόριο κνήμης 40%

Άνω 3τημόριο κνήμης 45%

Πλήρης κώφωση μόνιμη εκ των δυο ώτων 40%

Θυροειδές νεύρο 20%

Ισχιακό νεύρο από ρίζες 60%

Περονιαίο νεύρο 40%

Ασταθές κάταγμα της Σ.Σ. πωρωθέν σε πλημμελή θέση που προκαλεί κύφωση ή σκολίωση και εφ’ όσον αποδεικνύεται από παλαιές
και πρόσφατες ακτινογραφίες 30%

Απώλεια ακουστικής οξύτητος πλήρης εκ του ενός ώτος ή 50% σε καθένα απ’ αυτά 15%

Πλήρης και μόνιμη αφωνία 40%

Μηριαίο νεύρο 50%

Κάτω 3τημόριο μηρού 50%

Άνω 3τημόριο μηρού 60%

Μηρός υπό ισχίο 80%

Σε θέση λειτουργική                                                                                                                                         40%                        30%

Αγκύλωση Αντίχειρα                                                                                                                                         15%                        10%

Σε κάμψη (λειτουργική)                                                                                                                                         20%              15%

Αγκύλωση Δακτύλων                                                                                                                                         8%                         5%

Σε μη λειτουργική θέση                                                                                                                                         30%                        25%

Σε κάμψη ή έκταση                                                                                                                                         50%                        40%

Σε πρηνισμό ή υπτιασμό                                                                                                                                         10%                          8%

Αγκύλωση Δείκτη                                                                                                                                         10%                          8%

Σε έκταση (μη λειτουργική)                                                                                                                 35%                        30%

Σε λειτουργική θέση                                                                                                                                         25%                         20%

Αγκύλωση Ώµου

Αγκύλωση Αγκώνα

Αγκύλωση Πηχεοκαρπικής

Ποδοκνημικής σε λειτουργική θέση 15%

Ισχίου σε λειτουργική θέση 35%

Άνω 3τημόριο κνήμης 40%

Ποδοκνημικής σε πελματιαία κάμψη 30 50%

Γόνατος σε λειτουργική θέση 45%

Γόνατος σε μη λειτουργική θέση 50%

Γλουτιαία νεύρα 20%

Κνημιαίο νεύρο 30%
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 Αν ο Ασφαλιζόµενος είναι αριστερόχειρας και αυτό έχει δηλωθεί στην αίτησή του, τα ποσοστά που προβλέπονται παραπάνω για τις διάφορες αναπηρίες του 
δεξιού ή του αριστερού χεριού αντιστρέφονται. Στην περίπτωση µικρότερων σε ποσοστό αναπηριών από εκείνες που προβλέπονται παραπάνω, η αποζηµίωση 
υφίσταται αναλογική µείωση. Απώλεια ή βλάβη οργάνου ή µέλους που είχε ήδη λειτουργικό πρόβληµα πριν από το ατύχηµα, δεν δίνει δικαίωµα αποζηµίωσης. 
Αν πριν από το ατύχηµα είχε γίνει αφαίρεση ή αποκοπή µέλους ή υπήρχε φυσικό ελάττωµα, η αποζηµίωση θα υπολογισθεί µόνο για την βλάβη που προκλήθηκε 
αποκλειστικά από το ατύχηµα.
Σε περίπτωση ανατοµικής ή λειτουργικής απώλειας περισσοτέρων οργάνων ή µελών που δεν συνιστούν ολική ανικανότητα, η αποζηµίωση θα υπολογίζεται µε 
βάση τον τύπο των συνδυασµένων ανικανοτήτων, όπως αυτός ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σε περίπτωση που το αθροιστικό αποτέλεσµα αυτού του υπολογισµού είναι µεγαλύτερο από το 80%, τότε θεωρείται ότι υπάρχει Μόνιµη Ολική Ανικανότητα.

ΑΡΘΡΟ  2. ΕΞΑΙΡEΣΕΙΣ
Εκτός από τις εξαιρέσεις του Άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, δεν καλύπτονται περιπτώσεις που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή 
μερικά, σε:
α) ασθένεια (ακόμη και αν κάποια επαγγελματική ασθένεια εξομοιώνεται με εργατικό ατύχημα βάσει διατάξεων της κοινωνικής ασφάλισης),
β) χειρουργική επέμβαση ή ιατρική θεραπεία ή διαγνωστική εξέταση,
γ) μόλυνση, εξαιρούμενης της σηπτικής μόλυνσης ορατού τραύματος που προκλήθηκε αποκλειστικά από καλυπτόμενο ατύχημα.

ΆΡΘΡΟ 3. ΛHΞΗ ΤΗΣ ΚAΛΥΨΗΣ
Πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 1.3 των γενικών όρων του Ασφαλιστηρίου, η παρούσα κάλυψη λήγει αυτόματα με την ολοσχερή καταβολή του ασφα-
λίσματος μετά την επέλευση καλυπτόμενης ασφαλιστικής περίπτωσης.

AΡΘΡΟ 4. ΣΥΝΤΡEΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ
Αν τυχόν υπάρξει συρροή αξιώσεων (ταυτόχρονη ή σε διαδοχικό χρόνο) αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα (ολική ή μερική) και θάνατο, η Εταιρία είναι 
υποχρεωμένη να πληρώσει τη μία από αυτές, τη μεγαλύτερη. Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης λόγω μόνιμης ανικανότητας, αλλά πάντως σε διάστημα 
ενός έτους από την ημέρα του ατυχήματος, επέλθει θάνατος συνεπεία αυτού, η Εταιρία θα καταβάλει την τυχόν διαφορά μεταξύ του ποσού που προβλεπόταν 
για την περίπτωση του θανάτου και εκείνου που καταβλήθηκε λόγω μόνιμης ανικανότητας.
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Πάρεση βραχιονίου πλέγματος ανωτέρου ή κατωτέρου τύπου                           70%                         60%

Από ώμο                                                                                                                        80%                        75%

Πάρεση μέσου νεύρου: ύψος αγκώνα                             35%                        30%

Από μεσότητα αντιβραχίου                                                                          70%                        65%

4 δάκτυλα                                                     45%                         40%

Πάρεση μυοδερματικού                                                     30%                        25%

4 δάκτυλα και αντίχειρας                                                                                                 60%                         50%

Αντίχειρας                                                                                                                        27%                        22%

Υπόλοιπα δάκτυλα                                                                                                10%                          8%

Πάρεση μασχαλιαίου                                                                           20%                        15%

2 δάκτυλα και αντίχειρας                                                                                                  48%                        42%

Υπόλοιπα 2 δάκτυλα (εκτός αντίχειρος ή δείκτου)                                                   20%                        16%

Πάρεση ωλενίου νεύρου: ύψος καρπού                                                 10%                          5%

Πάρεση κερκιδικού: ύψος ώμου                             60%                        50%

Από αγκώνα                                                                                                                        75%                        70%

Δείκτης και αντίχειρας                                                        46%                         38%

Πάρεση κερκιδικού: ύψος αγκώνα                             30%                        25%

Από καρπό                                                                                                                        65%                        60%

3 δάκτυλα                                          40%                        35%

Δείκτης                                                                                                                        15%                        12%

Πάρεση μέσου νεύρου: ύψος καρπού                             25%                        20%

3 δάκτυλα και αντίχειρας                                                                                                 50%                        45%

1 δάκτυλο και δείκτης                                                                                                 25%                        18%

Πάρεση ωλενίου νεύρου: ύψος αγκώνα                            15%                         10%

ΔΕΞΙΑ              ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΔΕΞΙΑ              ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ειδικός Όρος Προσωπικού Ατυχήµατος  [EO 355]

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
1.1 ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ  Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
1.1.1 Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα: Με την κάλυψη αυτή η Εταιρία υποχρεώνεται να καταβάλει το ασφαλισμένο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης 
σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ατυχήματος, υποστεί σωματική βλάβη που θα έχει ως συνέπεια το θάνατό του μέσα σε δώδεκα (12), το πολύ, 
μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος και αποκλειστικά λόγω αυτού. 
1.1.2 Μόνιµη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχηµα: Με την κάλυψη αυτή η Εταιρία εγγυάται:
α) Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος την πληρωμή, στον ίδιο τον Ασφαλιζόμενο, του ασφαλισμένου κεφαλαίου, εφόσον η 
ανικανότητα παγιωθεί και καταστεί αμετάκλητη μέσα σε διάστημα το πολύ δώδεκα (12) μηνών από το ατύχημα. Οι περιπτώσεις που συνιστούν μόνιμη ολική 
ανικανότητα εξαιτίας ατυχήματος είναι περιοριστικά οι ακόλουθες:
• η πλήρης και μόνιμη αισθητικοκινητική τετραπληγία,
• η πλήρης και μόνιμη απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλμών,
• η πλήρης και μόνιμη αισθητικοκινητική απώλεια δύο ή περισσοτέρων άκρων, ή ενός άκρου και ενός οφθαλμού, 
• η μόνιμη έκπτωση εγκεφαλικής λειτουργίας ή νοητικών ικανοτήτων.
β) Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος την πληρωμή, στον ίδιο τον Ασφαλιζόμενο, ενός ποσοστού επί τοις εκατό (%) του ποσού 
που καταβάλλεται για την περίπτωση της μόνιμης ολικής ανικανότητας, εφόσον η ανικανότητα παγιωθεί και καταστεί αμετάκλητη μέσα σε δώδεκα (12), το 
πολύ, μήνες από το ατύχημα. Το ποσοστό της ανικανότητας είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα της αναπηρίας και καθορίζεται στον πίνακα ανικανοτήτων που 
ακολουθεί:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ | ΑΝΩ ΑΚΡΑ
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Πώρωση κατάγματος κάτω άκρου σε πλημμελή θέση με βράχυνση > 8cm ή 
Γωνίωση σε ραιβότητα ή βλαισότητα > 40 μοίρες με την προϋπόθεση ότι είναι αδύνατον να διορθωθεί με οστεοτομία                                                                                             

15%

Ταρσομετατάρσια 30%

Απώλεια όρασης εκ του ενός οφθαλμού ή 5/10 σε καθένα απ’ αυτούς 40%

Κάτω 3τημόριο κνήμης 40%

Άνω 3τημόριο κνήμης 45%

Πλήρης κώφωση μόνιμη εκ των δυο ώτων 40%

Θυροειδές νεύρο 20%

Ισχιακό νεύρο από ρίζες 60%

Περονιαίο νεύρο 40%

Ασταθές κάταγμα της Σ.Σ. πωρωθέν σε πλημμελή θέση που προκαλεί κύφωση ή σκολίωση και εφ’ όσον αποδεικνύεται από παλαιές
και πρόσφατες ακτινογραφίες 30%

Απώλεια ακουστικής οξύτητος πλήρης εκ του ενός ώτος ή 50% σε καθένα απ’ αυτά 15%

Πλήρης και μόνιμη αφωνία 40%

Μηριαίο νεύρο 50%

Κάτω 3τημόριο μηρού 50%

Άνω 3τημόριο μηρού 60%

Μηρός υπό ισχίο 80%

Γλουτιαία νεύρα 20%

Κνημιαίο νεύρο 30%

Σε θέση λειτουργική                                                                                                                                         40%                        30%

Αγκύλωση Αντίχειρα                                                                                                                                         15%                        10%

Σε κάμψη (λειτουργική)                                                                                                                                         20%              15%

Αγκύλωση Δακτύλων                                                                                                                                         8%                         5%

Σε μη λειτουργική θέση                                                                                                                                         30%                        25%

Σε κάμψη ή έκταση                                                                                                                                         50%                        40%

Σε πρηνισμό ή υπτιασμό                                                                                                                                         10%                          8%

Αγκύλωση Δείκτη                                                                                                                                         10%                          8%

Σε έκταση (μη λειτουργική)                                                                                                                 35%                        30%

Σε λειτουργική θέση                                                                                                                                         25%                         20%

ΔΕΞΙΑ              ΑΡΙΣΤΕΡΑΑγκύλωση Ώµου

Αγκύλωση Αγκώνα

Αγκύλωση Πηχεοκαρπικής

Ισχίου σε λειτουργική θέση 35%

Άνω 3τημόριο κνήμης 40%

Ποδοκνημικής σε πελματιαία κάμψη 30 50%

Γόνατος σε λειτουργική θέση 45%

Γόνατος σε μη λειτουργική θέση 50%

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ | ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ | ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

ΑΓΚΥΛΩΣΗ

Για τις περιπτώσεις που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα, τα ποσοστά που  ισχύουν είναι τα εκάστοτε οριζόμενα από τους πίνακες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας  και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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Αν ο Ασφαλιζόµενος είναι αριστερόχειρας και αυτό έχει δηλωθεί στην αίτησή του, τα ποσοστά που προβλέπονται παραπάνω για τις διάφορες αναπηρίες του 
δεξιού ή του αριστερού χεριού αντιστρέφονται. Στην περίπτωση µικρότερων σε ποσοστό αναπηριών από εκείνες που προβλέπονται παραπάνω, η αποζηµίωση 
υφίσταται αναλογική µείωση. Απώλεια ή βλάβη οργάνου ή µέλους που είχε ήδη λειτουργικό πρόβληµα πριν από το ατύχηµα, δεν δίνει δικαίωµα αποζηµίωσης. 
Αν πριν από το ατύχηµα είχε γίνει αφαίρεση ή αποκοπή µέλους ή υπήρχε φυσικό ελάττωµα, η αποζηµίωση θα υπολογισθεί µόνο για την βλάβη που προκλήθηκε 
αποκλειστικά από το ατύχηµα.
Σε περίπτωση ανατοµικής ή λειτουργικής απώλειας περισσοτέρων οργάνων ή µελών που δεν συνιστούν ολική ανικανότητα, η αποζηµίωση θα υπολογίζεται µε 
βάση τον τύπο των συνδυασµένων ανικανοτήτων, όπως αυτός ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σε περίπτωση που το αθροιστικό αποτέλεσµα αυτού του υπολογισµού είναι µεγαλύτερο από το 80%, τότε θεωρείται ότι υπάρχει Μόνιµη Ολική Ανικανότητα.
1.1.3 Ειδικές Εξαιρέσεις: Εκτός από τις εξαιρέσεις του Άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, δεν καλύπτονται περιπτώσεις που οφείλονται, άμεσα 
ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, σε:
α) ασθένεια (ακόμη και αν κάποια επαγγελματική ασθένεια εξομοιώνεται με εργατικό ατύχημα βάσει διατάξεων της κοινωνικής ασφάλισης),
β) χειρουργική επέμβαση ή ιατρική θεραπεία ή διαγνωστική εξέταση,
γ) μόλυνση, εξαιρούμενης της σηπτικής μόλυνσης ορατού τραύματος που προκλήθηκε αποκλειστικά από καλυπτόμενο ατύχημα.
1.1.4 Συντρέχουσες περιπτώσεις αξιώσεων: Αν τυχόν υπάρξει συρροή αξιώσεων (ταυτόχρονη ή σε διαδοχικό χρόνο) αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα 
(ολική ή μερική) και θάνατο, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να πληρώσει τη μία από αυτές, τη μεγαλύτερη. Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης λόγω μόνιμης 
ανικανότητας, αλλά πάντως σε διάστημα ενός έτους από την ημέρα του ατυχήματος, επέλθει θάνατος συνεπεία αυτού, η Εταιρία θα καταβάλει την τυχόν δια-
φορά μεταξύ του ποσού που προβλεπόταν για την περίπτωση του θανάτου και εκείνου που καταβλήθηκε λόγω μόνιμης ανικανότητας.
1.2 ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΟΛΙΚΗ  Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
1.2.1 Με την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο Ασφαλιζόμενος, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κάλυψης, υπέστη 
ατύχημα και σαν αποτέλεσμα αυτού κατέστη πλήρως και προσωρινά ανίκανος για εργασία, δηλαδή προς παροχή όλων των συναφών προς το επάγγελμά 
του υπηρεσιών και συγχρόνως τελεί, κατά τη διάρκεια της εν λόγω ανικανότητας, υπό θεραπευτική αγωγή από γιατρό που ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του, η 
Εταιρία θα του καταβάλλει την προβλεπόμενη ημερήσια παροχή κατά την περίοδο που διαρκούν η ανικανότητα και θεραπεία του, αλλά πάντως :
α) Η παροχή δεν καταβάλλεται για έναν ορισμένο αριθμό ημερών (περίοδος αναμονής) μετά την έναρξη της ανικανότητας. Η διάρκεια της περιόδου αναμονής 
ορίζεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου.
β) Η παροχή καταβάλλεται για μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για μία και την αυτή συνεχή περίοδο ανικανότητας που οφείλεται σε μία ή περισ-
σότερες αιτίες ή για αλλεπάλληλες περιόδους ανικανότητας που οφείλονται στην ίδια αιτία ή περισσότερες συναφείς αιτίες.
Εφόσον η σχετική αξίωση αποδεικνύεται δεόντως, η παροχή θα καταβάλλεται δεδουλευμένη στον Ασφαλιζόμενο μετά τη λήξη της περιόδου ανικανότητας. 
Εφόσον η πρόσκαιρη ολική ανικανότητα διαρκεί περισσότερο από τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες, η Εταιρία καταβάλλει αποζημίωση ανά τριάντα (30) ημέ-
ρες συνεχούς πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να ασκήσει μερικά το επάγγελμά του (πρόσκαιρη μερική ανικανότητα), η Εταιρία θα του καταβάλλει 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της ημερήσιας αποζημίωσης.
Σημειώνεται ότι ασφαλιζόμενη παροχή (αθροιστικά με συμπληρωματική ασφάλιση πρόσκαιρης ανικανότητας με την οποία καλύπτεται ενδεχομένως ο Ασφα-
λιζόμενος μέσω οποιασδήποτε άλλης κάλυψης του παρόντος ή άλλου Ασφαλιστηρίου της Εταιρίας) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ογδόντα 
τοις εκατό (80%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από την εργασία του Ασφαλιζόμενου.
1.2.2 Συντρέχουσες περιπτώσεις αξιώσεων: Αν τυχόν υπάρξει συρροή αξιώσεων αποζημίωσης (ταυτόχρονη ή σε διαδοχικό χρόνο) για μόνιμη ανικανότητα 
(ολική ή μερική) και πρόσκαιρη ανικανότητα, η Εταιρία υποχρεώνεται να πληρώσει μόνο τη μόνιμη ανικανότητα.
1.2.3 Λήξη παροχής: Εκτός από τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 1.3 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου και στο Άρθρο 2 της παρούσας κάλυψης, ειδικά 
η παροχή της Πρόσκαιρης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας λήγει αυτόματα:
α) Με την εξάντληση του ανωτάτου χρονικού ορίου καταβολής της παροχής,
β) Με την συνταξιοδότηση του Ασφαλιζόμενου από τον κοινωνικό φορέα,
γ) Με την παύση άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλματος ή εργασίας με μισθό ή κέρδος λόγω οποιασδήποτε αιτίας.
1.3 ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
1.3.1 Με την προσκόμιση των απαραίτητων πρωτότυπων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι ο Ασφαλιζόμενος, συνεπεία καλυπτομένου ατυχήματος που 
συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κάλυψης, υπεβλήθη σε δαπάνες θεραπείας, η Εταιρία θα τον αποζημιώσει για το σύνολο των υποβληθέντων 
εξόδων του, με ανώτατο όριο το ύψος του ασφαλιζόμενου ποσού.
Τα έξοδα που καλύπτονται, εφόσον έγιναν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος, είναι τα ακόλουθα:
α) νοσήλεια,
β) αμοιβές ιατρών,
γ) αιτιολογημένες διαγνωστικές εξετάσεις και,
δ) συνταγογραφούμενα φάρμακα.
1.3.2 Ειδικές Εξαιρέσεις: Εκτός από τις εξαιρέσεις του Άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, δεν καλύπτονται από αυτήν την παροχή τα έξοδα για 
φυσικοθεραπείες, εκτός και αν αυτές γίνονται συνεπεία κατάγματος.
1.4 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι ο Ασφαλιζόμενος, συνεπεία καλυπτόμενου ατυχήματος, παρέμεινε νοση-
λευόμενος σε νοσοκομείο με μία (1) τουλάχιστον διανυκτέρευση, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κάλυψης, η Εταιρία θα του καταβάλλει ημερήσια 
αποζημίωση για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο με μέγιστη χρονική διάρκεια ενενήντα (90) ημέρες.
Διπλασιασμός παροχής: Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή σε νοσοκομείο του εξωτερικού, η ημερήσια αποζη-
μίωση διπλασιάζεται για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
1.5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι ο Ασφαλιζόμενος, συνεπεία καλυπτομένου ατυχήματος, υπεβλήθη σε χειρουρ-
γική επέμβαση σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του προσαρτήματος, η Εταιρία θα του καταβάλει ποσοστό του ασφαλιζόμενου ποσού, ανάλογα 
με τη βαρύτητα της επέμβασης και σύμφωνα με τον πίνακα βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων που επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του.
Αν γίνουν περισσότερες από μία επεμβάσεις στη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας, η Εταιρία θα καταβάλει μόνο το επίδομα που προβλέπεται για 
την επέμβαση στην οποία αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ποσοστό, σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών χειρουργικού επιδόματος.
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Διαδοχικές επεμβάσεις με αιτία το ίδιο ατύχημα ή επιπλοκές του, αποζημιώνονται συνολικά με ανώτατο όριο το ποσοστό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη εξ 
αυτών, σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών χειρουργικού επιδόματος, εφόσον δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από ενενήντα (90) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 2. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Εκτός από τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 1.3 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, η παρούσα κάλυψη λήγει αυτόματα με την ολοσχερή καταβολή του 
ασφαλίσματος σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας.

Ειδικός Όρος Περιοδικής Καταβολής Κεφαλαίου σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλιζόµενου
λόγω Ασθένειας ή Ατυχήµατος [EO 481]

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Με την κάλυψη αυτή η Εταιρία εγγυάται την περιοδική -κατ’ έτος- καταβολή, στους δικαιούχους της ασφάλισης, του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγρά-
φεται στον πίνακα καλύψεων του Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλιζόμενου κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης εξαιτίας ασθένειας 
ή ατυχήματος. Η καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου εκτείνεται σε συγκεκριμένο αριθμό ετών: Η πρώτη ετήσια καταβολή γίνεται αμέσως μετά την προ-
σκόμιση στην Εταιρία όλων των απαιτούμενων σχετικών δικαιολογητικών, και, οι επόμενες, σε κάθε επέτειο της αποβίωσης του Ασφαλιζόμενου μέχρι και το 
έτος κατά το οποίο αυτός θα συμπλήρωνε το 64ο έτος της ηλικίας του.

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Βασική προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της αποζημίωσης είναι η ολοσχερής εξόφληση των ασφαλίστρων του ασφαλιστικού έτους κατά το οποίο 
επήλθε η ασφαλιστική περίπτωση.

ΆΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
Ειδικά για την παρούσα κάλυψη, αίρεται ο περιορισμός του άρθρου 1.4.1 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου. Συνεπώς, η Εταιρία δεσμεύεται για την 
ανανέωση της παρούσας κάλυψης μέχρι και την επέτειο του Ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την ημερομηνία συμπλήρωσης του 64ου έτους της ζωής 
του Ασφαλιζόμενου, εκτός αν συντρέξουν οι περιπτώσεις των Άρθρων 1.4.2, 1.4.3 και 1.4.4 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου.

ΆΡΘΡΟ 4. ΑΣΦAΛΙΣΤΡΑ
Ο προσδιορισμός του ασφαλίστρου που οφείλεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει να καλύψει η Εταιρία με τους όρους αυτής 
της Κάλυψης, γίνεται  αφού ληφθούν υπόψη οι παρακάτω ενδεικτικοί παράγοντες:
• Την «ηλικία» του Ασφαλιζόμενου κατά την ασφάλισή του με την Κάλυψη αυτή. Σε κάθε ανανέωση του ασφαλιστηρίου, θα εφαρμόζονται αυτόματα, τα ασφά-
λιστρα που αναλογούν   στην νέα (μεγαλύτερη κατά ένα έτος) ηλικία του ασφαλιζόμενου. 
• Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας.
Κατά την ανανέωση της παρούσας Κάλυψης, με τον τρόπο που προβλέπεται στο ΑΡΘΡΟ 3. του παρόντος ειδικού όρου, το ασφάλιστρο υπολογίζεται εκ νέου 
από την Εταιρία αφού ληφθούν υπόψη και οι παραπάνω ενδεικτικοί παράγοντες. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.3 των γενικών όρων του Ασφαλιστηρίου, η παρούσα κάλυψη λήγει αυτόματα με την επέλευση της ασφαλιστικής 
περίπτωσης. Η καταβολή των ετήσιων καταβολών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, είναι ανεξάρτητη από τη λήξη της παρούσας κάλυψης.
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Ειδικός Όρος Περιοδικής Καταβολής Κεφαλαίου λόγω Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας   [EO 482]

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Με την κάλυψη αυτή η Εταιρία εγγυάται την περιοδική -κατ’ έτος- καταβολή, στον ίδιο τον Ασφαλιζόμενο, του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγράφεται 
στον πίνακα καλύψεων του Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση που αυτός, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος, καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος προς εργασία. Η 
ανικανότητα θεωρείται μόνιμη και ολική όταν προκαλεί ολοσχερή αδυναμία στον Ασφαλιζόμενο να εξασκεί το επάγγελμα που έχει δηλώσει στην Εταιρία και 
ασκούσε κατά τη σύναψη της ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο το οποίο απαιτεί προσόντα αντίστοιχα με τη μόρφωση, την πείρα, την ειδίκευση και τις δεξιότητές 
του. Η καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου εκτείνεται σε συγκεκριμένο αριθμό ετών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρακάτω άρθρου 2. 

ΑΡΘΡΟ  2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
Βασική προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της αποζημίωσης είναι η προσκόμιση στην Εταιρία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πιστοποι-
ούν ότι η ανικανότητα του Ασφαλιζόμενου είναι μόνιμη και ολική σύμφωνα με τον ορισμό του παραπάνω άρθρου 1. Η πρώτη ετήσια καταβολή γίνεται μετά την 
παρέλευση τριών (3) μηνών από την πιστοποίηση της ανικανότητας, και, οι επόμενες, σε κάθε επέτειο της πρώτης πληρωμής μέχρι και το έτος κατά το οποίο 
ο Ασφαλιζόμενος θα συμπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας του.
Για την πραγματοποίηση της πρώτης καταβολής πρέπει να έχει προηγηθεί η ολοσχερής εξόφληση των ασφαλίστρων του ασφαλιστικού έτους εντός του 
οποίου πραγματοποιείται η πληρωμή.
Στη συνέχεια, για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επόμενη ετήσια καταβολή, είναι απαραίτητο ο Ασφαλιζόμενος να βρίσκεται στη ζωή και να εξακολουθεί 
να είναι μόνιμα και ολικά ανίκανος προς εργασία.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
Ειδικά για την παρούσα κάλυψη, αίρεται ο περιορισμός του άρθρου 1.4.1 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου. Συνεπώς, η Εταιρία δεσμεύεται για την 
ανανέωση της παρούσας κάλυψης μέχρι και την επέτειο του Ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την ημερομηνία συμπλήρωσης του 64ου έτους της ζωής 
του Ασφαλιζόμενου, εκτός αν συντρέξουν οι περιπτώσεις των Άρθρων 1.4.2, 1.4.3 και 1.4.4 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Ο προσδιορισμός του ασφαλίστρου που οφείλεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει να καλύψει η Εταιρία με τους όρους αυτής 
της Κάλυψης, γίνεται  αφού ληφθούν υπόψη οι παρακάτω ενδεικτικοί παράγοντες:
• Την «ηλικία» του Ασφαλιζόμενου κατά την ασφάλισή του με την Κάλυψη αυτή. Σε κάθε ανανέωση του ασφαλιστηρίου, θα εφαρμόζονται αυτόματα, τα ασφά-
λιστρα που αναλογούν   στην νέα (μεγαλύτερη κατά ένα έτος) ηλικία του ασφαλιζόμενου. 
• Η συχνότητα εμφάνισης των περιστατικών που καλύπτονται από την Κάλυψη, όπως αυτή προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η Εταιρία ή 
άλλοι ελληνικοί και διεθνείς οργανισμοί.
• Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας.
Κατά την ανανέωση της παρούσας Κάλυψης, με τον τρόπο που προβλέπεται στο ΑΡΘΡΟ 3. του παρόντος ειδικού όρου το ασφάλιστρο υπολογίζεται εκ νέου 
από την Εταιρία αφού ληφθούν υπόψη και οι παραπάνω ενδεικτικοί παράγοντες.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός από τις εξαιρέσεις του Άρθρου 6 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, δεν καλύπτονται περιπτώσεις που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή με-
ρικά, σε:
α) εγκυμοσύνη, τοκετό και τις επιπλοκές τους,
β) μη συμμόρφωση του Ασφαλιζόμενου προς συνιστώμενη ιατρική αγωγή και σκόπιμη έλλειψη μέριμνας για την ατομική του υγεία,
γ) χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες που δεν είναι ιατρικώς αναγκαίες,
δ) συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε δυνάμεις ασφαλείας,
ε) τρομοκρατικές ενέργειες,
στ) επαγγελματική δραστηριότητα του Ασφαλιζόμενου διαφορετική από την αρχικώς δηλωθείσα.
Τέλος, δεν καλύπτονται περιπτώσεις ανικανότητας που εκδηλώνονται για πρώτη φορά στη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών από την έκδοση του Ασφαλι-
στηρίου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΙΔΙΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
6.1 Το ετησίως καταβαλλόμενο από την Εταιρία κεφάλαιο –αθροιστικά με οποιαδήποτε παροχή λόγω ανικανότητας προερχόμενη από δημόσιο φορέα- δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερο από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ετήσιου εισοδήματος από την εργασία του Ασφαλιζόμενου κατά 
το έτος που προηγείται της επέλευσης της ανικανότητας.
6.2 Η Εταιρία δικαιούται να εξετάζει τον Ασφαλιζόμενο οποτεδήποτε, καθ’ όλη τη διάρκεια της ανικανότητας, προκειμένου να πιστοποιεί τη συνέχισή της.

ΑΡΘΡΟ 7. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.3 των γενικών όρων του Ασφαλιστηρίου, η παρούσα κάλυψη λήγει αυτόματα:
α) με την ολοσχερή καταβολή της πρώτης ετήσιας αποζημίωσης (η συνέχιση καταβολής των επόμενων ετήσιων καταβολών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις, είναι ανεξάρτητη από τη λήξη της παρούσας κάλυψης).
β)  κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης του Ασφαλιζόμενου από το Ταμείο Κοινωνικής του  Ασφάλισης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος) Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4 εκ.  χωρίς συµµετοχή
νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων

 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  4%                                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος)

Βιοψία διά βελόνης Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4 εκ. χωρίς συµµετοχή νεύρων,
τενόντων, µυών ή αγγείων

Βιοψία Μαστού διά βελόνης (FNA) – Έως δύο τον αριθµό Ονυχεκτοµή Μερική

∆ιάνοιξη Αιµατώµατος Παρακέντηση Κύστεως

∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος

 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  4%                                                                       

Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου Αποκάλυψη Φλεβός

Απλή Απολίνωση κιρσού Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρος

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  12%

Αγγειοπλαστική Βραχιονίου Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση IN SITU

Ακρωτηριασµός Βραχίονος, Πήχεος, Κνήµης, Μηρού Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση µε φλέβα

Αρτηριακή Θροµβεκτοµή Άνω άκρου Οσφυϊκή Συµπαθεκτοµή

Αφαίρεση Αυχενικής πλευράς Σαφηνεκτοµή

Εκτοµή ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας Σύγκλειση ρήξης αγγείου µετά καθετηριασµό (αρτηρίας, φλέβας)

Εκτοµή προσθίου Σκαληνού µυός Σύγκλειση Στέρνου

Εκτοµή ψευδούς ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας Φλεβική Θροµβεκτοµή (µασχαλο-υποκλειδίου)

Εµβολή Μηριαίας αρτηρίας

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  45%

In situ µηροιγνυακή παράκαµψη για διάσωση σκέλους Αρτηριοπλαστική Νεφρικής Αρτηρίας

Αορτο-Ιγνυακή παράκαµψη Εγχείρηση τραύµατος µεγάλου αγγείου µασχαλοµηριαίο

Αορτο-Καρωτιδική παράκαµψη Εκτοµή ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής

Αορτο-Μηριαία παράκαµψη Εκτοµή Αορτο-Μηριαίας πλαστικής παράκαµψης και τοποθέτηση πολύ παράκαµψης

Αορτο-Νεφρική αρτηριακή παράκαµψη Επέµβαση επί Αορτο-Εντερικής επικοινωνίας

Αορτο-Σπλαγχνική αρτηριακή παράκαµψη Επέµβαση επί ρήξεως κοιλιακής αορτής

Εκτοµή ψευδούς ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας Καρωτίδα – Υποκλείδια παράκαµψη 

Αορτο-Υποκλείδιος παράκαµψη

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  80%

Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός
Απλή συρραφή µεσαίου αγγείου, κατόπιν τραύµατος (αρτηρίας, φλέβας)
Απολίνωση Μείζονος Σαφηνούς φλεβός
Αρτηριακή Εµβολεκτοµή Άνω άκρου

Αρτηριο-φλεβώδης επικοινωνία για αιµοδιάλυση
Αφαίρεση Αιµαγγειώµατος δείκτου δακτύλου
∆ιερεύνηση Ιγνυακής αρτηρίας
Παράθυρο Περικαρδίου

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  25%

Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας
Αορτολαγόνιος Θροµβοενδαρτηρεκτοµή
Αορτο-Λαγόνιος παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση
Αορτο-Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση

Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή
Υποκλειδιο – υποκλείδιο αρτηριακή παράκαµψη µε φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση
Φλεβική Θροµβεκτοµή (Λαγονοµηριαίας, κάτω κοίλης φλεβός)

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  60%
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Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου Εκτοµή µικρού επιφανειακού, ψηλαφητού ογκιδίου µαστού

Αποκάλυψη Φλεβός Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των 4 εκ.

Αφαίρεση γαγγλίου Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων εξωδέρµατος Πρωκτικού
∆ακτυλίου, έως δύο τον αριθµό

Αφαίρεση µικρών επιπολής ξένων σωµάτων Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους έως 25 εκ.,
µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων

Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, λεµφαδένων Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική

Βιοψία Μαστού διά βελόνης (FNA) – Άνω των δύο Ονυχεκτοµή Ολική

∆ιατοµή βραχέος χαλινού Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρος

Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, Ινώµατος, Θηλώµατος,
Σπίλου και γενικότερα µικρών ∆ερµατικών Μορφωµάτων

Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  12%

Απλή Μαστεκτοµή Εφαρµογή δακτυλίου Στοµάχου  επί νοσογόνου παχυσαρκίας

Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός) Λύση Συµφύσεων επί ειλεού

Βαγοτοµή Μερική Θυρεοειδεκτοµή

Βραγχιακή Κύστη Τραχηλικής χώρας Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου

Γαστροεντεροαναστόµωση Παροχέτευση Ηπατικού Αποστήµατος

Γαστροτοµή µε αφαίρεση καλοήθους όγκου στοµάχου Παροχέτευση Υποδιαφραγµατικού Αποστήµατος

∆ιάσπαση Χειρουργικού Τραύµατος – Εκσπλάγχνωση – Συρραφή Πλαστική Βουβωνοκήλης  (µε ή χωρίς πλέγµα)

∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης δι΄ εφαρµογής δακτυλίου Πλαστική διαφραγµατοκήλης λαπαροσκοπικά

∆ιόρθωση Επιγαστρικής κήλης Πλαστική Μηροκήλης

∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης Πλαστική Οµφαλοκήλης

Εκτοµή Επιπλόου Πρόπτωση Κολοστοµίας

Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Τραχήλου Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  40%

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  25%
Αιµορροϊδεκτοµή Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων Πρωκτικού ∆ακτυλίου, άνω των δύο

Αποκατάσταση ρήξεως µυός Εκτοµή Ραγάδος

Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος

∆ιάνοιξη-Παροχέτευση Περιεδρικού αποστήµατος Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου

∆ιόρθωση κρυψορχίας-Ορχεοπηξία Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους άνω των 25 εκ.,
µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων

∆ιόρθωση Συστροφής όρχεος- Ορχεοπηξία Λαπαροσκοπική Βιοψία ήπατος

Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού Λαπαροσκοπική διόρθωση Βουβωνοκήλης

Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των 4 εκ. Λαπαροσκοπική εξαίρεση Ινοµυωµάτων

Εκτοµή Κύστεων-Συριγγίων Τραχήλου Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας

Εκτοµή Κύστεως Κόκκυγγος Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας Κοιλότητος

Εκτοµή κύστεως ωοθήκης Ορχεκτοµή

Εκτοµή Μεκελείου Αποφύσεως Παροχέτευση περιγεγραµµένου ενδοκοιλιακού αποστήµατος

Εκτοµή µορφωµάτων βλεννογόνου πρωκτού Πλαγία Σφιγκτηροτοµή

Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του επιπέδου των πλευρών Πλαστική Υδροκήλης

Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4 εκ. Σκωληκοειδεκτοµή επί οξείας σκωληκοειδίτιδος µετά ή όχι στοιχείων τοπικής
περιτονίτιδος

Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 4 εκ. Τεταρτεκτοµή Μαστού

Εκτοµή όζου Θυρεοειδούς Φίµωση

Εκτοµή Παραεδρικού Συριγγίου Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε εντεροτοµή

Εκτοµή πολύ ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός διά σύρµατος) Χολοκυστοστοµία

Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ. Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας Κοιλότητας
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Εκτοµή Ορθοκολπικού Συριγγίου Σαφηνεκτοµή + Απολίνωση φλεβικών κλάδων κνήµης και διατιτραινουσών

Εντεροεντεροαναστόµωση Σκωληκοειδεκτοµή Λαπαροσκοπική

Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε ανοικτή τοµή Συρραφή Τραύµατος Ήπατος

Εξωµήτριος κύηση Συρραφή Τραύµατος Σπληνός

Ερευνητική Λαπαροτοµία Υπερεκλεκτική Βαγοτοµή

Ερευνητική Λαπαροτοµία + Βιοψία Ενδοκοιλιακού Οργάνου Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε εντερεκτοµή

Εξαίρεση εκτεταµένων όγκων κοιλίας και Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων

Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή Λεµφαδενεκτοµή Πρόσθια Χαµηλή εκτοµή παχέος εντέρου

Κοιλιοπερινεϊκή Εκτοµή Ορθού Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου

Μερική Παγκρεατεκτοµή Ριζική θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου

Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική) Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου

Αφαίρεση πολύποδος τραχήλου Εξαίρεση Βαρθολινείου αδένος

∆ιαγνωστική απόξεση Καυτηρίαση Ενδοµητρίου-Ενδοµητρίωση

∆ιαγνωστική Υστεροσκόπηση Καυτηρίαση τραχήλου

∆ιακοπή κυήσεως Α΄3µήνου Περίδεση τραχήλου

∆ιάνοιξη Βαρθολινείου αδένος

Ολική Γαστρεκτοµή Τυπική Λοβεκτοµή Ήπατος

Ολική ή µερική εξεντέρωση Πυέλου Χολοκυστεκτοµή + Σφιγκτηροπλαστική

Ολική Κολεκτοµή Χολοκυστεκτοµή + Χολοπεπτική Αναστόµωση

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ | 60%

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  50%

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  4%                                                                       

Άτυπη ηπατεκτοµή Μερική Κολεκτοµή

Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως Ήπατος Νεφρεκτοµή

Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος) Ολική Θυρεοειδεκτοµή

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  80%
Whipple (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτοµή + Μετάθεση Χοληδόχου
πόρου + γαστροεντεροαναστόµωση)

Πυλαιο – κοιλική αναστόµωση

Ολική Παγκρεατεκτοµή 

Βαγοτοµή + Αναστόµωση Ολική Παρωτιδεκτοµή

Βαγοτοµή + Πυλωροπλαστική Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα

Γαστροπλαστική για κακοήθη παχυσαρκία Παραθυρεοειδεκτοµή

∆ιακοιλιακή ∆ιόρθωση προπτώσεως ορθού Πλαστική ∆ιαφραγµατοκήλης µε κοιλιακή τοµή

Ειλεός µε εντερεκτοµή Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος

Εκτοµή λεπτού εντέρου Ριζική Μαστεκτοµή

Εκτοµή Ορθοκυστικού Συριγγίου Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου

Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστεως Παγκρέατος Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου

Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας άνω των 3 µε ανοικτή τοµή Σκωληκοειδεκτοµή επί γενικευµένης περιτονίτιδος

Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας - άνω των 7 εκ. - µε ανοικτή τοµή Χειρουργική αντιµετώπιση οξείας Περιτονίτιδος από διάτρηση Έλκους

Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού Μασχαλιαίας κοιλότητος Χολοκυστεκτοµή (Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική)

Μερική Γαστρεκτοµή Χολοκυστεκτοµή + Έρευνα χοληδόχου πόρου 
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ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αφαίρεση – καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου έως 4 εκ. Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων
έως τεσσάρων τον αριθµό

 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  4%                                                                       

Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε ανοικτή τοµή Πλαστική Σαλπίγγων

Εξωµήτριος κύηση Προσθιοπισθία κολποραφή

Λαπαροσκοπική σαλπιγγοπλαστική Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός

Λύση συµφύσεων Σαλπίγγων Ωοθηκεκτοµή

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  40%

Αφαίρεση – καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου άνω των 4 εκ. Εκτοµή τµήµατος δέρµατος προς βιοψία

Αφαίρεση σµηγµατογόνου κύστεως Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων άνω των τεσσάρων τον αριθµό

Εκτοµή δερµατικού µορφώµατος διαµέτρου έως 4 εκ. Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση Μυρµηκιών - Κονδυλωµάτων
άνω των τεσσάρων τον αριθµό

Εκτοµή σπίλων

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  12%

Κολπική Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων
έως τεσσάρων τον αριθµό

Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων Προσθιοπισθία κολποραφή

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  40%

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  25%
Απολίνωση Σαλπίγγων Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας

∆ιαγνωστική Λαπαροσκόπηση Προσθία, οπισθία κολποραφή

∆ιακοπής κυήσεως πέραν του Α΄3µήνου Συνδεσµοπηξία Μήτρας

Εκτοµή τραχήλου Συρραφή ρήξεως περινέου

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  50%
Manchester Τραχήλου Κολπική αφαίρεση Ινοµυώµατος

Εκτοµή Αιδοίου Ολική Κολπική Υστερεκτοµή

Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας άνω των 3 µε ανοικτή τοµή Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα

Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας - άνω των 7 εκ. - µε ανοικτή τοµή Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου

Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων έως τεσσάρων τον αριθµό

Εξαίρεση κύστεως Ωοθήκης Σφηνοειδής εκτοµή Ωοθήκης

Καυτηρίαση ενδοµητριωσικών εστιών Τοποθέτηση ταινίας ή ραφής Kelly για αποκατάσταση ακράτειας ούρων 

Κωνοειδής εκτοµή

ΕΝ∆ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  4%                                                                       

Αποκάλυψη Φλεβός Εκτοµή τµήµατος δέρµατος προς βιοψία

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  12%

∆ιαδερµική τοποθέτηση φίλτρου κάτω Κοίλης Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Λαγονίου

Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Ιγνυακής Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Περιφερικών Αγγείων

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  45%

Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος)

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  25%

Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Μηριαίας Ενδαγγειακή εκλεκτική θροµβόλυση  (Α-Φ)

Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Μηριαίας Ενδαγγειακή εκλεκτική θροµβόλυση  (Α-Φ)
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ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  4%                                                                       

Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε ανοικτή τοµή Πλαστική Σαλπίγγων

Εξωµήτριος κύηση Προσθιοπισθία κολποραφή

Λαπαροσκοπική σαλπιγγοπλαστική Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός

Λύση συµφύσεων Σαλπίγγων Ωοθηκεκτοµή

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  40%

Βρογχοσκόπηση Παράθυρο Περικαρδίου

Βρογχοσκόπηση και βιοψία ή αφαίρεση ξένου σώµατος Παροχέτευση Θώρακος µε Πλευροδεσία

Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του επιπέδου των πλευρών) Πλευροδεσία

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  25%

Αφαίρεση Εµπυήµατος (παροχέτευση,καθαρισµός) Θωρακοσκοπική Συµπαθεκτοµή

Αφαίρεση Εχινοκόκκου Πνεύµονος Ογκεκτοµή υπεζωκότα για µεσοθηλίωµα

∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης διαθωρακικώς Τµηµατεκτοµή Πνεύµονος

Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος µε κατάληψη πνευµονικού ιστού Τραχειοπλαστική

Θωρακοσκοπική εκτοµή κύστεων

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  60%

Ενδοπερικάρδια ριζική πνευµονεκτοµή Πλευροπνευµονεκτοµή και αφαίρεση διαφράγµατος περικαρδίου για µεσοθηλίωµα

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  100%

Βιοψία διά βελόνης

  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  60%
Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας-ενδαγγειακής χειρουργικής Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Καρωτίδος

Ανεύρυσµα Μηριαίας αρτηρίας-ενδαγγειακής χειρουργικής Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική κοιλιακής Αορτής

Ανεύρυσµα Περιφερικών Αγγείων-ενδαγγειακής χειρουργικής Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Νεφρικής

Ανεύρυσµα Υποκλειδίου-ενδαγγειακής χειρουργικής Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπλαγχνικών Αγγείων

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  80%
Ανεύρυσµα κοιλιακής Αορτής-ενδαγγειακής χειρουργικής

Ενδαγγειακή Αγγειοπλασική Υποκλειδίου Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπονδυλικής

Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Ανωνύµου Κλάδοι Αορτικού Τόξου

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  12%
Απλή παροχέτευση Θώρακος Βιοψία Υπεζωκότος µε βελόνη Abrams

Βιοψία διά βελόνης υπό CT-US Εκκενωτική παρακέντηση Θώρακος

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  50%
Εκτοµή Περικαρδίου Πλύση Θώρακος (Αιµοθώρακας ή Πλευρίτις)

Ερευνητική Θωρακοτοµή Σύγκλειση Στέρνου

Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοσκόπηση Σφηνεκτοµή Πνεύµονος µε Θωρακοτοµή

Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοτοµή Τοποθέτηση stent Τραχείας ή Βρόγχου

Θωρακοσκόπηση µε ή άνευ βιοψίας, κ.λ.π. Χυλοθώρακας και απολίνωση θωρακικού πόρου

Μεσοθωρακοσκόπηση

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  80%
Αφαίρεση όγκων Μεσοθωρακίου µε Στερνοτοµή Θωρακικό ανεύρυσµα

Βρογχοπλαστική Λοβεκτοµή

Εκτοµή ανευρύσµατος κατιούσας θωρακικής αορτής ή τοποθέτηση stent Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική)

Εκτοµή Πνεύµονος και τοποθέτηση patch στην αορτή Πνευµονεκτοµή

Θυµεκτοµή AN
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Θωρακική Πεταλεκτοµή

ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ανατοµική αποκατάσταση ανωµάλου Στεφανιαίου ∆ίσκου Αντικατάσταση Τριγλώχινος βαλβίδος

Ανεύρυσµα ανιούσης αορτής Αφαίρεση βηµατοδότη µε by pass (µε εφαρµογή εξωσωµατικής κυκλοφορίας)

Ανεύρυσµα αορτικού τόξου ανιούσης αορτής Εκτοµή Ινώδους ιστού συµφυοµένου στις γλωχίνες της καρδίας

Ανεύρυσµα αριστεράς κοιλίας Εκτοµή καρδιακών όγκων

Ανεύρυσµα κατιούσης θωρακικής αορτής (µε εφαρµογή εξωσωµατικής κυκλοφορίας) Επαναιµάτωση Στεφανιαίας(ων) µε αυτοµόσχευµα, συµπεριλαµβανοµένης
της λήψης του αυτοµοσχεύµατος και Ενδαρτηρεκτοµή

Ανοικτή βαλβιδοτοµή Επανεπέµβαση παράκαµψης ΑορτοΣτεφανιαίας(ων) συµπεριλαµβανοµένης
λήψεως αυτοµοσχευµάτων

Αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδος (συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής) Οξύ διαχωριστικό ανεύρυσµα ανιούσης αορτής

Αντικατάσταση βαλβίδος καρδίας Πλαστική αποκατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδος

Αντικατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδος (συµπεριλαµβανοµένης βαλβιδοπλαστικής) Σύγκλειση Μεσοκοιλιακής επικοινωνίας

Αντικατάσταση Πνευµονικής βαλβίδος (συµπεριλαµβανοµένης
βαλβιδοπλαστικής / βαλβιδοτοµής)

Σύγκλειση Μεσοκοπλικής επικοινωνίας 

 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  100%

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  90%
Αποκατάσταση κοιλιακών ανευρυσµάτων Τοποθέτηση ενδοαγγειακού µοσχεύµατος στη θωρακική αορτή

Αντιµετώπιση Αγγειακής ∆υσπλασίας Εγκεφάλου δι΄ Επεµβατικής Ακτινολογίας Οσφυϊκή Πεταλεκτοµή

Αποσυµπίεση νεύρου µε κρανιοτοµία Οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση

Επισκληρίδιο Αιµάτωµα Παρακέντηση αποστήµατος Εγκεφάλου

Εσωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. Τοποθέτηση Νευροδιεγέρτη

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  60%

Αποσυµπίεση τριδύµου νεύρου Οξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα

Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιµατώµατος Προσθία Αυχενική Σωµατεκτοµή και Σπονδυλοδεσία

∆ιασφηνοειδής Υποφυσεκτοµή/Αδενωµατεκτοµή Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα

Εξωµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού Συµφυσιόληση σπονδυλικής στήλης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  85%

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  40%
Αγγειογραφία Εγκεφάλου µε C-ARM Τοποθέτηση Ommaya

Εξωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. Τοποθέτηση Οσφυονωτιαίου Drainage

Καθετήρας µέτρησης ICP Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιµάτωµα

Κρανιοανάτρηση

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  70%
Αυχενική ∆ισκεκτοµή Μικροδισκεκτοµή

Αυχενική Πεταλεκτοµή Οξύ επισκληρίδιο αιµάτωµα

Βαλβίδα Εγκεφάλου Οσφυϊκή ∆ισκεκτοµή

Βιοψία όγκου Εγκεφάλου Πλαστική Εφιππίου

Θωρακική ∆ισκεκτοµή Στερεοταξία

Συµπαθεκτοµή

Κρανιοπλαστική Τρηµατοτοµή

Μηνιγγοπλαστική

t

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  100%
Αγγειακή ∆υσπλασία Εγκεφάλου Ενδοµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού

Αιµαγγείωµα Παρεγκεφαλίδος Επεµβάσεις Λειτουργικής Νευροχειρουργικής ( Επιληψία, ν. Parkinson)

Ανεύρυσµα Εγκεφάλου Ηµι-λοβεκτοµή (κροταφικού-ινιακού-µετωπιαίου-βρεγµατικού)
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ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Βιοψία διά βελόνης πλήν Σπονδυλικής Στήλης Παρακέντηση Αιµάρθρου

∆ιάνοιξη Αιµατώµατος Παροχέτευση ∆ερµατικού Αποστήµατος

Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4 εκ. χωρίς συµµετοχή νεύρων,
τενόντων, µυών ή αγγείων

Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία µε ή χωρίς χρήση
ακτινοσκοπικού µηχανήµατος 

Ονυχεκτοµή Μερική Τοποθέτηση σκελετικής έλξεως

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  4%

Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος Όγκοι βάσεως κρανίου

Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Εγκεφάλου Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων

Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Ν.Μ. και ριζών Συριγγοµυελική κύηση Ο.Μ.Σ.Σ.

Γλοιοβλάστωµα Χορδοτοµή

Ακρωµιοπλαστική Ώµου ∆ιαγνωστική Αρθροσκόπηση

Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός ∆ιαδερµική τοποθέτηση βελονών Kirschner 

Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων ∆ακτύλου Συρραφή ρήξεως µεµονωµένων συνδέσµων πλήν χιαστών

Αφαίρεση  Υλικών Εσωτερικής Οστεοσυνθέσεως (πλήν βελονών Kirschner,
σύρµατος ή κοχλίου)

Τοποθέτηση Κρανιακής Έλξεως Hallo µε ή χωρίς κηδεµόνα Minerva

Αναίµακτη ανάταξη καταγµάτων-εξαρθρηµάτων άκρων υπό γεν. αναισθησία ∆ιατοµές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, ραιβοκράνου, συνδρόµου προσαγωγών

Αντιµετώπιση καταγµάτων δι΄ εξωτερικής οστεοσυνθέσεως Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 4 εκ.

Αφαίρεση απολειµµάτων οστών, χειρουργικός καθαρισµός Τρυπανισµοί οστών επί οστεοµυελίτιδος, κ.λ.π.

Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος  µαλακών µορίων Χειρ/κή αντιµετώπιση καταγµάτων δακτύλου

Αφαίρεση κεφαλής κερκίδος, µείζονος πολυγώνου, κόκκυγγος, άκρου κλειδός Χειρουρ/κή αντιµετώπιση Βλαισού µεγάλου δακτύλου 

Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του Dupuytren Χειρ/κή αντιµετώπιση καταγµάτων δακτύλου

Αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως κατάγµατος ∆ακτύλου Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους άνω των 25 εκ.,
µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων.t

Αποκατάσταση ρήξεως Μυός Σύνδροµο συµπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων π.χ. νευρίτις ωλενίου νεύρου,
σύνδροµο καρπιαίου σωλήνος, σύνδροµο ταρσίου σωλήνος

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  25%

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  12%
Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου ∆ιάνοιξη ελύτρου Τένοντος

Ανοικτή βιοψία Μυός Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, Ινώµατος, Θηλώµατος,
Σπίλου και γενικώς µικρών δερµατικών µορφωµάτων

Αφαίρεση επιπολής ξένων σωµάτων Εξαίρεση γαγγλίου

Αφαίρεση υλικού εξωτερικής οστεοσύνθέσεως Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γεν. αναισθησία

Αφαίρεση καλοήθων όγκων ∆ακτύλου Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους έως 25 εκ., µεµονωµένων
ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων

Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, λεµφαδένων Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική

Βιοψία διά βελόνης Σπονδυλικής Στήλης Ονυχεκτοµή Ολική

∆ιαδερµική αφαίρεση βελονών Kirschner Συρραφή ενός εκτείνοντος τένοντος δακτύλου

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  40%
Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, της Κνήµης Οστεοσύνθεση κατάγµατος επιγονατίδος

Ανοικτή υµενεκτοµή µεγάλων αρθρώσεων Οστεοτοµία περιοχής Γόνατος

Αντιµετώπιση εξαρθρήµατος ισχίου Πλαστική Κοιλιακών Μυών

Αντιµετώπιση καταγµάτων Άκρας χειρός, Αντιβραχίου, Άκρου ποδός, Σφυρών,
Ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγµάτων Επικονδύλων, δι΄ εσωτερικής
οστεοσυνθέσεως

Πλαστκή Χιαστών Συνδέσµων

Αντιµετώπιση καταγµάτων Βραχιονίου, Κνήµης, Κλειδός, δι΄ εσωτερικής
οστεοσυνθέσεως

Σύνθετες Επεµβάσεις Άκρου Ποδός (Τενοντοµετάθεση-∆ιορθωτικές Οστεοτοµίες)

Αντιµετώπιση συνθέτων κακώσεων Γόνατος (πλην διατοµής αρτηριών, νεύρων) Συρραφή ή επανακαθήλωση Αχιλλείου Τένοντος, Επιγονατιδικού, ή Τένοντος
του Τετρακεφάλου ή ∆ικεφάλου
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων ∆ιάνοιξη στοµίου Ουρήθρας

Βιοψία Προστάτου µε βελόνη Πλύσεις Κύστεως

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  4%

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  60%
Αθροδεσία Ισχίου, Ώµου, Γόνατος Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα

Κυφοπλαστική Σπονδυλοπλαστική

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου, Γόνατος, Ώµου Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής Στήλης µε σπονδυλοδεσία

Οστεοτοµίες Λεκάνης και Κοτυλοπλαστικές επεµβάσεις επί συγγενούς
δυσπλασίας του Ισχίου

Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων Πυέλου, Κοτύλης

Πλαστική Ισχίου κατά Girdlestone

Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού Οστεοσύνθεση καταγµάτων Μηριαίου δια πλακός ή ενδοµυελικής ηλώσεως

Αντιµετώπιση κατάγµατος άνω πέρατος Μηριαίου δια κοχλιώσεως ολισθαίνοντος
ήλου ή ηµιολικής αρθροπλαστικής

Οστεοτοµίες Ισχίου

Μικροδισκεκτοµή

Αντιµετώπιση κατάγµατος ισχύου Χειρουργική αντιµετώπιση ∆ιατροχαντηρίου κατάγµατος

Επιµήκυνση Οστών Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής Στήλης χωρίς σπονδυλοδεσία

Ηµιολικές Αρθροπλαστικές Χειρουργική αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως Μακρών οστών

Μεταφορά αγγειούµενων µοσχευµάτων και εκτενών µίσχων ή ελευθέρων
Μυϊκών κρηµνών

Χειρουργικοί καθαρισµοί φλεγµονών Σπονδυλικής Στήλης

  ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  50%

Αφαίρεση pig-tail Ενδοσκοπική Ουρηθροτοµία

Αφαίρεση όγκου στοµίου ουρήθρας Κυστεοσκόπηση απλή 

Αφαίρεση αποστήµατος οσχέου Καυτηριασµός κονδυλωµάτων (εξωτερικών)

Βιοψία Λεµφαδένος Μανοµέτρηση Νεφρικής Πυέλου

Βιοψία όρχεος Ουρηθροκυστεοσκόπηση

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  12%

Αναθεώρηση ολικών Αρθροπλαστικών µεγάλων αρθρώσεων (revision) Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων

Απεξάρθρωση Ισχίου ή Ώµου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων διά
µικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση οστών

Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων Σπονδυλικής Στήλης και κακοήθων όγκων
Μακρών Οστών και Λεκάνης

Εκτεταµένες επεµβάσεις Σπονδυλικής Στήλης µε διπλή προσπέλαση
(πρόσθια-οπίσθια)

Χειρουργική αντιµετώπιση ∆ιατροχαντηρίου κατάγµατος

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  80%

Ενδαρθρικά κατάγµατα Αγκώνος-Γόνατος-Ποδοκνηµικής (PILON)
και Υπερκονδύλια

Χειρουργική αντιµετώπιση ρήξεως Τενοντίου Πετάλου του Ώµου (Rotator Cuff)

Ενδοσκοπική Μηνισκεκτοµή Χειρουργική Αρθροσκοπική επέµβαση Ώµου (περιλαµβανοµένης κάθε χειρ/κής
διαδικασίας που λαµβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν αναφέρεται ως
κατηγοριοποιηµένη επέµβαση)

Λήψη οστικών Μοσχευµάτων (Λαγονίων) Χειρουργική Αρθροσκοπική επέµβαση Γόνατος (περιλαµβανοµένης κάθε
χειρ/κής διαδικασίας που λαµβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και
δεν αναφέρεται ως κατηγοριοποιηµένη επέµβαση)

Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός) Υποκεφαλικά συντριπτικά κατάγµατα Βραχιονίου µετά ή άνευ εξαρθρήµατος

Αρθροδεσία Καρπού-Ταρσού Χειρουργική αντιµετώπιση καθ' έξιν εξαρθρήµατος Επιγονατίδος

Αφαίρεση Επιγονατίδος (επιγονατιδεκτοµή µε αποκατάσταση εκτατικού
µηχανισµού του γόνατος)

Χειρουργική αντιµετώπιση υποτροπιάζοντος εξαρθρήµατος Ώµου

Αφαίρεση καλοήθων όγκων Μακρών οστών Χειρουργικός καθαρισµός επί φλεγµονών µεγάλων αρθρώσεων δι' ανοικτής µεθόδου

Αρθροδεσία αρθρώσεων µεσαίου µεγέθους π.χ. Ποδοκνηµικής-Υπαστραγαλικών Χειρουργική αντιµετώπιση εξαρθρήµατος Ακρωµιοκλειδικής

Βιοψίες Προστάτου κατευθυνόµενες διά διορθικού υπερηχογραφήµατος Παρακέντηση αποστήµατος Προστάτου

∆ιαστολή ή τοµή Ουρητηρικού στοµίου Τυφλή Ουρηθροτοµία

∆ιατοµή Βραχέος Χαλινού Υποκεφαλικά συντριπτικά κατάγµατα Βραχιονίου µετά ή άνευ εξαρθρήµατος
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ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  50%
Ανοικτή Νεφροστοµία Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) άνευ νεφροτοµής

Αφαίρεση εκκολπώµατος Ουροδόχου κύστεως Ολική Ουρητηρεκτοµή

Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως Ολική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή 

Αφαίρεση κύστεως Νεφρού Ουρητηρολιθοτοµία

∆ιαχωρισµός ή µερική αφαίρεση Πεταλοειδούς Νεφρού Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης

∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία Ουρητηροπυελοσκοπία και ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων ή όγκων

∆ιουρηθρική Προστάτου και νεοπλάσµατος Κύστεως Παροχέτευση Ουρινώµατος

Εµφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου

Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως άνω του 1 εκ. Στήριξη αυχένος Κύστεως

Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος Τοποθέτηση Ενδοπεϊκής πρόθεσης 

Μερική Κυστεκτοµή µε ή χωρίς επανεµφύτευση ουρητήρος Υπερηβική Κυστεοστοµία

Μερική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή Υπερηβική Προστατεκτοµή 

Μετατραυµατική ρήξη Κύστεως και ενδοπυελική ουρήθρα Χειρουργική των ουρητήρων επί τραυµατισµού

Νεφρεκτοµή Χειρουργικός καθαρισµός Οσχέου (Fourner) κ.λ.π.

Εκτοµή Κυστεοκολπικού συριγγίου Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες

Εκτοµή Ορθοκυστικού συριγγίου Πλαστική Ουρητήρος (µεγαουρητήρος)

Εµφύτευση Ουρητήρος καθώς και αντιπαλινδροµική εµφύτευση Ουρητήρος
ετερόπλευρα

Πυελοπλαστική

∆ευτερογενής επέµβαση Ουροστόµατος Μερική Πεεκτοµή µε βιοψία βουβωνικών λεµφαδένων

∆ιαδερµική Νεφρολιθοτριψία Μικροχειρουργική αναστόµωση Σπερµατικού πόρου και Επιδιδυµίδος

Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου Ουρητήρα Ριζική Ορχεκτοµή επί καρκίνου

∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία Ουρηθεκτοµή

∆ιουρηθρική αφαίρεση Θηλωµάτων Ουρητηροστοµία

∆ιουρηθρική όγκου Κύστεως Πλαστική Σηραγγωδών σωµάτων-NESBIT

Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως έως 1 εκ. Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός

Επέµβαση επί εκτοπίας Όρχεος Τραύµα και ρήξη Ουρήθρας εξωπυελική

∆ιουρηθρική Προσταδενεκτοµή Πλαστική συριγγίου και στενώµατος Ουρήθρας

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  40%

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  25%

Αφαίρεση ξένων σωµάτων από Ανδρική Ουρήθρα Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση µονίµων καθετήρων ετερόπλευρα µε ανιούσα
ουρητηροπυελογραφία

Αφαίρεση Πεϊκής προθέσεως Κυστεοσκόπηση µε λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως

Απολίνωση και εκτοµή Σπερµατικού Πόρων Καθήλωση Όρχεος ή Ορχεοπηξία

∆ιαδερµική Νεφροστοµία Κυστεοσκοπική εκκένωση αιµατοκύστης

∆ιαδερµική Πυελοσκόπηση Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας

∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία Ορχεκτοµή

∆ιόρθωση Κιρσοκήλης Περιτοµή

∆ιόρθωση Κρυψορχίας Πλαστική στοµίου Ουρήθρας

∆ιουρηθρική αφαίρεση κονδυλωµάτων Συστροφή Όρχεος/Ορχεοπηξία

Ενδοσκοπική µηχανική ή δι΄υπερήχων λιθοτριψία λίθων Ουροδόχου Κύστεως Τοποθέτηση pig-tail

Ενδοσκοπική Ουρητηροπυελοσκόπηση Τοποθέτηση ή αφαίρεση προθέσεως όρχεος

Επιδιδυµιδεκτοµή Υδροκήλη

Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή Λεµφαδενεκτοµή Ριζική Κυστεκτοµή επί καρκίνου κύστεως µε πυελική λεµφαδενεκτοµή

Νεφρεκτοµή για µεταµόσχευση Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου

Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) µετά νεφροτοµής Ριζική υπερηβική Προστατεκτοµή επί καρκίνου Προστάτου µε πυελική
λεµφαδενεκτοµή

Ριζική αφαίρεση πέους µε λεµφαδενεκτοµή Χειρουργική του νεφρού επί τραυµατικών νεφρικών κακώσεων 

Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  60%AN
ΤΙ

ΓΡ
ΑΦ

Ο



PRIME INSURANCE54

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  4%

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  |  12%

Απόξεση Επιθηλίου Κερατοειδούς Ένεση Οινοπνεύµατος 

Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως Επαναληπτική Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  25%
Ακτινωτή Κερατοτοµή Μυωπίας Εντρόπιο

Ανάταξη ίριδος Επικάλυψη

Ασκός Αφαίρεση Iριδοπλαστική

Β. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού βίδα Flat τοποθέτηση + τρυπάνωση Μεταµόσχευση Επιπεφυκότος / Αµνιακής µεµβράνης

Βιτρεκτοµή πρόσθια Περιστροφή Φακού 

Γ. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού κατά POMPE τελική τοποθέτηση Πλύση προσθίου Θαλάµου 

Εκτοµή Κερατοειδούς Αστιγµατική µετά ή άνευ συρραφής Επεµβάσεις Μυωπίας µε Laser

Εκτρόπιο

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  80%
Αυτοµεταµόσχευση Πλαστική Κύστεως επί εκστροφίας κύστεως

Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit Στεγανή παροχέτευση ούρων και δηµιουργία Νεοκύστης

Ανάταξη φακού-Παρακέντηση προσθίου θαλάµου-∆ευτερογενής καταρράκτης-
Καψουλοτοµή

Ξανθελάσµατα

Βιοψία ∆ακρυϊκού αδένος-ογκιδίου-οφθαλµικών ιστών Συρραφή Κερατοειδούς

Βλεφαροραφή Ταtoo Κερατοειδούς-limbus-Σκληρού 

Καθαρισµός µαζών Ταρσοραφή

Καθετηριασµός και πλύση δακρυϊκής οδού Τραύµα επιφανειακό Βλεφάρων-Επιπεφυκότος

Κερατοτοµή µετεγχειρητική επαναληπτική Τραύµα Σκληρού Επιφανειακό

Κρυοπηξία Χαλάζιο

Μεµβρανεκτοµή

Απολίνωση επιπολής κροταφικής αρτηρίας Πτερύγιο

Αφαίρεση κύστης, ογκιδίου, σπίλου Συρραφή Επιπεφυκότος

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  40%

Αφαίρεση κρυασταλλοειδούς φακού Σκληροπλαστική

Βλεφαροπλαστική µε ή χωρίς χειλεοπλαστική- Πτώση βλεφάρου Στραβισµός

Εγχείρηση Καταρράκτου Τραύµα Υαλώδους 

Εκκένωση κόγχου Υπερµετρωπία

Ένθεση Molteno ή τύπου Molteno 

Αντικατάσταση Ενδοφακών Ένθεση Ενδοφακού- Αφαίρεση Ενδοφακού 

Αντιγλαυκωµατική επέµβαση Ένθεση βαλβίδος Molteno 

Ασκορινοστοµία Κερατοτοµή αστιγµατισµού

Αποκόλληση Αµφιβληστροειδούς Μεταµόσχευση Κερατοειδούς

Βιτρεκτοµή οπίσθια- Χειρ. Ωχράς Μεταµόσχευση Σκληρού – Limbus

 ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  50%

Εξόρυξη και µεταµόσχευση Βολβού(Σκληρού-µεταµόσχευση ένθεση
αλοµοσχεύµατος βολβού)

Τραύµα Σκληρού, Κερατοειδούς, Υαλώδους

Κερατοπρόθεση ένθεση  Α΄ στάδιο -   Β΄ στάδιο Χειρουργική αποκατάσταση προσθίου ηµιµορίου

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  4%
∆ιάνοιξη Αιµατώµατος Κλειστή ανάταξη κατάγµατος δακτύλου

∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος Ονυχεκτοµή Μερική 

AN
ΤΙ

ΓΡ
ΑΦ

Ο



PRIME INSURANCE 55

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  22%

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  35%
Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 4 εκ.

Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος ∆ακτύλου Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος

Αποκατάσταση ουλών µε µικροµεταµόσχευση µαλλιών χωρίς Laser Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2 εκ.

Αποκατάσταση ρήξεως µυός Εξαίρεση όγκου Προσώπου άνω των 4 εκ.

∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία Μεγάλα µοσχεύµατα δέρµατος

∆ιόρθωση ουλών άνω των 2 Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας

∆ιόρθωση συνδακτυλίας 2 δακτύλων Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας Κοιλότητος

∆ιόρθωση σχιστίας Υπερώας, Φαρυγγοπλαστική Περιτοµή

Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού Πλαστική πτερυγίου Ωτός

Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των 4 εκ. Πολλαπλές τενοντοραφές έως 2 τον αριθµό

Εκτοµή κύστεως κόκκυγγος και αποκατάσταση Τενοντοµετάθεση

Εκτοµή µη ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός διά σύρµατος) Τοποθέτηση µεγάλων διατατών ιστών άνω των 4 εκ

Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του επιπέδου των πλευρών) Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2 εκ.

Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4 εκ. Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου τµήµατος ρινικού διαφράγµατος 

Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων ∆ακτύλου Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου

Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων, χωρίς προσβολή νεύρων,
αγγείων ή οστών

Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (µέχρι 2 ώρες)

Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του Dupuytren Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους άνω των 25 εκ.,
µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων

Αφαίρεση µικρού υλικού Οστεοσυνθέσεως Εξαίρεση όγκου Προσώπου έως 4 εκ.

Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, λεµφαδένων Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους έως 25 εκ., µεµονωµένων
ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων

∆ιατοµή βραχέος χαλινού Κλειστή ανάταξη ρινικού κατάγµατος µε αναισθησία

∆ιόρθωση Εκτροπίου Μικρά Μοσχεύµατα ∆έρµατος

∆ιόρθωση ουλών Μόσχευµα Ρινός απλό

∆ιόρθωση σχιστίας χείλους Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική

Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, Ινώµατος, Θηλώµατος,
Σπίλου και γενικώς µικρών δερµατικών µορφωµάτων

Συρραφή διατοµής Τενόντων ή νεύρων µεµονωµένων

∆ιόρθωση Τηλεκάνθου Ονυχεκτοµή Ολική

Εκτοµή µικρού ∆ερµατικού όγκου και µικρός τοπικός Κρηµνός Τοποθέτηση µικρών διατατών ιστών έως 4 εκ.

Ακρωτηριασµός Φάλαγγος ∆ακτύλου Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των 4 εκ.

Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου Εκτοµή Ξανθελάσµατος Βλεφάρου

Αφαίρεση Λευκοπλακίας Εξαίρεση γαγγλίου

∆ιάνοιξη καρπιαίου σωλήνα Κρηµνοί δέρµατος έως 2 ώρες

Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, της Κνήµης Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου

Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγµατος ζυγωµατικού Μυϊκοί Κρηµνοί

 ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  50%

Απλή Μαστεκτοµή Οστεοτοµία Κόγχου

Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός) Οστικό Μόσχευµα εδάφους Κόγχου

Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος άνω ή κάτω γνάθου Μυοδερµατικοί Κρηµνοί

Ανοικτή ανάταξη ρινικού κατάγµατος Οστεοτοµία απλή Άνω ή Κάτω Γνάθου

Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος, έως 4 εκ. χωρίς συµµετοχή νεύρων,
τενόντων, µυών ή αγγείων

∆ιόρθωση Κοιλιοκήλης Πλαστική Κοιλιακών Μυών

∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος

Εκτοµή όγκου Γνάθου Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός

Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ. Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας Κοιλότητας
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ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  |  % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  60%

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  80%

Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ.

Ανακατασκευή πτερυγίου µε πλευρικό χόνδρο Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού Μασχαλιαίας κοιλότητος 

Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος Κόγχου Ολική Παρωτιδεκτοµή

Αποσυµπίεση Προσωπικού νεύρου Οστικό Μόσχευµα Άνω Γνάθου (µε διόρθωση Χείλους-∆ιαφράγµατος-Ρινός)

∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία Παρωτιδεκτοµή µε ανακατασκευή προσωπικού νεύρου

∆ιόρθωση παράλυσης πλευράς προσώπου Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  100%
Ανάταξη κατάγµατος Κρανίου Οστεοτοµία Lefort III / Ανοικτή ανάταξη καταγµάτων κρανίου – κόγχων

Εξαίρεση όγκων Κρανίου Οστεοτοµία Μέτωπο – προσωπική

Μικροχειρουργική επανόρθωση

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  | 12%
Αδενοειδεκτοµή ∆ιατοµή χαλινού Γλώσσης

Αλλαγή Σωλήνα Montgomery Εκτοµή ογκιδίου γλώσσης

Αφαίρεση αιµορραγικού Πολύποδα ή άλλης εξεργασίας Ρινικού ∆ιαφράγµατος Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου διαµέτρου έως 4 εκ.,
τοπική πλαστική µε χρήση κρηµνού

Αφαίρεση ξένου σώµατος στοµατοφάρυγγα στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία Εξαίρεση πολύποδος Ωτός

Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου µε οπισθοωτιαία τοµή Μερική εκτοµή πτερυγίου Ωτός 

Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου µε γ.α. (φυσική οδός) Λύση συµφύσεων Ρινικής κοιλότητας

Αφαίρεση ξένου σώµατος Υποφάρυγγα, Λάρυγγα Παρακέντηση και πλύση Ιγµορείου άντρου

Βιοψία γλώσσης, στοµατοφάρυγγα Παρακέντηση και πλύση Μετωπιαίου κόλπου

Βιοψία Λάρυγγα, Υποφάρυγγα µε τοπική αναισθησία Παρακέντηση Τυµπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισµού

Ανακατασκευή Μαστού µε πλατύ ραχιαίο µύ (µε ή χωρίς ένθεµα) Πλαστική αποκατάσταση ελλειµµάτων κοιλιακών τοιχωµάτων

Ανακατασκευή Μαστού µε ορθό κοιλιακό µυοδερµατικό κρηµνό Άνω ή Κάτω Γναθεκτοµή

Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (άνω των 2 ωρών) Σµίκρυνση Μαστών άνω των 350 gr

Κρηµνοί δέρµατος άνω των 3 ωρών Συρραφές νεύρων

Λήψη Μοσχεύµατος Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέϊνου τµήµατος ρινικού διαφράγµατος 

Αφαίρεση ξένου σώµατος ή ρινολίθου ρινός διά της φυσικής οδού Παρακέντηση Τυµπάνου

Αφαίρεση σωληνίσκου αερισµού Χειρουργική θεραπεία φλεγµονής πτερυγίου Ωτός

Αφαίρεση ξένου σώµατος Στοµατοφάρυγγα Παροχέτευση υποδόριου αποστήµατος κεφαλής

∆ιάνοιξη δοθιήνος ή αποστήµατος Έξω Ακουστικού Πόρου

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  4% 

Ανάταξη απλού κατάγµατος ρινικών οστών µε γενική αναισθησία Εξαίρεση µικρού όγκου προσώπου ή τραχήλου διαµέτρου έως 4 εκ. χωρίς τοπική
πλαστική

Βιοψία Ρινός ή Επιφάρυγγα Παροχέτευση αποστήµατος Κεφαλής ή Τραχήλου

Βιοψία Τραχηλικού Λεµφαδένα Παροχέτευση υποδόριου αποστήµατος τραχήλου

Βιοψία Ωτός Συρραφή Βλεννογόνου Στόµατος

∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ∆ιαφράγµατος Συρραφή Γλώσσης

∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ρινικού διαφράγµατος µε γενική αναισθησία Υποβλεννογόνιος καυτηριασµός Ρινικών κόγχων

∆ιάνοιξη Περιαµυγδαλικού αποστήµατος Χειρουργική θεραπεία τραύµατος πτερυγίου ωτός

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  25%

Ανάτρηση Ιγµορίου άντρου κατά Caldwell-Luc (ΠΟ: Ανάτρηση  δι΄ εξωτερικής 
οδού γναθιαίου κ.)

Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2 εκ.

Αµυγδαλεκτοµή Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου διαµέτρου άνω των 4 εκ.,
τοπική πλαστική µε χρήση κρηµνού 

Αντιµετώπιση επιπλεγµένου κατάγµατος Ρινός Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου
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ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  40%
Απολίνωση έξω καρωτίδος Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου

Αρυταινοειδεκτοµή Μέση Ρινοαντροστοµία

Εξαίρεση Βρoγχιακής κύστης Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος

Ενδορινική αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης Πλαστική αποκατάσταση Στοµατογναθιαίας επικοινωνίας

Εξαίρεση κύστεως Θυρεογλωσσικού πόρου Πλαστική Ρινός µε χρήση µοσχεύµατος

Εξωτερικές προσπελάσεις στο λάρυγγα Υπερωϊοφαρυγγοπλαστική

Εξαίρεση στυλοειδούς αποφύσεως Σύγκλειση διατρήσεως ∆ιαφράγµατος

Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας (ΒΑΗΑ) σε µια συνεδρία Υφολική Θυρεοειδεκτοµή

Κάτω Ρινοαντροστοµία Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέϊνου τµήµατος ρινικού διαφράγµατος

Λήψη µοσχεύµατος νεύρου Χειρουργική µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 1

Βιοψία, αφαίρεση πολύποδος Φωνητικών Χορδών µε µικρολαρυγγοσκόπηση Πλαστική αποκατάσταση ελλείµµατος δέρµατος κεφαλής και τραχήλου
µε ελεύθερο δερµατικό µόσχευµα µερικού ή ολικού πάχους

∆ιάνοιξη παροχέτευση Λουδοβικείου κυνάγχης Πλαστική αποκατάσταση µε τοπικό κρηµνό µετά αφαίρεσης δερµατικής βλάβης
του δέρµατος κεφαλής ή τραχήλου

Βιοψία Ιγµορίου άντρου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο (ενδορινικά ή από κυνικό βοθρίο) Παροχέτευση εν τω βάθει φλεγµονής ή αποστήµατος τραχήλου

∆ιαστολή Υποφάρυγγα, Οισοφάγου ή Λάρυγγα µε κηρία. Ανά συνεδρία Πλαστική πτερυγίου Ωτός

Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φωνητικές χορδές Πλαστική Τραχειοστοµίας

Εκτοµή άνω Λαρυγγικού νεύρου Σύγκλειση τραχειοστόµατος

Εκτοµή Σταφυλής Τραχειοβρογχοσκόπηση χωρίς βιοψία 

Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος Τραχειοτοµία

Εκτοµή Ρινικού Πολύποδος Τοποθέτηση τραχειοοισοφαγείου κοµβίου φώνησης (περιλαµβάνεται και η διατοµή
του κρικοθυρεοειδούς µυός)

Εκτοµή χοανοπολύποδος Χειρουργική αντιµετώπιση αιµορραγίας µετά αµυγδαλεκτοµή ή αδενοειδεκτοµή

Εκτοµή χοανοπολύποδος Χειρουργική αντιµετώπιση αιµορραγίας µετά αµυγδαλεκτοµή ή αδενοειδεκτοµή

Ενδορινική εκτοµή χοανοπολύποδος Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου τµήµατος ρινικού διαφράγµατος

Εξαίρεση Βατραχίου Χειρουργική της Γλωσσικής Αµυγδαλής

Αποφλοίωση φωνητικών χορδών Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας (ΒΑΗΑ) σε δύο συνεδρίες,
ανά συνεδρία

Αφαίρεση εξοστώσεως ή οστεώµατος από τον Έξω Ακουστικό Πόρο Κογχοτοµή κάτω

Αφαίρεση ξένου σώµατος διά Βρογχοσκοπήσεως Λήψη µοσχεύµατος από το πτερύγιο ωτός

Αφαίρεση όγκου Παρωτίδος χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου Μυριγγοπλαστική (ή τύπου Ι)

Αφαίρεση Προωτιαίου συριγγίου Ολική αφαίρεση Πτερυγίου Ωτός

Βιοψία διά Βρογχοσκοπήσεως Πανενδοσκόπηση

Αποκατάσταση µετά Τραχειοστοµία Ερευνητική Τυµπανοτοµή

Λοβεκτοµή Θυρεοειδούς Χειρουργική της Στυλοειδούς αποφύσεως

Μερική Γλωσσεκτοµή Χορδεκτοµή
Μερική Θυρεοειδεκτοµή Χορδοπηξία

ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  50%

Αναβολεκτοµή ή Αναβολοτοµή Μερική Λαρυγγεκτοµή κάθετη

Αναστόµωση νεύρου Μερική Λαρυγγεκτοµή οριζόντια

Απλή Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσµίλωση µαστοειδούς απλή) Ολική Λαρυγγεκτοµή µε ριζικό Λεµφαδενικό καθαρισµό τραχήλου

Αναστόµωση Προσωπικού νεύρου Ολική Θυρεοειδεκτοµή

Αποκατάσταση Λαρυγγικής στενώσεως µε χρήση προσθετικών υλικών
(π.χ. Mondgomery)

Ολική Παρωτιδεκτοµή

Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού του Μετωπιαίου κόλπου-Οστέωµα Ολική Λαρυγγεκτοµή

Αναστόµωση νεύρου κεφαλής και τραχήλου Ολική εξωτερική διάνοιξη των παραρρινίωνAN
ΤΙ

ΓΡ
ΑΦ

Ο
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  60%

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |  80%

∆ιαρρινική αφαίρεση όγκου βάσης κρανίου Νευρεκτοµή του Αιθουσαίου ν.

∆ιαρρινική Υποφυσεκτοµή  Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική)

Εκτοµή Λιθοειδούς σε όγκους ωτός Ολική Γναθεκτοµή µε εξόρυξη του Οφθαλµού (χειρουργική commando)

∆ιυπερώϊος προσπέλαση (Ρινοίωµα, κ.λ.π.) Ολική Γναθεκτοµή

Κάτω Γναθεκτοµή Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή

Λαβυρινθεκτοµή οστική Ριζική Θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου

Λαβυρινθεκτοµή µεµβρανώδης Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγο-Οισοφαγεκτοµή

Λαρυγγο-Φαρυγγο-Οισοφαγεκτοµή µε ή χωρίς λεµφαδενικό καθαρισµό Φαρυγγολαρυγγεκτοµή ολική ή µερική µε ή χωρίς λεµφαδενικό καθαρισµό

Μερική Φαρυγγεκτοµή Χειρουργική Χηµειοδεκτώµατος (tympanicus)

Μερική Γναθεκτοµή Χειρουργική της βάσεως του κρανίου π.χ. χηµειωδέκτωµα (jugularis)

Απολίνωση Σφηνουπερωΐου αρτηρίας Ριζική ανάτρηση Μαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές

Αποσυµπίεση Ενδολεµφικού σάκκου Ριζική Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσκαφή λιθοµαστοειδική)

Αποσυµπίεση του Οπτικού νεύρου Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου

Αττικοτοµή Σφηνοειδεκτοµή

Αφαίρεση Λαρυγγοκήλης Τοποθέτηση Ενδοκοχλιακού µοσχεύµατος

Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος µε εκσκαφή Τραχειοπλαστική

Αφαίρεση Φαρυγγικού εκκολπώµατος Τραχειοπλαστική µε χρήση χόνδρου

Αφαίρεση, αναστόµωση Τραχείας Τροποποιηµένη ριζική Μαστοειδεκτοµή

Βιοψία Σφηνοειδούς κόλπου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο Τυµπανοπλαστικές (εκτός τύπου Ι)

∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση Εγκεφαλονωτιαίας Ρινόρροιας Χειρουργική αποκατάσταση Τραχειοοισοφαγικού συριγγίου

∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ωτόρροιας Χειρουργική αποκατάσταση Φαρυγγοστόµατος

∆ιυπερώϊος αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης Χειρουργική αποκατάσταση Φαρυγγοστόµατος µε χρήση κρηµνού

Εκτοµή του Βιδιανού νεύρου Χειρουργική ατρησίας ΕΑΠ

Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ. Χειρουργική αφαίρεση µηνιγγοκήλης ή εγκεφαλοκήλης µε ενδοσκοπικό έλεγχο

Εξωτερική Ηθµοειδεκτοµή Χειρουργική αφαίρεση νεοπλασίας ρινός παραρρινίων µε ενδοσκοπικό έλεγχο

Επανεπέµβαση πλαστικής Ρινός Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων Σφηνοειδούς

Ηθµοειδεκτοµή ή Σφηνοειδεκτοµή Χειρουργική της τραχείας

Επιγλωττιδοπηξία Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών Πτερυγίου

Κρικοφαρυγγική µυοτοµή Χειρουργική του µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 2 και 3

Λαρυγγοπλαστική

Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος 

Επεµβάσεις για αποκατάσταση της λειτουργίας του Λάρυγγος µε εξωτερική
προσπέλαση (Θυρεοτοµή, Λαρυγγοτοµή, Χορδεκτοµή, κ.λ.π.)

Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών ΕΑΠ

Αποκατάσταση µε ∆ερµατικό κρηµνό Ολική Σφηνο-ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο

Αποκατάσταση µε Μυοδερµατικό κρηµνό Οσταριοπλαστική

Απολίνωση έσω γναθιαίας αρτηρίας δια του ιγµορείου Πλαγία Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή

Απολίνωση Ηθµοειδών αρτηριών Προσθία ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο

Με εκτίμηση για την Εταιρία, 

B. Nιάρχος
Τεχνικός Διευθυντής Κλάδου Υγείας 

& Προσωπικών Ατυχηµάτων 
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Ο    ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρο 2 παρ.5 του Ν.2496/1997) 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η  ___________________________________

παρέλαβα το υπ’ αριθμ.  __________________ ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρείας σας, το περιεχόμενο του 

οποίου παρεκκλίνει από την σχετική αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα παρακάτω σημεία :

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Για το λόγο αυτό δηλώνω την εναντίωση μου στις παραπάνω παρεκκλίσεις, οι οποίες επομένως δεν ισχύουν. 

Επίσης σας καλώ να τροποποιήσετε τους σχετικούς όρους σύμφωνα με το περιεχόμενο της αίτησης μου για 

ασφάλιση, σε  διαφορετική περίπτωση η σύναψη της μεταξύς μας  σύμβασης ματαιούται, το δε ασφαλιστήριο 

που παρέλαβα ουδεμία ισχύ έχει. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τόπος___________________  Ηµεροµηνία __ /__ /____

 Ο/Η  δηλών/ούσα

 (υπογραφή)

PRIME INSURANCE CO LTD
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 299 & ΑΙΤΩΛΙΑΣ 2    ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231
ΤΗΛ.212 2127800 
ΑΦΜ: 998964307  ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
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PRIME INSURANCE

    ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρο 2 παρ.5 του Ν.2496/1997)

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ___________________________________

παρέλαβα το υπ’ αριθμ __________________ ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρείας σας, δεν μου έχετε 

παραδώσει όμως:

1.Τις πληροφορίες που προβλέπονται στα Άρθρα 150 και 151, Ν. 4364/2016. 

2.Τους ασφαλιστικούς όρους (γενικούς και ειδικούς) που διέπουν την ασφαλιστική μου σύμβαση*

 *(να διαγραφεί ότι έχουν παραδοθεί)

Για το λόγο αυτό δηλώνω την εναντίωση μου στην παραπάνω σύμβαση ασφαλίσεως, η σύναψη της οποίας 

κατόπιν τούτου ματαιούται, το δε ασφαλιστήριο που παρέλαβα  ουδεμία ισχύ έχει. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β
 ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τόπος___________________  Ηµεροµηνία __ /__ /____

 Ο/Η  δηλών/ούσα

 (υπογραφή)

PRIME INSURANCE CO LTD
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 299 & ΑΙΤΩΛΙΑΣ 2    ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231
ΤΗΛ.212 2127800 
ΑΦΜ: 998964307  ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ







 

Είµαστε δίπλα σας κάθε στιγµή,
µε κάθε τρόπο!

Γραµµή Φροντίδας: 212 212 7810 (Για Νοσηλεία)-(24ωρη εξυπηρέτηση)  
                                 212 212 7979 (Για Εξωνοσοκοµειακή)-(24ωρη εξυπηρέτηση)   
                                 212 212 7979 (Για Check Up)-(24ωρη εξυπηρέτηση)  
                                 212 212 7999 (Για Ταξιδιωτική Βοήθεια)-(24ωρη εξυπηρέτηση)  
                                 212 212 7999 (Για ∆εύτερη Ιατρική Γνωµάτευση)-(24ωρη εξυπηρέτηση)  

Στείλτε µας Mail στο info@primeins.gr

Ακολουθείστε µας στα Social Media: 
www.facebook.com/PrimeInsuranceGreece
www.youtube.com/user/PrimeInsuranceGreece
www.instagram.com/primeinsuranceGreece

Επισκεφθείτε µας στα κεντρικά µας γραφεία
στη Λεωφ. Μεσογείων 299 & Αιτωλίας 2 | 15231 Χαλάνδρι
και στη Θεσσαλονίκη: Τσιµισκή 17, 5ος ορ., 546 24, Τηλ. 2310 244917 | Fax 2310 234618

Καλέστε την Τηλεφωνική µας Εξυπηρέτηση στο
212 212 7800 (καθηµερινές 09:00-21:00) | Fax 212 212 7892

Επισκεφθείτε το Site στο www.primeins.gr


