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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Άρθρο 1ο: ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Οπουδήποτε στην Ασφαλιστική Σύµβαση χρησιµοποιούνται οι όροι που ακολουθούν, εννοούν και δηλώνουν τις έννοιες 
που παρατίθενται αντίστοιχα : 
 
Εταιρία (Ασφαλιστική Επιχείρηση): Η  CNP ΖΩΗΣ Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία. 
 

Συµβαλλόµενος (Λήπτης της ασφάλισης): Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει την Ασφαλιστική 
Σύµβαση µε την Εταιρία και υποχρεούται στην πληρωµή του Ασφαλίστρου. Ο Συµβαλλόµενος έχει όλα τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ασφαλιστική Σύµβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να 
εκπληρωθούν από τον Ασφαλισµένο. 
 

Ασφαλισµένος: Το φυσικό πρόσωπο επί της ζωής ή και της σωµατικής ακεραιότητας ή και της υγείας του οποίου 
συνοµολογείται η ασφάλιση. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην Ασφαλιστική Σύµβαση, ο Ασφαλισµένος θεωρείται και 
Συµβαλλόµενος.  
 

Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο: Το παρόν ατοµικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο. 
 
Ασφάλισµα: Το ποσό σε χρήµα ή εφόσον υπάρχει ειδική συµφωνία σε είδος, που ανάλογα µε την περίπτωση θα 
καταβάλει η Εταιρία, όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση όπως αυτή έχει συµφωνηθεί στην παρούσα Ασφαλιστική 
Σύµβαση. 
 
∆ικαιούχος: Το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό που έχει ορισθεί, να εισπράξει το Ασφάλισµα σε περίπτωση Θανάτου του 
Ασφαλισµένου. 
 
Ασφάλιστρο: Το ποσό που καταβάλλεται, εφάπαξ ή τµηµατικά, από το Συµβαλλόµενο στην Εταιρία, για την παροχή της 
ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπεται από την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση. 
 
Επέτειος Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου: Η κάθε ετήσια επέτειος της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου 
Συµβολαίου. 
 
Ασφαλιστικό έτος: Το χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) πλήρων και συναπτών µηνών, που αρχίζει, για το µεν πρώτο 
Ασφαλιστικό Έτος από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, για δε τα επόµενα 
Ασφαλιστικά Έτη, από την ηµεροµηνία κάθε Επετείου Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου  και λήγει την αµέσως προηγούµενη 
ηµέρα της επόµενης Επετείου Ασφαλιστηρίου  Συµβολαίου. 
 
Ασφαλιστική ηλικία: Η ηλικία που έχει ο Ασφαλισµένος (σε ακέραιο αριθµό ετών), σύµφωνα µε τις δηλώσεις του που 
έγιναν κατά τη σύναψη της ασφάλισης σε σχέση µε  την ηµεροµηνία γέννησής του (ηµέρα, µήνας, έτος), κατά την 
εκάστοτε επέτειο της ασφάλισής του. Ως ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την επέτειο της ασφάλισής του, θα θεωρείται 
πάντα αυτή των πλησιέστερων προς την επέτειο γενεθλίων του. 
 
Πρόσθετη πράξη: Κάθε επίσηµο έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία, µε σκοπό τη µεταβολή όρων ή άλλων στοιχείων της 
παρούσας Ασφαλιστικής Σύµβασης. 
 
Ώρα: Όπου αναφέρεται σε έναρξη ή λήξη χρονικής περιόδου, θεωρείται η ώρα 00.01’ της ηµεροµηνίας αυτής.   
 
Όπου στο παρόν Συµβόλαιο χρησιµοποιείται γένος αρσενικό και η περίπτωση απαιτεί, υπονοείται και το θηλυκό γένος. 
Επίσης όπου χρησιµοποιείται ο ενικός αριθµός και η περίπτωση απαιτεί, υπονοείται και ο πληθυντικός αριθµός. 
 
Άρθρο 2ο: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Η Ασφαλιστική Σύµβαση, σαν ενιαίο σύνολο, αποτελείται από τα εξατοµικευµένα στοιχεία του Ασφαλιστηρίου 
Συµβολαίου, τους Γενικούς και Ειδικούς όρους ή/και διατάξεις κάθε Ασφαλιστικής Παροχής, καθώς και τυχόν ιδιαίτερους 
όρους που αφορούν ειδικές συµφωνίες µεταξύ της Εταιρίας και του Συµβαλλοµένου, τις περιγραφές και τους γενικούς και 
ειδικούς όρους των καλυπτοµένων κινδύνων, την αίτηση ασφάλισης και τις σχετικές δηλώσεις του Συµβαλλοµένου και 
του Ασφαλισµένου, τις ιατρικές εκθέσεις καθώς και τα παραρτήµατα και τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις. 
 

Αποδεικτικό έγγραφο της Ασφαλιστικής Σύµβασης είναι το ατοµικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο που εκδίδεται από την 
Εταιρία. 
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Άρθρο 3ο: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Σκοπός της Ασφαλιστικής Σύµβασης, είναι ο καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες η Εταιρία 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει τον Ασφαλισµένο έναντι των κινδύνων της ζωής ή και της σωµατικής 
ακεραιότητας ή και της υγείας του, καταβάλλοντας το Ασφάλισµα, µε την προϋπόθεση της καταβολής των αναλογούντων 
Ασφαλίστρων. 
 
Άρθρο 4ο: ∆ΗΛΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 
 
Οποιαδήποτε δήλωση εκ µέρους του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου προς την Εταιρία σχετικά µε την Ασφαλιστική 
Σύµβαση θα πρέπει να γίνεται εγγράφως, να είναι πλήρης, ακριβής και αληθής. Η Εταιρία θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση 
µόνο σε περίπτωση που η δήλωση αυτή έχει αποδεδειγµένα παραληφθεί από τα Κεντρικά της Γραφεία.  
 
Κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης ο Συµβαλλόµενος και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία 
κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν και το οποίο είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου, καθώς 
επίσης να απαντήσουν σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας.  
 
Στοιχεία και περιστατικά για τα οποία η Εταιρία έθεσε σαφείς γραπτές ερωτήσεις, τεκµαίρεται ότι είναι τα µόνα τα οποία 
επηρεάζουν την από µέρους της εκτίµηση και αποδοχή του κινδύνου.  
 
Ο Συµβαλλόµενος και ο Ασφαλισµένος οφείλουν να κοινοποιούν στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της ασφάλισης κάθε 
στοιχείο ή περιστατικό που µεταβάλλει την ακρίβεια των δηλώσεών του που έγιναν στην αίτηση ασφάλισης κατά τη 
σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης.  
 
Οποιαδήποτε µεταβολή όρων, προϋποθέσεων ή άλλων στοιχείων της Ασφαλιστικής Σύµβασης, θεωρείται ότι ισχύει και 
έγινε αποδεκτή µετά την έκδοση από την Εταιρία σχετικής Πρόσθετης Πράξης. Η Ασφαλιστική Σύµβαση, τα σχετικά µε 
αυτή έγγραφα και οι τυχόν Πρόσθετες Πράξεις θεωρούνται ότι είναι έγκυρα µόνον εάν φέρουν την υπογραφή 
εξουσιοδοτηµένων γι΄ αυτό το σκοπό µελών της ∆ιοίκησης της Εταιρίας. 
 
Άρθρο 5ο: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 
Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης ορίζεται η έναρξη ισχύος της Ασφαλιστικής Σύµβασης, όπως αυτή 
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο που έχει εκδοθεί και έχει παραληφθεί από το Συµβαλλόµενο, µε την 
προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολόκληρο το πρώτο ετήσιο Ασφάλιστρο ή ολόκληρη η πρώτη δόση του, εάν η πληρωµή 
έχει συµφωνηθεί σε δόσεις και ότι µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης του Ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης του, αντίστοιχα, 
δεν έχει επέλθει µεταβολή της υγείας του Ασφαλισµένου ή / και των λοιπών στοιχείων, όπως δηλώθηκαν στην Αίτηση 
Ασφάλισης, η οποία επηρεάζει την ασφαλισιµότητά του.  

          
Άρθρο 6ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ 
                 ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 4 παρ.3, περ. ∆ του Ν.∆.400/70, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Π.∆. 252/1996, ήτοι το 
Ενηµερωτικό Έντυπο Πληροφοριών, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή δεν παρέλαβε τους γενικούς 
και ειδικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωµα εναντίωσης, συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας µε 
συστηµένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας και εντός δέκα τεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία 
παραλαβής από αυτόν του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου,  το υπόδειγµα Β, που επισυνάπτεται στο παρόν Συµβόλαιο. 
 
Σε περίπτωση εναντίωσης του Συµβαλλοµένου, η Εταιρία θα του επιστρέφει το Ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στους 
καλυπτοµένους κινδύνους του παρόντος Συµβολαίου, εφόσον έχει καταβληθεί και η ασφάλιση θα θεωρείται σαν να µην 
έγινε ποτέ. 
 
Άρθρο 7ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Παρέχεται στο Συµβαλλόµενο το δικαίωµα εναντίωσης για τυχόν παρέκκλιση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου από την 
αίτηση για ασφάλιση. Για την άσκηση αυτού του δικαιώµατος ο Συµβαλλόµενος πρέπει να συµπληρώσει και να 
αποστείλει µε συστηµένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας και εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία 
παραλαβής από αυτόν του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, το υπόδειγµα Α, που επισυνάπτεται στο παρόν Συµβόλαιο. 
 
Σε περίπτωση εναντίωσης του Ασφαλισµένου, η Εταιρία θα του επιστρέφει το Ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στους 
καλυπτοµένους κινδύνους του παρόντος Συµβολαίου και η ασφάλιση θα θεωρείται σαν να µην έγινε ποτέ. 
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Άρθρο 8ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 
Παρέχεται στο Συµβαλλόµενο το δικαίωµα υπαναχώρησης, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής 
από αυτόν του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Για την άσκηση αυτού του δικαιώµατος ο Συµβαλλόµενος πρέπει να 
συµπληρώσει και να αποστείλει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας µε συστηµένη επιστολή, το υπόδειγµα Γ, που 
επισυνάπτεται στο παρόν Συµβόλαιο.  
 
Η υπαναχώρηση του Συµβαλλοµένου επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το παρόν 
Συµβόλαιο. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του Συµβαλλοµένου, η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει ένα µηνιαίο 
Ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στους καλυπτοµένους κινδύνους του παρόντος Συµβολαίου και η ασφάλιση θα θεωρείται 
σαν να µην έγινε ποτέ. 
 
Άρθρο 9ο: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της Ασφαλιστικής Σύµβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 
α) Σε περίπτωση παράβασης από δόλο των υποχρεώσεων του Συµβαλλοµένου ή του Ασφαλισµένου, κατά τη σύναψη 
της Ασφαλιστικής Σύµβασης ή κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 4ο ανωτέρω.  
 
β) Σε περίπτωση που η πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου ήταν κατά την έναρξη της ασφάλισης, έξω από τα όρια των 
σχετικών τιµολογίων της Εταιρίας.  
 
γ) Σε περίπτωση δόλιας ή κακόπιστης συµπεριφοράς έναντι της Εταιρίας, καθώς και απόπειρας εξαπάτησης ή 
παραπλάνησής της για λήψη παράνοµης αξίωσης ή παροχής του Ασφαλισµένου ή του Συµβαλλοµένου από το 
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο. 
 
Η Εταιρία στις πιο πάνω περιπτώσεις έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός 
(1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης (άρθρο 3 Ν.2496/97). Σε περίπτωση καταγγελίας της Ασφαλιστικής 
Σύµβασης, τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται άµεσα και η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει το 
δεδουλευµένο Ασφάλιστρο κατά το χρόνο στον οποίο επήλθαν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας.  
 
Σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος εντός της ανωτέρω προθεσµίας του ενός (1) µηνός από την 
ηµεροµηνία γνώσης της παράβασης, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της για καταβολή του Ασφαλίσµατος.  
 
δ) Σε περίπτωση διάπραξης ή απόπειρας διάπραξης µε δόλο ποινικού αδικήµατος σε βαθµό πληµµελήµατος ή 
κακουργήµατος από τον  Ασφαλισµένο.  
 
Σε περίπτωση καταγγελίας για την περίπτωση (δ) ανωτέρω, τα αποτελέσµατά της επέρχονται µετά την πάροδο τριάντα 
(30) ηµερών από τότε που θα περιέλθει στο Συµβαλλόµενο (άρθρο 8 Ν.2496/97).  
 
Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας για έναν από τους ανωτέρω λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της για 
καταβολή του Ασφαλίσµατος. Εάν από τους γενικούς όρους της βασικής ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 
προβλέπεται για αυτή και έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς, ο Συµβαλλόµενος δικαιούται να ζητήσει την αξία εξαγοράς, µε 
βάση τους επιµέρους όρους και προϋποθέσεις (σε επίπεδο τιµολογίου βασικής ασφάλισης) καταβολής της. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου για κάθε έναν από τους ανωτέρω λόγους, µπορεί να γίνει 
ακόµη και µετά την επέλευση του κινδύνου. Ο Συµβαλλόµενος έχει σε αυτή την περίπτωση το ίδιο δικαίωµα. Σε αυτή την 
περίπτωση, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αξίωσης ή παροχής 
 
Άρθρο 10ο: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥΣ 
 
Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο. Μπορεί όµως να ορισθεί στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή µε Πρόσθετη Πράξη, η τµηµατική 
πληρωµή του ετησίου Ασφαλίστρου σε δόσεις, µε ποσοστιαία αύξηση του Ασφαλίστρου που καθορίζεται από την Εταιρία.  

 
Η ασφαλιστική κάλυψη δεν ξεκινά πριν την έκδοση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, την παραλαβή του από τον 
Συµβαλλόµενο και την πληρωµή του πρώτου ετησίου Ασφαλίστρου ή της πρώτης του δόσης στην περίπτωση 
τµηµατικών πληρωµών. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση τµηµατικών πληρωµών, το Ασφάλιστρο 
καταβάλλεται χωρίς η Εταιρία να είναι υποχρεωµένη να ειδοποιήσει ή να οχλήσει το Συµβαλλόµενο. Η τυχόν υπενθύµιση 
µε οποιοδήποτε τρόπο της υποχρέωσης για καταβολή του Ασφαλίστρου, δεν µπορεί σε  οποιαδήποτε περίπτωση να 
θεωρηθεί ως τροποποίηση του γενικού αυτού κανόνα.  
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Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οφειλόµενου ποσού δόσης Ασφαλίστρων, η Εταιρία έχει το 
δικαίωµα να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύµβαση µε επιστολή της προς το Συµβαλλόµενο, στην οποία θα γνωστοποιεί 
ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής του Ασφαλίστρου θα επιφέρει µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την 
κοινοποίηση της επιστολής τη λύση της Ασφαλιστικής Σύµβασης, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της µετατροπής 
του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, σε ελεύθερο περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρων. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση καταβολής Ασφαλίστρου µετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος των 
τριάντα (30) ηµερών, η Εταιρία δεν υποχρεούται να καταβάλει Ασφάλισµα για περιστατικά που συνέβησαν στο χρονικό 
διάστηµα µεταξύ του τέλους του χρονικού διαστήµατος των τριάντα (30) ηµερών και της ηµεροµηνίας καταβολής του 
εκπρόθεσµου Ασφαλίστρου.  
 
Τα Ασφάλιστρα πρέπει να πληρώνονται στις καθορισµένες από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ηµεροµηνίες, είτε στην έδρα 
της, είτε σε εξουσιοδοτηµένα από την Εταιρία φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Ως ηµεροµηνία εξόφλησης των Ασφαλίστρων 
θα θεωρείται η ηµεροµηνία καταβολής των χρηµάτων. Η εξόφληση των Ασφαλίστρων αποδεικνύεται µόνο, µε επίσηµη 
απόδειξη είσπραξης της Εταιρίας ή µε γραµµάτιο είσπραξης Τράπεζας ή µε άλλο πρωτότυπο έγγραφο εξουσιοδοτηµένου 
για την είσπραξη των Ασφαλίστρων φυσικού ή νοµικού προσώπου, στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η 
ηµεροµηνία εξόφλησης και να φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του εντεταλµένου οργάνου που πραγµατοποίησε 
την είσπραξη.  

 
Άρθρο 11ο: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ 
 
Αν η Ασφαλιστική Σύµβαση καταγγελθεί ή ελευθεροποιηθεί, λόγω µη πληρωµής των Ασφαλίστρων, χωρίς σε καµία 
περίπτωση να έχει εξαγοραστεί, µπορεί να επαναφερθεί σε ισχύ, κατόπιν έγγραφης αίτησης του Συµβαλλοµένου και 
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
α) Ο Ασφαλισµένος κριθεί ασφαλίσιµος από την Εταιρία, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης επαναφοράς, σύµφωνα µε 
την πρακτική και τους κανόνες που εφαρµόζει.  
 
β) Όλα τα καθυστερούµενα Ασφάλιστρα της βασικής ασφάλισης καταβληθούν εντόκως µε επιτόκιο ίσο προς το 
αντίστοιχο τεχνικό επιτόκιο. 
 
γ) Η Εταιρία εξακολουθεί να διαθέτει προς πώληση τις Ασφαλιστικές της Παροχές (βασική ασφάλιση και 
συµπληρωµατικές ασφαλίσεις). 
 
Για την επαναφορά σε ισχύ του Συµβολαίου πρέπει η Εταιρία να εκδώσει σχετική Πρόσθετη Πράξη. Ο Ασφαλισµένος 
πρέπει να ζει την ηµέρα της πληρωµής αυτής, διαφορετικά η επαναφορά σε ισχύ δεν είναι δυνατή και αν έχει εκδοθεί 
Πρόσθετη Πράξη από την Εταιρία, είναι άκυρη και χωρίς αποτέλεσµα. 
 
Σε περίπτωση που έχουν προκαταβληθεί τα καθυστερούµενα Ασφάλιστρα, όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί στο σηµείο β) 
ανωτέρω και η Εταιρία δεν κάνει αποδεκτή την αίτηση επαναφοράς, η Εταιρία θα επιστρέφει τα προκαταβληθέντα 
Ασφάλιστρα άτοκα και το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο δε θα επανέρχεται σε ισχύ. 

 
Άρθρο 12ο: ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ∆ΙΑΜΟΝΗ 
 
∆ιεύθυνση κατοικίας του Συµβαλλοµένου θεωρείται αυτή που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, εφόσον η 
Εταιρία δεν λάβει αποδεδειγµένα έγγραφη ειδοποίηση για αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας. Για κάθε περαιτέρω 
µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του, ο Συµβαλλόµενος οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως την Εταιρία. Μέχρι την 
έγγραφη ενηµέρωση της Εταιρίας για τυχόν µεταβολή διεύθυνσης κατοικίας του, η Εταιρία έγκυρα αποστέλλει έγγραφα 
στο Συµβαλλόµενο στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή στη διεύθυνση που έχει 
αποδεδειγµένα γνωστοποιήσει εγγράφως ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία µετά την έκδοση του Συµβολαίου. 
 
Άρθρο 13ο: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
Οποιαδήποτε διαφορά που µπορεί να προκύψει µεταξύ του Συµβαλλοµένου ή του Ασφαλισµένου ή κάθε άλλου τρίτου 
που έχει έννοµο συµφέρον, και της Εταιρίας σε σχέση µε το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, υπάγεται  στη 
συντρέχουσα δωσιδικία  των αρµοδίων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά, χωρίς να αποκλείεται η 
υπαγωγή της σε άλλα κατά νόµο αρµόδια δικαστήρια. 
 
Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. ∆ιευκρινίζεται ότι για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από  το Ασφαλιστήριο 
Συµβόλαιο, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Νόµου περί Ασφαλιστικής Συµβάσεως και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
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Άρθρο 14ο: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΞΟ∆Α 
 
Οι φόροι, καθώς και οι εισφορές υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, κατά το ποσοστό που αφορά τους 
Ασφαλισµένους, που επιβάλλονται από το Νόµο, καθώς και τα έξοδα που απαιτούνται για την έκδοση του Ασφαλιστηρίου 
Συµβολαίου και κάθε εγγράφου σχετικού µε το Συµβόλαιο, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο αυτόν που καταβάλει τα 
Ασφάλιστρα.  
 

Οι λοιποί φόροι και τα τέλη για εξόφληση αποζηµιώσεων ή εξαγορών, βαρύνουν αυτούς που τις εισπράττουν, τους 
οποίους  επίσης βαρύνουν και όλα τα έξοδα στα οποία τυχόν υποβάλλεται η Εταιρία, από κατασχέσεις που της 
επιβάλλονται ως τρίτης.  
 

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξουν στο µέλλον φορολογικές µεταρρυθµίσεις, οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα 
έχουν αναδροµική ισχύ, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόµος.   
 
Άρθρο 15ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

Η Εταιρία δεσµεύεται µόνο µε έγγραφα που έχουν υπογραφεί στην έδρα της από εξουσιοδοτηµένα όργανά της. Φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο που διαµεσολαβεί για τη σύναψη της ασφάλισης αυτής ή για την διατήρησή της σε ισχύ δεν δικαιούται να 
προβεί σε καµία αλλαγή επί του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ή να δέχεται δηλώσεις στο όνοµα της Εταιρίας. Επίδοση 
οποιουδήποτε δικογράφου ισχύει µόνο αν έγινε στην έδρα της Εταιρίας. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι το δικαίωµα οριστικής αποδοχής ή απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης ασφάλισης και  το δικαίωµα 
έκδοσης και υπογραφής του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και των συναφών εγγράφων τα οποία δεσµεύουν ή 
δηµιουργούν υποχρεώσεις στην Εταιρία, ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία.  
 
Άρθρο 16ο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΩΝ 
 

Αν η Εταιρία δεν εφαρµόσει ή δεν επιµείνει στην αυστηρή εφαρµογή οποιουδήποτε όρου του Ασφαλιστηρίου  
Συµβολαίου, αυτό δεν µπορεί να ερµηνευτεί µε οποιοδήποτε τρόπο, ως παραίτηση της Εταιρίας από τον όρο αυτό ή ως 
σιωπηρή τροποποίησή του, ούτε να θεωρηθεί ότι ο όρος αυτός δεν θα είναι στο εξής ισχυρός και εφαρµόσιµος. 
 
Άρθρο 17ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ Η ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ 
 

Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει ή να ενεχυριάσει τα δικαιώµατά του, που πηγάζουν από την 
Ασφαλιστική Σύµβαση, σε τρίτο πρόσωπο, µόνο αν η εκχώρηση ή ενεχυρίαση πιστοποιηθεί µε πρόσθετη πράξη της 
Εταιρίας ή γίνει µε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, οπότε η ισχύς της αρχίζει από τη στιγµή που το σχετικό έγγραφο θα 
κοινοποιηθεί στην Εταιρία µε ∆ικαστικό Επιµελητή. Τα δικαιώµατα του εκδοχέα ή ενεχυριούχου, είναι επικρατέστερα των 
δικαιωµάτων κάθε άλλου προσώπου.  
 
Τα δικαιώµατα του Συµβαλλοµένου διεκδικούνται µόνο µε τη συναίνεση του εκδοχέα ή ενεχυριούχου.  
 
Ο εκδοχέας ή ενεχυριούχος δεν µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ∆ικαιούχου.  
 
Άρθρο 18ο: ΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 

Οι ∆ικαιούχοι ορίζονται από το Συµβαλλόµενο είτε κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης, είτε µεταγενέστερα µε 
έγγραφη αίτησή του προς την Εταιρία, εφόσον ο Ασφαλισµένος είναι στη ζωή. Ο Συµβαλλόµενος έχει επίσης το δικαίωµα 
να ορίζει και υποκατάστατο ∆ικαιούχο, για την περίπτωση Θανάτου του κύριου ∆ικαιούχου. Ο Συµβαλλόµενος έχει επίσης 
το δικαίωµα να ζητά µε έγγραφη αίτησή του προς την Εταιρία και αλλαγή ∆ικαιούχου ή υποκατάστατου ∆ικαιούχου, 
εφόσον ο Ασφαλισµένος είναι στη ζωή.  
 
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος και ο Ασφαλισµένος είναι διαφορετικά πρόσωπα, για τον µεταγενέστερο ορισµό ή την 
αλλαγή ∆ικαιούχου ή υποκατάστατου ∆ικαιούχου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του Ασφαλισµένου. ∆ιευκρινίζεται ότι 
εάν ο Ασφαλισµένος κρίνεται ανίκανος, τότε την έγγραφη συναίνεση δίνει για λογαριασµό του, ο νόµιµος αντιπρόσωπός του. Ο 
µεταγενέστερος ορισµός ή αλλαγή ∆ικαιούχου ή υποκατάστατου ∆ικαιούχου, ισχύει µόλις η σχετική αίτηση παραληφθεί από τα 
κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. 
 
Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ∆ικαιούχος ή αυτός αποποιήθηκε το Ασφάλισµα, το Ασφάλισµα θα καταβάλλεται στο 
Συµβαλλόµενο. 
 
Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δε ζει κατά τη χρονική στιγµή που το Ασφάλισµα γίνεται απαιτητό, τότε εάν έχει οριστεί 
υποκατάστατος ∆ικαιούχος, το Ασφάλισµα θα καταβάλλεται σε αυτόν. Εάν δεν έχει οριστεί υποκατάστατος ∆ικαιούχος ή 
εάν δε ζει ή εάν αυτός αποποιήθηκε το Ασφάλισµα, το Ασφάλισµα θα καταβάλλεται στο Συµβαλλόµενο.     
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Άρθρο 19ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 
Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος ή ένας από τους ∆ικαιούχους ή άλλο πρόσωπο που µε οποιοδήποτε τρόπο ενδιαφέρεται 
για την ασφάλιση αυτή ή έχει έννοµο συµφέρον στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, προκαλέσει ή αποπειραθεί την επέλευση 
του ασφαλιστικού κινδύνου, τότε χάνει ολοκληρωτικά κάθε δικαίωµά του από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο αυτό. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι τα δικαιώµατα των τυχών άλλων ∆ικαιούχων, που δεν έχουν καµία ευθύνη, διατηρούν την πλήρη ισχύ 
τους. 
 
Άρθρο 20ο: ΘΑΝΑΤΟΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 
Αν ο Συµβαλλόµενος, σε περίπτωση που είναι άλλος από τον Ασφαλισµένο, πεθάνει κατά την διάρκεια της ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, τα δικαιώµατά του και οι υποχρεώσεις του, µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο, εκτός αν έχει 
ορισθεί διαφορετικά. 
 
Αλλαγή Συµβαλλοµένου µπορεί να γίνει µόνο µε αίτησή του και έγγραφη αποδοχή από την Εταιρία του νέου 
Συµβαλλοµένου.  
 
Άρθρο 21ο: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
 
Κάθε αξίωση ή αγωγή που πηγάζει από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, παραγράφεται µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών, 
από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση. 
 
Άρθρο 22ο: ΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
 
Όλα τα δικαιώµατα και τα προνόµια που πηγάζουν από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, ασκούνται από το Συµβαλλόµενο, 
εκτός εάν εκχωρήσει ή ενεχυριάσει τα δικαιώµατα του σε άλλο πρόσωπο σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, οπότε 
ασκούνται από το άλλο πρόσωπο. 
 
Άρθρο 23ο: ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 
Αν οποτεδήποτε, αποδειχθεί ότι η ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την ηµεροµηνία σύναψης της Ασφαλιστικής Σύµβασης, 
ήταν διαφορετική από αυτή που δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης, το ποσό που πρέπει να ασφαλιστεί από την Εταιρία 
σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο  Συµβόλαιο, θα είναι εκείνο που πραγµατικά θα ασφάλιζε ο Ασφαλισµένος µε το ίδιο 
τιµολόγιο και την πραγµατική του ηλικία, µε βάση το ποσό που πληρώθηκε για Ασφάλιστρο. 
 
∆ιευκρινίζεται όµως ότι, εάν η πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου που δηλώθηκε κατά την έναρξη της ασφάλισης, 
ήταν έξω από τα όρια των σχετικών τιµολογίων, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύµβαση, χωρίς να 
έχει την υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος. Σε αυτή την περίπτωση, εάν από τους γενικούς όρους της βασικής 
ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου προβλέπεται για αυτή και έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς, ο Συµβαλλόµενος 
δικαιούται να ζητήσει την αξία εξαγοράς, µε βάση τους επιµέρους όρους και προϋποθέσεις (σε επίπεδο τιµολογίου 
βασικής ασφάλισης) καταβολής της. 
 
 
Η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει απόδειξη της ηλικίας του Ασφαλισµένου µε την προσκόµιση ληξιαρχικής πράξης γέννησής 
του, πριν από κάθε πληρωµή.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Άρθρο 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ 
 
Παρέχεται στο Συµβαλλόµενο το δικαίωµα, µε αίτησή του να ζητήσει την εξαγορά της βασικής ασφάλισης του 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου του µετά την πάροδο χρονικού διαστήµατος το οποίο ορίζεται στους Γενικούς Όρους της 
βασικής ασφάλισης και την πληρωµή του αντίστοιχου Ασφαλίστρου,  
 
∆ιευκρινίζεται ότι µε την εξαγορά της βασικής ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ακυρώνονται αυτόµατα και 
χωρίς καµία άλλη διατύπωση και οι τυχόν συµπληρωµατικές καλύψεις του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.   
 
Η αξία εξαγοράς υπολογίζεται µε βάση εγκεκριµένες µεθόδους, που περιγράφονται στα αντίστοιχα τεχνικά σηµειώµατα 
του κάθε προγράµµατος και καταβάλλεται στο Συµβαλλόµενο, µε βάση τους επιµέρους όρους και προϋποθέσεις 
καταβολής της, που αναφέρονται στους γενικούς όρους της βασικής ασφάλισης.  
 
Άρθρο 2ο: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
 
Οποτεδήποτε η βασική ασφάλιση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, αποκτήσει αξία εξαγοράς και ο Συµβαλλόµενος 
σταµατήσει να πληρώνει τα Ασφάλιστρα, τότε µετατρέπεται αυτόµατα σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω πληρωµής 
Ασφαλίστρων και ισχύει για µειωµένο κεφάλαιο βασικής ασφάλισης. 
 
Η ελευθεροποίηση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου αρχίζει από την ηµεροµηνία οφειλής του µη πληρωθέντος 
Ασφαλίστρου και διαρκεί µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, εκτός και εάν εν τω µεταξύ το 
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο επαναφερθεί σε ισχύ. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι µε την ελευθεροποίηση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ακυρώνονται αυτόµατα και χωρίς καµία άλλη 
διατύπωση, οι τυχόν συµπληρωµατικές καλύψεις του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.   
 
Η αξία του ελευθέρου ή των ελευθέρων κεφαλαίων, υπολογίζεται µε βάση εγκεκριµένες µεθόδους, που περιγράφονται 
στα αντίστοιχα τεχνικά σηµειώµατα του κάθε προγράµµατος και καταβάλλεται, µε βάση τους επιµέρους όρους και 
προϋποθέσεις καταβολής της, που αναφέρονται στους γενικούς όρους της βασικής ασφάλισης.  
 
Άρθρο 3ο: ∆ΑΝΕΙΑ 
 
Αν το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο είναι σε ισχύ και έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς, η Εταιρία µε έγγραφη αίτηση του 
Συµβαλλοµένου, µπορεί να του χορηγήσει δάνειο, µέχρι το 90% της τρέχουσας αξίας εξαγοράς. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα 
να καθορίζει τους όρους χορήγησης του δανείου και το επιτόκιο υπολογισµού των τόκων. 
 
Σε περίπτωση που για Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο που βαρύνεται µε δάνειο, σταµατήσει η πληρωµή των Ασφαλίστρων και 
των τόκων του δανείου  η Εταιρία έχει το δικαίωµα, αφού προηγουµένως ενηµερώσει το Συµβαλλόµενο µε επιστολή, να 
εξαγοράσει αυτόµατα το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο. 
 
Στην περίπτωση αυτή, από το ποσό της εξαγοράς, αφαιρείται το ποσό της συνολικής οφειλής του δανείου (κεφάλαιο και 
τόκοι) και το υπόλοιπο καταβάλλεται στο Συµβαλλόµενο.  
  
Άρθρο 4ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΟ∆ΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
 
1. Ορισµός Συµµετοχής 
 
Η βασική ασφάλιση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, µπορεί να προβλέπει την επιστροφή της πέραν του τεχνικού επιτοκίου 
ετήσιας καθαρής απόδοσης των µαθηµατικών αποθεµάτων, που προκύπτει στη διάρκεια κάθε οικονοµικής χρήσης από τις 
επενδύσεις των µαθηµατικών αποθεµάτων. Η επιστροφή αυτή αποτελεί τη συµµετοχή στις προσόδους από την υπεραπόδοση 
των επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων (µέρισµα). 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στις προσόδους από την υπεραπόδοση των επενδύσεων των µαθηµατικών 
αποθεµάτων είναι, το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο: 
 
α)  Να είναι σε πλήρη ισχύ ή ελεύθερο περαιτέρω καταβολής των Ασφαλίστρων, σε όλη τη διάρκεια της οικονοµικής 
χρήσης (µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου). 
 
β)  Να αποκτά αξία εξαγοράς µέσα στην επόµενη οικονοµική χρήση. 
 



Κωδ. γεν. &  ειδ. όρων: ΓΟ-1002-1-1                                                                                                                                                                    

 

 
2.   Τρόποι διάθεσης 
 
Η διάθεση του ποσού της συµµετοχής στις προσόδους από την υπεραπόδοση των µαθηµατικών αποθεµάτων, 
πραγµατοποιείται µε έναν από τους εξής τρόπους: 
 
α) Με µετρητά 
 
β) Με πίστωση ειδικού λογαριασµού, εντόκως (συσσωρευµένα µερίσµατα) µε επιτόκιο ίσο προς το αντίστοιχο τεχνικό 
επιτόκιο και την εκάστοτε ετήσια υπεραπόδοση των µαθηµατικών αποθεµάτων. 
 
Σε περίπτωση που η Εταιρία υποχρεούται στην καταβολή του Ασφαλίσµατος, τα τυχόν συσσωρευµένα ποσά της συµµετοχής, 
καταβάλλονται στους κατά περίπτωση ∆ικαιούχους µαζί µε το Ασφάλισµα, όταν αυτό πρέπει να καταβληθεί σύµφωνα µε τους 
όρους του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Σε περίπτωση εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, τα τυχόν συσσωρευµένα 
ποσά της συµµετοχής καταβάλλονται στο Συµβαλλόµενο.  
 
Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά συµµετοχής που καταβάλλονται, είναι αυτά που προέκυψαν κατά την τελευταία οικονοµική 
χρήση πριν από την καταβολή  τους. Λεπτοµέρειες για τον υπολογισµό τους, αναφέρονται στους γενικούς όρους της 
βασικής ασφάλισης.  
 
3. Ειδικές Περιπτώσεις 
 
α) Κατά τον υπολογισµό του ποσού συµµετοχής κάθε οικονοµικής χρήσης, αφαιρείται από το µαθηµατικό απόθεµα του 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, τυχόν δάνειο που έχει εισπράξει ο Συµβαλλόµενος από την Εταιρία. 
 
β) Σε περίπτωση διακοπής ισχύος για οποιοδήποτε λόγο, το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο δεν συµµετέχει στις προσόδους 
από την υπεραπόδοση των επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων. Η συµµετοχή του Συµβολαίου θα αρχίζει από την 
επόµενη οικονοµική χρήση, µέσα στην οποία έγινε η επαναφορά. 
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Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι 
Β Α Σ Ι Κ Η Σ   Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ   

 

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΗ (1112-1) 
 
Άρθρο 1ο: ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας βασικής ασφάλισης, 
καταβάλλεται στον ∆ικαιούχο, το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Θανάτου. 
 

Σε περίπτωση τµηµατικής καταβολής του Ασφαλίστρου, πριν από την καταβολή του Ασφαλίσµατος, πρέπει 
να καταβληθούν όλες οι υπολειπόµενες δόσεις για τη συµπλήρωση του ετησίου Ασφαλίστρου του 
Ασφαλιστικού Έτους κατά το οποίο επήλθε ο θάνατος. 
 
Άρθρο 2ο: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  
 

Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας βασικής ασφάλισης, ορίζεται η έναρξη ισχύος της Ασφαλιστικής 
Σύµβασης. 
 
Άρθρο 3ο: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ  
 

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας βασικής ασφάλισης, είναι ένα (1) έτος. 
 
Άρθρο 4ο: ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
 

Με τη συµπλήρωση ισχύος ενός πλήρους Ασφαλιστικού Έτους, η Εταιρία θα ενηµερώνει το Συµβαλλόµενο, 
εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την λήξη της περιόδου ισχύος της Ασφαλιστικής Σύµβασης, για τα νέα 
Ασφάλιστρα και την ηµεροµηνία πληρωµής τους. ∆ιευκρινίζεται ότι η διαµόρφωση του νέου Ασφαλίστρου 
κατά την εκάστοτε ετήσια επέτειο της Ασφάλισης, είναι ελεύθερη και δεν συναρτάται µε κριτήρια ή δείκτες.   
 

Η καταβολή των νέων Ασφαλίστρων µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία πληρωµής, θα συνεπάγεται την 
ανανέωση της ασφάλισης του Ασφαλισµένου µε την παρούσα βασική ασφάλιση, για ακόµη ένα Ασφαλιστικό 
Έτος, χωρίς καµία άλλη διατύπωση.  
 

Η µη καταβολή των νέων Ασφαλίστρων µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία πληρωµής, θα συνεπάγεται τη µη 
ανανέωση της ασφάλισης του Ασφαλισµένου µε την παρούσα βασική ασφάλιση και κατά συνέπεια τη µη 
ανανέωση του Ασφαλιστηρίου Ζωής. Τυχόν καταβολή των νέων Ασφαλίστρων µετά την παρέλευση της 
ορισθείσας ηµεροµηνίας πληρωµής, δεν δηµιουργεί στην Εταιρία καµία υποχρέωση, παρά µόνο αυτής, της 
άτοκης επιστροφής τους στον Συµβαλλόµενο.  
 
Άρθρο 5ο: ΕΞΑΓΟΡΑ 
 

Η παρούσα βασική ασφάλιση, δεν παρέχει στο Συµβαλλόµενο το δικαίωµα της εξαγοράς.  
 
Άρθρο 6ο: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
 

Η παρούσα βασική ασφάλιση, δεν παρέχει στο Συµβαλλόµενο το δικαίωµα της µετατροπή της, σε ελεύθερη 
περαιτέρω καταβολής των Ασφαλίστρων. 
 
Άρθρο 7ο: ∆ΑΝΕΙΑ 
 

Η παρούσα βασική ασφάλιση, δεν παρέχει στο Συµβαλλόµενο το δικαίωµα λήψης δανείου.  
  
Άρθρο 8ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΟ∆ΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
                 ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
 

Η παρούσα βασική ασφάλιση, δεν παρέχει το δικαίωµα συµµετοχής στις προσόδους από την υπεραπόδοση 
των µαθηµατικών αποθεµάτων.  
 
Άρθρο 9ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 
 

Ο ∆ικαιούχος, έχει την υποχρέωση εντός οκτώ (8) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης του 
κινδύνου, να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία. 
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Ο ∆ικαιούχος έχει επίσης την υποχρέωση να συγκεντρώσει µε δικά του έξοδα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία και να τα διαθέσει το ταχύτερο δυνατό στην 
Εταιρία. Το βάρος της απόδειξης πραγµατοποίησης του ασφαλιστικού κινδύνου έχει εκείνος που έχει αξίωση από 
το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.     
 
Καµιά δικαστική ενέργεια για την ικανοποίηση αξίωσης, που πηγάζει από το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, δεν 
µπορεί να γίνει πριν συµπληρωθεί χρονικό διάστηµα, τουλάχιστον εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία που 
παραλήφθηκαν από την Εταιρία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία µιας τέτοιας αξίωσης.  
 
Άρθρο 10ο: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

Η παρούσα βασική ασφάλιση, δεν καλύπτει κινδύνους Θανάτου του Ασφαλισµένου που προέρχονται άµεσα ή 
έµµεσα: 
 

α) Από πολεµικά γεγονότα, επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας και ιονίζουσας ακτινοβολίας. 
 

β) Από συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε οποιοδήποτε µέσο ή σε αεροπορικά ταξίδια µε 
οποιοδήποτε αεροσκάφος και µε οποιαδήποτε ιδιότητα, εκτός εάν είναι επιβάτης πτήσεων µε αναγνωρισµένη 
αεροπορική εταιρία, που εκτελεί καθορισµένη πορεία και των πτήσεων οποιονδήποτε ναυλωµένων 
αεροσκαφών, που φέρουν την άδεια αναγνωρισµένων µέσων µεταφοράς και πετούν υπό πληρώµατα 
επαγγελµατιών µεταξύ αναγνωριζοµένων αεροδροµίων.  
 

γ) Από αυτόνοµες καταδύσεις ερασιτεχνικές ή επαγγελµατικές. 
 

δ) Από τη χρήση εκρηκτικών υλών. 
 

ε) Από συµµετοχή σε αγώνες ταχύτητας, συναγωνισµούς, διαγωνισµούς, στοιχήµατα µε οποιοδήποτε µέσο 
εκτός από τα πόδια, ακροβασίες, πυγµαχία ή πάλη. 
 

στ) Από πτώση µε αλεξίπτωτο ή µε σχοινιά. 
 
Άρθρο 11ο: ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
 

Η παρούσα βασική ασφάλιση, καλύπτει την περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισµένου λόγω αυτοκτονίας, 
ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση, εφόσον συµβεί µετά τη συµπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον 
Ασφαλιστικών Ετών, από την αρχική έναρξη της ισχύος της ή από την ηµεροµηνία που αυτή επαναφέρθηκε 
σε ισχύ.  
 

Σε περίπτωση αύξησης του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου, τα δύο (2) έτη αρχίζουν από την ηµεροµηνία έκδοσης 
της σχετικής Πρόσθετης Πράξης. 
 
Άρθρο 12ο : ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 

Η παρούσα βασική ασφάλιση παύει να ισχύει την προγενέστερη από τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται 
κατωτέρω: 
 

α) Στην ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.  
 

β) Με την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου για οποιοδήποτε λόγο. 
 

γ) Με την καταγγελία από το Συµβαλλόµενο ή την Εταιρία.  
 

δ) Με το Θάνατο του Ασφαλισµένου.  
 
Η λήξη ισχύος της παρούσας βασικής ασφάλισης επιφέρει και τη λήξη της Ασφαλιστικής Σύµβασης. 
 
Άρθρο 13ο: ΙΣΧΥΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Οι βασικές διατάξεις που περιλαµβάνονται στο Α΄ Μέρος των γενικών όρων της Ασφαλιστικής Σύµβασης, 
έχουν εφαρµογή και στην παρούσα βασική ασφάλιση. 
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Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι 
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ   Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  

 

ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
(Κωδ. Παρ. 01-03-0007-01 / Κωδ. Όρ. ΓΟ-1307-1-1) 

 
Άρθρο 1ο: Γενικά - Αντικείµενο της Ασφάλισης   
 

Οι όροι που ακολουθούν, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου σε συνδυασµό µε τους  
Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και τα στοιχεία που ο Ασφαλισµένος δήλωσε στην Εταιρεία µε 
την Αίτηση Ασφάλισης.  
 

Με αυτή την ασφαλιστική παροχή η Εταιρεία θα καταβάλλει στον Ασφαλισµένο τα αναγκαία λογικά και συνήθη 
έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας για θεραπεία του που είναι τεκµηριωµένη και 
ιατρικά απαραίτητη να γίνει εντός Νοσοκοµείου λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας. 
 

Η καταβολή των εξόδων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο συνολικό ποσό κάλυψης που αναγράφεται στον 
Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και θα γίνεται βάσει πρωτοτύπων παραστατικών ή, στην 
περίπτωση που έχει προηγηθεί χρήση άλλου φορέα για την κάλυψη δαπανών, βάσει φωτοαντιγράφων των 
παραστατικών και πρωτότυπης βεβαίωσης του φορέα για το ποσό που κατέβαλε. ∆ιευκρινίζεται ότι έξοδα που 
καταβάλλονται από άλλους ασφαλιστικούς ή κρατικούς φορείς, δεν αποζηµιώνονται. 
 

Τα έξοδα για τη συγκέντρωση και την υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων της αποζηµίωσης βαρύνουν αυτόν που 
έχει τη σχετική αξίωση. Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι επίσηµα, και τα τιµολόγια ή οι αποδείξεις 
πρωτότυπα. Στην περίπτωση δε που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, πρέπει να είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα 
από την Προξενική Αρχή. Με την καταβολή της αποζηµίωσης όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν περιέρχονται στην κυριότητα της Εταιρείας. 
 

Άρθρο 2ο: Πεδίο Εφαρµογής και ισχύς της Ασφάλισης   
 

Η παρούσα ασφαλιστική παροχή, παρέχεται ως συµπληρωµατική ασφάλιση, έναντι της καταβολής ετησίων 
ασφαλίστρων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η συµπληρωµατική ασφάλιση, είναι να βρίσκεται σε ισχύ η 
βασική ασφάλιση, καθώς και η έγκαιρη καταβολή των εκάστοτε οφειλοµένων ασφαλίστρων. ∆ικαίωµα ασφάλισης µε 
την παρούσα ασφαλιστική παροχή έχουν ο Ασφαλισµένος, καθώς και τα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας του.  
 

Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ασφάλισης, η ηλικία του Ασφαλισµένου και του/της συζύγου του θα 
πρέπει να είναι µικρότερη των εξήντα (60) ετών, για δε τα τέκνα µεγαλύτερη των τριών (3) µηνών και µικρότερη 
των δέκα οκτώ (18) ετών. 
 

Η ασφάλιση προσφέρεται για µέγιστη περίοδο ενός (1) Ασφαλιστικού Έτους και ισχύει µόνο για µόνιµους 
κατοίκους της Ελλάδος.  
 

Άρθρο 3ο: ∆υνατότητα Ανανέωσης Ισχύος 
 

Με τη συµπλήρωση ισχύος ενός πλήρους Ασφαλιστικού Έτους και υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα 
συνεχίζει να προσφέρει τη συγκεκριµένη ασφαλιστική παροχή µε τους ίδιους όρους και καλύψεις, παρέχεται στον 
Συµβαλλόµενο η δυνατότητα να ανανεώσει την ασφάλιση του Ασφαλισµένου για ακόµη ένα Ασφαλιστικό Έτος. 
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα ενηµερώνει το Συµβαλλόµενο, εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την λήξη της 
περιόδου ισχύος  της Ασφαλιστικής Σύµβασης, για τα νέα Ασφάλιστρα και την ηµεροµηνία πληρωµής τους.  
 

∆ιευκρινίζεται ότι η διαµόρφωση του νέου Ασφαλίστρου κατά την εκάστοτε ετήσια επέτειο της Ασφάλισης, είναι 
ελεύθερη και δεν συναρτάται µε κριτήρια ή δείκτες. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε ετήσια επέτειο της Ασφαλιστικής Σύµβασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί 
τη συγκεκριµένη ασφαλιστική παροχή, το ύψος των επιµέρους καλύψεων αυτής καθώς και τους όρους µε τους 
οποίους παρέχεται, για το σύνολο των Ασφαλισµένων που καλύπτονται από αυτή και όχι ατοµικά. Στην περίπτωση 
αυτή, η Εταιρεία θα ενηµερώνει το Συµβαλλόµενο, εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την λήξη της περιόδου ισχύος της 
Ασφαλιστικής Σύµβασης, για τα νέα Ασφάλιστρα και την ηµεροµηνία πληρωµής τους καθώς και για τις τυχόν 
αλλαγές στην ασφαλιστική παροχή και τους όρους, που θα ισχύουν για το επόµενο Ασφαλιστικό Έτος.  
 

Η καταβολή των νέων Ασφαλίστρων µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία πληρωµής, σε κάθε µια από τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, θα συνεπάγεται την ανανέωση της ασφάλισης του Ασφαλισµένου, για ακόµη ένα Ασφαλιστικό Έτος, 
χωρίς καµία άλλη διατύπωση. Τυχόν καταβολή των Ασφαλίστρων µετά την παρέλευση της ορισθείσας 
ηµεροµηνίας πληρωµής δεν δηµιουργεί στην Εταιρεία καµία υποχρέωση για ανανέωση της ασφάλισης.  
 

Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωµα να σταµατήσει να προσφέρει την ασφαλιστική παροχή, για το σύνολο των 
Ασφαλισµένων που καλύπτονται από αυτή και όχι ατοµικά. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα προτείνει στο 
Συµβαλλόµενο, εγκαίρως και οπωσδήποτε τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την λήξη της περιόδου ισχύος  
της Ασφαλιστικής Σύµβασης, παρεµφερή ασφαλιστική παροχή µε νέες καλύψεις και νέους όρους ασφάλισης και 
θα τον ενηµερώνει για το ύψος των Ασφαλίστρων που απαιτούνται και την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτά θα 
οφείλονται, ώστε ο Συµβαλλόµενος να αποφασίσει για τη συνέχιση της ασφάλισής του µε την προτεινόµενη νέα 
παροχή και τους όρους της. 
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Άρθρο 4ο : Ορισµοί 
 

4.1 Ατύχηµα 
Κάθε εξωτερικό, βίαιο, ορατό, τυχαίο, αιφνίδιο περιστατικό που αποδεικνύεται αντικειµενικά, προέρχεται από ξένη προς 
την πρόθεση του Ασφαλισµένου αιτία, εφ' όσον αυτό προκαλέσει ανάγκη νοσηλείας που ιατρικώς τεκµηριωµένα 
οφείλεται αποκλειστικά σε αυτό και έχει αποδεδειγµένα συµβεί κατά τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης. 
 

4.2 Ασθένεια 
Κάθε βλάβη της υγείας που εκδηλώνεται για πρώτη φορά τριάντα (30) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία έναρξης της 
Ασφάλισης ή τριάντα (30) ηµέρες από την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου σε ισχύ και που οφείλεται σε παθολογικά 
αίτια (ασθένεια), που προέρχεται από αιτίες οι οποίες δεν υπήρχαν κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής  Σύµβασης ή την 
επαναφορά της σε ισχύ και δεν οφείλεται σε ατύχηµα, καταλήγει σε διάγνωση πάθησης και απαιτεί θεραπεία. 
 

4.3 Νοσοκοµείο  
Κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα (δηµόσιο ή ιδιωτικό) που λειτουργεί νόµιµα για την περίθαλψη ασθενών ή τραυµατιών 
όλο το 24ωρο, διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό / νοσηλευτικό προσωπικό και παρέχει 
χειρουργική ή συντηρητική θεραπεία όπως αυτή ορίζεται από το αρµόδιο Υπουργείο. ∆εν θεωρούνται Νοσοκοµεία  
τα ιδρύµατα αποκατάστασης και επανένταξης για τοξικοµανείς ή αλκοολικούς, οι ψυχιατρικές / νευρολογικές 
κλινικές, τα γενικά αναπαυτήρια κάθε µορφής, αναρρωτήρια, σανατόρια, φυσιοθεραπευτήρια, κέντρα 
αποκατάστασης αναπήρων, οίκοι ευγηρίας, καθώς και κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή χώρος στον οποίο ασκείται µη 
επιστηµονικά αποδεκτή ιατρική π.χ. βελονισµός, γιόγκα, οµοιοπαθητική  κλπ. 
 

4.4 Ιατρός 
Θεωρείται ο επιστήµονας  διπλωµατούχος ιατρός, οποίος είναι µέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή 
ανάλογου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας όπου εξασκεί το επάγγελµα. Σε καµιά περίπτωση, το πρόσωπο αυτό δεν 
µπορεί να είναι ο Ασφαλισµένος ή µέλος του άµεσου οικογενειακού του περιβάλλοντος. 
 

4.5 Μονάδα εντατικής θεραπείας 
Η ειδική µονάδα µέσα στο Νοσοκοµείο για τους ασθενείς που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί συνεχή ιατρική 
παρακολούθηση και συνεχή φροντίδα από νοσηλευτικό προσωπικό. ∆εν εννοούνται τα δωµάτια ανάρρωσης, τα 
ιδιωτικά δωµάτια παρακολούθησης ή µονάδες παρακολούθησης. 
 

4.6 Θεραπεία 
Η µε όλα τα σύγχρονα µέσα, προσπάθεια ίασης ασθενών και η αποκατάσταση της σωµατικής τους βλάβης, µε 
χειρουργική ή συντηρητική µέθοδο, η οποία είναι τεκµηριωµένη και ιατρικά επιβεβληµένη να γίνει εντός Νοσοκοµείου. 
 

Εξαιρείται κάθε θεραπεία: 
 

(α) η οποία δεν σχετίζεται µε την αιτία εισαγωγής ή θα µπορούσε να γίνει εκτός Νοσοκοµείου ή στα εξωτερικά ιατρεία 
Νοσοκοµείου εκτός εάν πρόκειται για επείγον περιστατικό κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 6.4 κατωτέρω. 
 

(β) ψυχιατρική / νευρολογική. 
 

(γ) της οποίας το αποτέλεσµα είναι αποκλειστικά η ανακούφιση επώδυνων καταστάσεων και όχι η αποθεραπεία τους.  
 

4.7 Νοσηλεία 
Είναι η παραµονή εντός Νοσοκοµείου για θεραπεία που είναι ιατρικά απαραίτητη να παρέχεται εντός 
Νοσοκοµείου, και ο ασθενής είναι ιατρικώς αναγκαίο και επιβεβληµένο να παραµένει για µία (1) τουλάχιστον 
νύκτα και µέχρι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµέρες κατ΄ ανώτατο όριο.  ∆ύο ή περισσότερες νοσηλείες, 
εφόσον δεν απέχουν η µία από την άλλη περισσότερο από ενενήντα (90) ηµέρες, και οφείλονται στην ίδια αιτία ή 
σε επιπλοκές της, θεωρούνται ως µία νοσηλεία. 
 

∆εν θεωρείται νοσηλεία η παραµονή του Ασφαλισµένου εντός νοσηλευτικού ιδρύµατος για χρονικό διάστηµα 
πέραν του ιατρικώς απαραίτητου ή για να υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς να έχει διαγνωσθεί πάθηση. 
 

4.8 Επείγον Περιστατικό  
Ορίζεται η αιφνίδια διαταραχή της υγείας του Ασφαλισµένου συνεπεία ατυχήµατος ή ασθενείας, η οποία 
εκδηλώνεται µε οξεία σοβαρά συµπτώµατα, τα οποία δύναται να επιφέρουν απώλεια της ζωής του Ασφαλισµένου 
ή µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να επιδεινώσουν σηµαντικά την κατάσταση της υγείας, του και απαιτούν 
την παροχή άµεσης και χωρίς καθυστέρηση ιατρικής ή χειρουργικής θεραπείας σε Νοσοκοµείο.  
 

4.9 Φάρµακα 
Μόνον εκείνα που παρέχονται εντός του Νοσοκοµείου, δίδονται µε ιατρική συνταγή και είναι απαραίτητα για την 
αποθεραπεία της συγκεκριµένης ασθένειας ή ατυχήµατος. Όλα τα φυτικά, οµοιοπαθητικά κλπ. σκευάσµατα δεν 
καλύπτονται. 
 

4.10  Νοσήλια 
Τα έξοδα για δωµάτιο και τροφή σε Νοσοκοµείο, µε ανώτατο όριο σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στον Πίνακα 
Παροχών του Ασφαλιστηρίου.  
 

4.11 Εκπιπτόµενο ποσό 
Το ποσό που  καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου και είναι το συνολικό ποσό που ο 
Ασφαλισµένος πρέπει να καταβάλλει κάθε ασφαλιστικό έτος για όλες τις περιπτώσεις αποζηµίωσης που 
υποβάλλονται και αφορούν το συγκεκριµένο ασφαλιστικό έτος.  
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4.12 Συνασφάλεια 
Το ποσοστό των εξόδων νοσηλείας που βαρύνει τον Aσφαλισµένο, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το 
εκπιπτόµενο ποσό. 
 

4.13 Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο 
Κάθε Νοσοκοµείο, όπως αυτό ορίζεται στην Παράγραφο 4.3, µε το οποίο η Εταιρεία θα έχει συµφωνήσει ότι αυτό 
υποχρεούται όπως παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο καλυπτόµενο από το παρόν 
Ασφαλιστήριο, που το έχει επιλέξει για την νοσηλεία του. Η καταβολή των αναγνωριζόµενων εξόδων 
νοσοκοµειακής περίθαλψης µε βάση τους όρους και τις συµφωνίες του παρόντος γίνεται απευθείας από την 
Εταιρεία προς το Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο.     
 

Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να καθορίζει και να αναπροσαρµόζει ανά πάσα στιγµή την κατάσταση των 
Συµβεβληµένων Νοσοκοµείων, χωρίς να δώσει προειδοποίηση. Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα να διαγράψει πλήρως 
οποιοδήποτε Νοσοκοµείο από τον κατάλογο των Συµβεβληµένων Νοσοκοµείων ή να δηµιουργήσει νέο κατάλογο 
Συµβεβληµένων Νοσοκοµείων οποτεδήποτε στο µέλλον. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει Συµβεβληµένο 
Νοσοκοµείο, τότε η καταβολή αποζηµίωσης γίνεται απολογιστικά µετά την προσκόµιση και τον έλεγχο όλων των 
απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι Ασφαλισµένοι µπορούν να ενηµερώνονται για τα Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία από την 
Εταιρεία ή από το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο νοσοκοµειακής περίθαλψης του προγράµµατος.  
 

4.14 Μη Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο 
Κάθε Νοσοκοµείο, όπως αυτό ορίζεται στην Παράγραφο 4.3, το οποίο δεν ανήκει στο Συµβεβληµένο ∆ίκτυο 
Νοσοκοµείων της Εταιρείας. 
 

4.15 Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο   
Τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, για ιατρικές 
συµβουλές, για ενηµέρωση σχετικά µε το Συµβεβληµένο ∆ίκτυο Νοσοκοµείων της Εταιρείας, για την αναγγελία 
εισαγωγής σε Νοσοκοµείο και γενικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των Ασφαλισµένων 
σχετικά µε τη χρήση των παροχών του προγράµµατος. 
 

4.16 Χρέωση 
Η λογική και συνήθης χρέωση για περίθαλψη, που είναι σύµφωνη µε το γενικό επίπεδο τιµών και δεν υπερβαίνει 
την αντίστοιχη χρέωση από άλλους παρόχους του ιδίου επιπέδου, στην περιοχή που πραγµατοποιήθηκε η 
θεραπεία, για παρόµοια ή συγκρίσιµη θεραπεία ή υπηρεσίες σε άτοµα του ιδίου φύλου και συγκρίσιµης ηλικίας και 
για παρόµοια ασθένεια ή ατύχηµα. 
 

4.17 Έξοδα Νοσοκοµείου 
Η χρέωση από το Νοσοκοµείο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τον Ασφαλισµένο κατά την περίοδο της 
νοσηλείας του ως εσωτερικού ασθενή.  
 

Αυτές οι υπηρεσίες συµπεριλαµβάνουν:  
 

(α) Τα Νοσήλια σε σχέση µε τη θεραπεία και µπορεί να συµπεριλάβουν  την  πρόσθετη χρέωση  ενός επιπλέον 
κρεβατιού για ένα γονέα που συνοδεύει παιδί ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
θα καταβληθεί αµοιβή αποκλειστικής νοσοκόµας.  
 

(β) Έξοδα υγειονοµικού υλικού και υπηρεσιών (η χρέωση για φάρµακα, υγειονοµικό υλικό,  χρήση χειρουργείου, χρήση 
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Αυξηµένης Φροντίδας). Επίσης, καλύπτεται η χρέωση τεχνητών προσθετικών 
τµηµάτων, διορθωτικών συσκευών και ιατρικών µηχανηµάτων, που είναι χειρουργικά απαραίτητα. ∆ιευκρινίζεται ότι 
καταβάλλονται πλήρως και όλα τα έξοδα νοσηλείας για µεταµόσχευση οργάνου από άλλο δότη προς τον Ασφαλισµένο. 
Σε κάθε περίπτωση καλύπτεται µόνο ο Ασφαλισµένος λήπτης του µοσχεύµατος και όχι ο δότης. Σηµειώνεται ότι δεν 
καλύπτεται η δαπάνη του µοσχεύµατος. 
 

(γ) ∆ιαγνωστικές εξετάσεις. Η χρέωση για τις εξετάσεις εκείνες, οι οποίες θεωρούνται απολύτως απαραίτητες και 
είναι σχετικές για τη διάγνωση και θεραπεία, όπως και τη γνωµάτευση αυτών από ειδικό, νοουµένου ότι αυτές δεν 
θα µπορούσαν να γίνουν πριν την εισαγωγή για χειρουργική επέµβαση ή είναι µέρος του προεγχειρητικού ελέγχου. 
 

(δ) Ακτινοθεραπείες, χηµειοθεραπείες και ραδιοθεραπείες. 
 

4.18 Έξοδα χειρούργου 
Η χρέωση του χειρουργού για την εγχείρηση και την εντός Νοσοκοµείου παρακολούθηση. 
 

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι: 
 

(α) Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε δύο ή περισσότερες 
χειρουργικές επεµβάσεις ταυτόχρονα, οι οποίες διενεργούνται από τον ίδιο χειρουργό, αυτές θεωρούνται ως 
µία επέµβαση και το ανώτατο όριο αµοιβής χειρουργού καθορίζεται σε ποσό ίσο µε τη χρέωση που 
αντιστοιχεί στη βαρύτερη από τις επεµβάσεις που έγιναν, µε βάση την ταξινόµησή τους στον Πίνακα 
Χειρουργικών Επεµβάσεων του παρόντος. 
 

(β) Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε δύο ή περισσότερες 
χειρουργικές επεµβάσεις ταυτόχρονα, οι οποίες διενεργούνται από χειρουργό διαφορετικής ειδικότητας, το 
ανώτατο όριο αµοιβής εκάστου χειρουργού για κάθε µία από αυτές, καθορίζεται σε ποσό ίσο µε τη χρέωση που 
αντιστοιχεί στη βαρύτητα κάθε επέµβασης που έγινε, µε βάση την ταξινόµησή τους στον Πίνακα Χειρουργικών 
Επεµβάσεων του παρόντος. 
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4.19 Έξοδα αναισθησιολόγου 
Η χρέωση του αναισθησιολόγου για την αναισθησία που απαιτείται για τη διεξαγωγή εγχείρησης ή εξέτασης, όπου 
είναι απαραίτητο. 
 

4.20 Έξοδα Θεράποντος Ιατρού Νοσοκοµείου 
Η χρέωση από το Νοσοκοµείο για τον Ιατρό που παρακολουθεί τον Ασφαλισµένο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 
του στο Νοσοκοµείο ως εσωτερικός ασθενής. 
 

4.21 Προ Νοσοκοµειακά Έξοδα 
Η χρέωση για τις σχετικές διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις που έγιναν και που είχαν ως αποτέλεσµα την 
εισαγωγή του Ασφαλισµένου για νοσηλεία για χειρουργική επέµβαση σε Νοσοκοµείο, µέσα σε εξήντα  (60) ηµέρες 
από τη διεξαγωγή τους. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι απαραίτητο να έχουν γίνει εντός Νοσοκοµείου. 
 

4.22 Μετά Νοσοκοµειακά Έξοδα 
Η χρέωση για τα σχετικά έξοδα απαραίτητων µετανοσοκοµειακών υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν σαν 
συνέχεια της νοσηλείας για χειρουργική επέµβαση. Τα έξοδα αυτά αφορούν την επίσκεψη ιατρών, θεραπεία, 
φυσιοθεραπεία και περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν εντός περιόδου εξήντα (60) 
ηµερών από την έξοδο από το Νοσοκοµείο. Οι µετανοσοκοµειακές αυτές υπηρεσίες δεν είναι απαραίτητο να έχουν 
γίνει εντός Νοσοκοµείου. 
 

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου και του Λήπτη της Ασφάλισης 
 

1. Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης πρέπει να δηλώνει κάθε αλλαγή επαγγέλµατος ή µεταβολή στη φύση της εργασίας 
του και των διευθύνσεων εργασίας και κατοικίας του. Κάθε Ασφαλισµένο πρόσωπο, που πρόκειται ή σκέπτεται να 
µετοικίσει εκτός Ελλάδος ή να παραµείνει εκτός Ελλάδος για διάστηµα µεγαλύτερο των εξήντα (60) ηµερών, πρέπει να 
ειδοποιήσει αµέσως και εγγράφως την Εταιρεία. ∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται να µην 
αποδεχθεί τη συνέχιση της ασφάλισης, ή να την αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους και ασφάλιστρα. 
 

2. Να επικοινωνεί µε το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο και να ειδοποιεί την Εταιρεία πριν από κάθε 
προγραµµατισµένη εισαγωγή του σε Νοσοκοµείο. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να κοινοποιήσει στα Κεντρικά 
Γραφεία της Εταιρείας έγγραφη αναγγελία για την εισαγωγή του Ασφαλισµένου σε Νοσοκοµείο, οπωσδήποτε 
µέσα σε οκτώ (8) µέρες από την εισαγωγή του και πάντως πριν από την έξοδο του από το Νοσοκοµείο. 
 

3. Πρέπει να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίζει τα έξοδα νοσηλείας, να απέχει από όλες τις 
δραστηριότητες που εµποδίζουν την ανάρρωσή του και να διευκολύνει την Εταιρεία σε κάθε ενέργεια για τη 
διαπίστωση των συνθηκών και των προϋποθέσεων για την καταβολή και τη συνέχιση των αιτούµενων αποζηµιώσεων. 
 

4. Να διευκολύνει τις διαδικασίες εξέτασής του από ιατρό που θα διορίσει η Εταιρεία, εφόσον αυτό απαιτείται 
κατά την κρίση της για την εκτίµηση της αποζηµίωσης. 
 

5. Να ειδοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης την Εταιρεία για την τυχόν ύπαρξη άλλης ασφάλισης κατά 
ατυχηµάτων ή υγείας. 
 

Άρθρο 6ο: Παροχές και όρια κάλυψης 
 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως ανώτατο όριο εξόδων για κάθε νοσηλεία προσώπου που καλύπτεται από το 
Ασφαλιστήριο ως εσωτερικός ασθενής σε Νοσοκοµείο, το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών του 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. 
 

∆ύο ή περισσότερες νοσηλείες εφόσον δεν απέχουν η µια από την άλλη περισσότερο από ενενήντα ηµέρες (90) 
και οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές της, θα θεωρούνται  ως µία νοσηλεία.  
 

Οι καλυπτόµενες παροχές καθορίζονται ανάλογα µε το είδος και τις συνθήκες της Νοσηλείας και καταβάλλονται µε 
βάση τους ορισµούς του Άρθρου (4) των Γενικών Όρων της παρούσας ασφαλιστικής παροχής και σύµφωνα µε 
τον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου που ισχύει κατά την είσοδο του Ασφαλισµένου στο  
Νοσοκοµείο. Η ανώτατη περίοδος κάλυψης ανά νοσηλεία είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµέρες αθροιστικά 
για νοσηλεία εντός Νοσοκοµείου. 
 

Η κάλυψη που παρέχει το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, είναι σύµφωνα µε τον Πίνακα Παροχών του και η 
αποζηµίωση που παρέχει είναι ίση προς: 
 

6.1.Νοσοκοµειακή περίθαλψη σε Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία 
 

6.1.1 Στην Ελλάδα και στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

(α) Εφόσον η Εταιρεία έχει αποδεδειγµένα ενηµερωθεί πριν ή το αργότερο µε την εισαγωγή του Ασφαλισµένου στο 
Νοσοκοµείο, καλύπτεται το εκατό τοις εκατό (100%) των αναγνωριζόµενων εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν, µέχρι το 
ανώτατο όριο και µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών. 
 

(β) Εφόσον η Εταιρεία δεν έχει αποδεδειγµένα ενηµερωθεί πριν ή το αργότερο µε την εισαγωγή του 
Ασφαλισµένου στο Νοσοκοµείο, καλύπτεται το ενενήντα τοις εκατό (90%) των αναγνωριζόµενων εξόδων που 
πραγµατοποιήθηκαν µέχρι το ανώτατο όριο και µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού, όπως αυτά 
αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. 
 

 
 



                                                                                                                 

5                                                                         

 

 

6.1.2. Σε άλλες χώρες πλην της Ελλάδας και τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

Καλύπτεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) των αναγνωριζόµενων εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν, µέχρι το 
ανώτατο όριο και µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών 
του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. 
 

6.2.Νοσοκοµειακή περίθαλψη σε µη Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία 
 

6.2.1 Στην Ελλάδα και στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

(α) Εφόσον η Εταιρεία έχει αποδεδειγµένα ενηµερωθεί πριν ή το αργότερο µε την εισαγωγή του Ασφαλισµένου 
στο Νοσοκοµείο, καλύπτεται: 
 

i. το εκατό τοις εκατό (100%) της αµοιβής χειρουργού, αναισθησιολόγου και ιατρών άλλων ειδικοτήτων µε 
ανώτατο όριο αυτό που ορίζεται στον πιο κάτω Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Ιατρικών Αµοιβών, και  
 

ii. το εκατό τοις εκατό (100%) των λοιπών αναγνωριζόµενων εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν. 
 

Η ανωτέρω κάλυψη, παρέχεται µέχρι το ανώτατο όριο και µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού, όπως 
αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. 
 

(β) Εφόσον η Εταιρεία δεν έχει αποδεδειγµένα ενηµερωθεί πριν ή το αργότερο µε την εισαγωγή του 
Ασφαλισµένου στο Νοσοκοµείο, καλύπτεται: 
 

i. το ενενήντα τοις εκατό (90%) της αµοιβής χειρουργού, αναισθησιολόγου και ιατρών άλλων ειδικοτήτων µε 
ανώτατο όριο αυτό που ορίζεται στον πιο κάτω πίνακα ανωτάτων ορίων ιατρικών αµοιβών, και  
 

ii. το ενενήντα τοις εκατό (90%) των λοιπών αναγνωριζόµενων εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν. 
 

Η ανωτέρω κάλυψη, παρέχεται µέχρι το ανώτατο όριο και µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού, όπως 
αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. 
 

6.2.2. Σε άλλες χώρες πλην της Ελλάδας και τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

Καλύπτεται:  
 

i. το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αµοιβής χειρουργού, αναισθησιολόγου και ιατρών άλλων ειδικοτήτων µε 
ανώτατο όριο αυτό που ορίζεται στον πιο κάτω πίνακα ανωτάτων ορίων ιατρικών αµοιβών, και  
 

ii. το ογδόντα τοις εκατό (80%) των λοιπών αναγνωριζόµενων εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν. 
 

Η ανωτέρω κάλυψη, παρέχεται µέχρι το ανώτατο όριο και µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού, όπως 
αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών. 
 

6.2.3 Πίνακας Ανωτάτων Ορίων Ιατρικών Αµοιβών 
 

i. Αµοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου 
Ανώτατα όρια αµοιβών ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης 

Κατηγορία Επέµβασης Ανώτατη Αµοιβή Χειρουργού Ανώτατη Αµοιβή Αναισθησιολόγου 
1. Πολύ Μικρή  € 135 € 105 
2. Μικρή € 500 € 285 
3. Μεσαία  € 1.150 € 300 
4. Μεγάλη € 1.720 € 450 
5. Βαρεία € 2.490 € 550 
6. Εξαιρετικά Βαρεία € 3.250 € 650 
7. Ειδική € 4.490 € 900 
 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που η χειρουργική επέµβαση πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή βοηθών, το συνολικό 
ποσό αποζηµίωσης ανά ειδικότητα δεν δύναται να υπερβεί τα ανώτατα όρια αµοιβών όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω. 
 

i. Αµοιβές Ιατρών άλλων ειδικοτήτων (πλην Χειρουργού και Αναισθησιολόγου) 
Για νοσηλεία µέχρι και δύο (2) ηµέρες € 200 
Από την τρίτη (3η) µέχρι και την πέµπτη (5η) ηµέρα νοσηλείας  € 105 
Από την έκτη  (6η) µέχρι και την εικοστή (20η) ηµέρα νοσηλείας  € 75 
Από την εικοστή πρώτη (21η) ηµέρα νοσηλείας και µετά  € 50 
 

6.3 Νοσηλεία µιας ηµέρας  
Η Εταιρεία αποζηµιώνει τα έξοδα νοσηλείας για θεραπεία ή χειρουργικές επεµβάσεις, οι οποίες σύµφωνα µε τα 
ιατρικά πρωτόκολλα δεν απαιτούν τη διανυκτέρευση του Ασφαλισµένου στο Νοσοκοµείο και συνεπεία αυτού ο 
Ασφαλισµένος θα λάβει εξιτήριο από το Νοσοκοµείο την ίδια ηµέρα κατά την οποία εισήλθε σε αυτό. 
 

6.4 Αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκοµείου 
Η Εταιρεία αποζηµιώνει τα έξοδα αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών υγείας στα εξωτερικά ιατρεία 
Νοσοκοµείου, αποκλειστικά και µόνον εφόσον το προς αποζηµίωση περιστατικό εµπίπτει στον ορισµό του 
επείγοντος, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4.8, µε βάση ιατρικά κριτήρια και όχι µε βάση την συµπτωµατολογία 
για την οποία ζητήθηκε ιατρική αντιµετώπιση. Με βάση τα ανωτέρω ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στην 
περίπτωση που η ιατρική αντιµετώπιση ή ο διαγνωστικός έλεγχος που έγινε, δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη 
επείγοντος περιστατικού µε βάση το άρθρο 4.8.   
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6.5 Αµοιβή αποκλειστικής νοσοκόµας 
Η Εταιρεία αποζηµιώνει τα έξοδα για υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόµας, εφόσον κρίνονται ιατρικά επιβεβληµένες 
και παρέχονται από επαγγελµατία νοσηλευτή/νοσηλεύτρια, µε µέγιστο όριο τις τριάντα (30) ηµέρες.  
 

6.6 Προ και Μετά Νοσοκοµειακά έξοδα  
Η Εταιρεία αποζηµιώνει αυτά τα έξοδα, όπως ορίζονται παραπάνω, και αθροιστικά µέχρι του ανώτατου ποσού που 
αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. 
 

6.7 Νοσοκοµειακή περίθαλψη σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο 
Στην περίπτωση που το εκπιπτόµενο ποσό, το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου 
Συµβολαίου, είναι µικρότερο ή ίσο του ποσού των €3.000, τότε σε περίπτωση Νοσηλείας σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο 
καλύπτεται το εκατό τοις εκατό (100%) των αναγνωριζόµενων εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν, µέχρι το ανώτατο 
όριο και χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών. 
 

6.8 Επίδοµα Τοκετού 
Στην περίπτωση που το εκπιπτόµενο ποσό, το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου 
Συµβολαίου, είναι µικρότερο ή ίσο του ποσού των €3.000, τότε σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή τοκετού 
µε καισαρική τοµή, η Εταιρεία καταβάλλει σε Ασφαλισµένη µε την παρούσα ασφαλιστική παροχή, ένα εφάπαξ 
επίδοµα, ποσού €750 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει είκοσι τέσσερεις (24) µήνες συνεχούς ασφάλισης 
της Ασφαλισµένης, από την ηµεροµηνία πρώτης έναρξης ισχύος ή της επαναφοράς σε ισχύ της παρούσας 
ασφαλιστικής παροχής. 
 

6.9 Έξοδα Χρήσης Ασθενοφόρου 
Σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλισµένου σε Νοσοκοµείο, για νοσηλεία η οποία καλύπτεται από το Συµβόλαιο, 
η Εταιρεία αποζηµιώνει µε ανώτατο όριο το ποσό των τετρακοσίων Ευρώ (€400) ανά ασφαλιστικό έτος, τα έξοδα 
χρήσης ασθενοφόρου για τη µετάβασή του προς το Νοσοκοµείο ή/και την επιστροφή του στην κατοικία του µετά 
την έξοδό του από αυτό. 
 

6.10 Ειδική παροχή για την κάλυψη Συγγενών Παθήσεων 
Η Εταιρία, µετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) µηνών συνεχούς ασφάλισης του Ασφαλισµένου, από την 
ηµεροµηνία πρώτης έναρξης της παρούσας ασφαλιστικής παροχής, καλύπτει µε ανώτατο όριο το ποσό των € 20.000 
(είκοσι χιλιάδων ευρώ), τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης του Ασφαλισµένου για συγγενείς παθήσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον Συµβαλλόµενο ή/και τον Ασφαλισµένο κατά τη σύναψη της ασφάλισης.   
 

Ειδικότερα διευκρινίζεται και ρητά συµφωνείται, ότι µετά τη συµπλήρωση του ανωτέρω αναφερόµενου ορίου της 
ειδικής παροχής, ο Ασφαλισµένος δεν θα δικαιούται καµία άλλη αποζηµίωση, για άλλη νοσηλεία που θα οφείλεται 
στην ίδια αιτία ή τις τυχόν επιπλοκές εξ αυτής, είτε εάν αυτή συµβεί εντός του ίδιου ασφαλιστικού έτους, είτε εάν 
αυτή συµβεί σε κάποιο επόµενο ασφαλιστικό έτος, εφόσον η ασφάλιση ανανεώνεται ετησίως.  
  

Άρθρο 7ο: Αποζηµίωση από άλλη πηγή 
 

7.1 Στην περίπτωση που ο άλλος φορέας δεν αποζηµιώσει το 100% των δαπανών 
Αν το καλυπτόµενο πρόσωπο εισπράξει για την ίδια περίπτωση αποζηµίωση από άλλο φορέα (ιδιωτική ή κοινωνική 
ασφάλιση, Ταµείο Υγείας κλπ.), η Εταιρεία θα καταβάλει για τα αναγνωριζόµενα από το παρόν Ασφαλιστήριο 
Συµβόλαιο έξοδα τη διαφορά που θα υπάρχει ανάµεσα στα ποσά που πράγµατι δαπάνησε, και στην αποζηµίωση που 
εισέπραξε για τα έξοδα αυτά από τέτοια πηγή. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά αυτή δεν θα υπερβαίνει το ποσό που 
θα κατέβαλλε η Εταιρεία σύµφωνα µε τους όρους και τον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, εάν ο 
Ασφαλισµένος είχε υποβάλει εξ αρχής στην Εταιρεία το εκατό τοις εκατό (100%) των πραγµατοποιηθέντων και 
αναγνωριζόµενων εξόδων. Σηµειώνεται ότι το συνολικό εισπραχθέν από την Εταιρεία και από άλλη πηγή ποσό δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που το καλυπτόµενο πρόσωπο πράγµατι δαπάνησε.   
 

7.2 Στην περίπτωση που άλλος φορέας αποζηµιώσει το εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών 
(i)  εάν συνεπεία νοσηλείας, το καλυπτόµενο πρόσωπο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση η οποία καλύπτεται 
από το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, τότε η Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει καταβληθεί από την 
Εταιρεία αποζηµίωση οποιουδήποτε ποσού για την ίδια περίπτωση, θα καταβάλει Χειρουργικό Επίδοµα ανάλογο 
του είδους και της βαρύτητας της χειρουργικής επέµβασης µε βάση την κατάταξή τους στο Άρθρο 11. Πίνακας 
χειρουργικών επεµβάσεων, ως ακολούθως: 
     

 Είδος επέµβασης 
 

Κατηγορία Επέµβασης Αγγειοχειρουργικές 
Επεµβάσεις  

Γενική 
Χειρουργική 

Γυναικολογικές 
Επεµβάσεις 

Επεµβατική 
∆ερµατολογία 

Ενδαγγειακή 
Χειρουργική  

1. Πολύ Μικρή  € 308,40 € 256,80 --- € 273,60 € 308,40 
2. Μικρή € 1.028,40 € 856,80 € 856,80 € 942,00 € 1.370,40 
3. Μεσαία  € 2.400,00 € 2.056,80 € 2.056,80 --- € 3.085,20 
4. Μεγάλη € 4.285,20 € 3.428,40 € 3.085,20 --- € 6.513,60 
5. Βαρεία € 5.656,80 € 4.456,80 € 4.113,60 --- € 7.713,60 
6. Εξαιρετικά Βαρεία € 6.856,80 € 5.828,40 € 6.000,00 --- € 9.428,40 
7. Ειδική --- € 7.713,60 --- --- --- 
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 Είδος επέµβασης 
 

 Θωρακοχειρουργικές 
Επεµβάσεις 

Καρδιοχειρουργικές 
Επεµβάσεις 

Καρδιολογικές  
Επεµβατικές 

Πράξεις 

Νευροχειρουργικές 
Επεµβάσεις 

1. Πολύ Μικρή  € 308,40 --- --- --- 
2. Μικρή € 685,20 --- €405,94 --- 
3. Μεσαία  € 2.400,00 --- €1.206,22 € 3.770,40 
4. Μεγάλη € 4.113,60 --- €1.997,23 € 4.800,00 
5. Βαρεία € 6.000,00 --- €2.596,40 € 6.856,80 
6. Εξαιρετικά Βαρεία € 7.713,60 € 8.570,40 €2.864,78 € 8.742,00 
7. Ειδική € 9.428,40 € 12.000,00 --- € 10.285,20 
 
 

 Είδος επέµβασης 
 

 Ορθοπεδικές 
Επεµβάσεις 

Ουρολογικές  
Επεµβάσεις 

Οφθαλµολογικές  
Επεµβάσεις 

Επανορθωτικής / 
Πλαστικής 

Χειρουργικής 

Ωτορινο-
λαρυγγολογικές 

Επεµβάσεις 
1. Πολύ Μικρή  € 256,80 € 291,60 € 308,40 € 256,80 € 256,80 
2. Μικρή € 1.028,40 € 942,00 € 1.028,40 € 2.400,00 € 856,80 
3. Μεσαία  € 2.228,40 € 1.885,20 € 2.056,80 € 3.085,20 € 1.713,60 
4. Μεγάλη € 3.428,40 € 3.085,20 € 3.428,40 € 4.800,00 € 3.000,00 
5. Βαρεία € 4.285,20 € 4.113,60 € 4.285,20 € 5.828,40 € 4.285,20 
6. Εξαιρετικά Βαρεία € 6.000,00 € 6.000,00 --- € 6.856,80 € 6.000,00 
7. Ειδική € 7.713,60 € 7.713,60 --- € 8.570,40 € 7.713,60 
 

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεµβάσεις διενεργούνται ταυτόχρονα, από 
τον ίδιο ή διαφορετικούς χειρουργούς, θα καταβάλλεται µόνον το ποσό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέµβαση 
από αυτές. Επιπλέον διευκρινίζεται, ότι στην περίπτωση χειρουργικής επέµβασης, η Εταιρία θα καταβάλλει 
Χειρουργικό Επίδοµα, ακόµα και στην περίπτωση που ο Ασφαλισµένος επιλέξει για οποιοδήποτε λόγο, να µην 
προσκοµίσει µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την προβλεπόµενη κατά το άρθρο 1ο ανωτέρω, πρωτότυπη 
βεβαίωση του άλλου φορέα. Στην περίπτωση αυτή όµως, θα καταβάλλεται από την Εταιρία ως χειρουργικό 
επίδοµα, το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού που η Εταιρία θα κατέβαλλε ως Χειρουργικό Επίδοµα, εάν ο 
Ασφαλισµένος είχε προσκοµίσει την πρωτότυπη βεβαίωση του άλλου φορέα περί της κάλυψης του εκατό τοις 
εκατό (100%) των δαπανών από τον φορέα αυτό. 
 

(ii) εάν το καλυπτόµενο πρόσωπο νοσηλεύτηκε χωρίς να υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση και η νοσηλεία 
αφορά σε συµβάν το οποίο καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, τότε η Εταιρεία, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει καταβληθεί από την Εταιρεία αποζηµίωση οποιουδήποτε ποσού για την ίδια περίπτωση, 
θα καταβάλει Ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας, το οποίο ισούται µε €75 για κάθε διανυκτέρευση και µε ανώτατο όριο 
τις δέκα (10) ηµέρες, για κάθε περίπτωση Νοσηλείας. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι τα παραπάνω επιδόµατα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση απολογιστικά και χωρίς την 
αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού, όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου 
Συµβολαίου, κατόπιν προσκόµισης των αναγκαίων κατά περίπτωση δικαιολογητικών και υπό την προϋπόθεση ότι 
το καλυπτόµενο πρόσωπο είναι εν ζωή. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση καταβολής Χειρουργικού 
Επιδόµατος, δεν καταβάλλεται επιπλέον και το Ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας.    
 

Άρθρο 8ο: Καταβολή Αποζηµίωσης 
 

Με το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο αποζηµιώνονται τα πραγµατοποιηθέντα λογικά και συνήθη έξοδα του 
Ασφαλισµένου λόγω Ατυχήµατος ή Ασθένειας που απαιτεί νοσηλεία εντός Νοσοκοµείου κατά τη διάρκεια ισχύος 
του  Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. 
 

Το ποσό της αποζηµίωσης που υποχρεούται κατά περίπτωση να καταβάλει η Εταιρεία, θα µειώνεται κατά το 
εκπιπτόµενο ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών ή/και το ποσοστό Συνασφάλειας, εκτός της 
περίπτωσης Νοσοκοµειακής περίθαλψης σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο µε βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6.7 
ανωτέρω, της περίπτωσης καταβολής επιδόµατος τοκετού µε βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6.8 ανωτέρω και 
της καταβολής Χειρουργικού Επιδόµατος ή Ηµερήσιου Επιδόµατος Νοσηλείας, µε βάση τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 7.2 ανωτέρω. 
  

Όλα τα έξοδα, προκειµένου να αποζηµιωθούν, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν πραγµατοποιηθεί για την θεραπεία 
ιατρικής πάθησης ή αποκατάστασης της σωµατικής βλάβης λόγω Ατυχήµατος ή Ασθένειας. Αποζηµιώσεις που 
αφορούν θεραπεία εντός Νοσοκοµείου, δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά την ανώτατη περίοδο κάλυψης των 
τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ηµερών ανά Νοσηλεία. 
 

Οι προβλεπόµενες παροχές θα καταβάλλονται στο εθνικό νόµισµα. Όπου τα έξοδα Νοσηλείας έχουν γίνει σε 
συνάλλαγµα, το ποσό θα µετατρέπεται στο εθνικό νόµισµα σύµφωνα µε την επίσηµη τιµή του νοµίσµατος την 
ηµεροµηνία καταβολής της αποζηµίωσης.  
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Άρθρο 9ο: Απαλλαγή της Εταιρείας 
 

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης, αν ο Ασφαλισµένος: 
 

α) Μόνος του ή σε συνεργασία µε άλλους προσπαθήσει µε απάτη/δόλο να εξασφαλίσει αποζηµίωση από την Εταιρεία. 
 

β) Αρνείται ή παραλείπει να υποβληθεί σε εξέταση από ιατρό(ούς) της Εταιρείας. 
 

γ) Αρνείται να προσκοµίσει εκθέσεις, πιστοποιητικά και πληροφορίες που ζητούνται από την Εταιρεία. 
 

Άρθρο 10Ο: Εξαιρέσεις 
 

∆εν καλύπτεται για τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ του 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, νοσηλεία ή θεραπεία µυοσκελετικών παθήσεων, ακόµα και εάν προέρχονται από 
Ατύχηµα, πλην των περιπτώσεων καταγµάτων των οστών, καθώς και οι τυχόν επιπλοκές τους, έστω και αν δεν 
έχουν χαρακτηριστεί ως προϋπάρχουσες. 
 

Στην περίπτωση που το εκπιπτόµενο ποσό, το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου 
Συµβολαίου, είναι µικρότερο του ποσού των €3.000, τότε επιπροσθέτως του ανωτέρω δεν καλύπτονται: 
  

• για τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ του 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, νοσηλεία ή θεραπεία για κήλες πάσης φύσεως, αιµορροΐδες, αµυγδαλές, 
σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, ινοµυώµατα της µήτρας, καρδιαγγειακά νοσήµατα.   

• για τους πρώτους εννιά (9) µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου 
Συµβολαίου, νοσηλεία ή θεραπεία για κακοήθειες ή κακοήθεις όγκους/κύστεις. 

• για τους πρώτους έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου 
Συµβολαίου, νοσηλεία ή θεραπεία για καλοήθεις όγκους/κύστεις. 

 

Μετά την πάροδο των χρονικών περιόδων που κατά περίπτωση αναφέρονται ανωτέρω, τα πιο πάνω καλύπτονται, 
εκτός εάν είναι προϋπάρχοντα της ασφάλισης ή επαναφοράς του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου σε ισχύ. 
 

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου η Εταιρεία δεν καταβάλλει αποζηµίωση 
στις περιπτώσεις που είναι το αποτέλεσµα των παρακάτω γεγονότων, πράξεων ή καταστάσεων, που 
προξενήθηκαν ή στις οποίες συνέβαλαν µία ή περισσότερες από τις αιτίες που ακολουθούν: 
 

1. Πόλεµος, εισβολή, επαναστάσεις, στάσεις και συµµετοχή σε ταραχές.  
 

2. Οποιαδήποτε τροµοκρατική ενέργεια. Για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, τροµοκρατική 
ενέργεια σηµαίνει µια ενέργεια που περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη βία και/ή την απειλή χρήσης βίας από 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή οµάδα προσώπων, που είτε ενεργούν ατοµικά, είτε εκ µέρους ή σε σχέση µε 
οποιασδήποτε οργάνωση ή κυβέρνηση, που διαπράττεται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, ή 
εθνικιστικούς λόγους, είτε λόγους που συµπεριλαµβάνουν την πρόθεση να επηρεαστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση  
και/ή να προκαλέσει φόβο στο κοινό ή σε µέρος του κοινού. 
 

3. Εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας όσων υπηρετούν ως έφεδροι, κληρωτοί ή πάνω σε µόνιµη βάση στις ένοπλες 
δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού.  
 

4. Ατοµική ή πυρηνική ενέργεια και δηλητηριώδη αέρια. 
 

5. Από συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις ή σε αεροπορικά ταξίδια µε οποιοδήποτε αεροσκάφος και µε 
οποιαδήποτε ιδιότητα, εξαιρουµένων των πτήσεων µε αναγνωρισµένη αεροπορική Εταιρεία που εκτελεί 
προγραµµατισµένη πτήση και των πτήσεων οποιωνδήποτε ναυλωµένων αεροσκαφών που φέρουν την άδεια 
αναγνωρισµένων µέσων µεταφοράς και πετούν µε πληρώµατα επαγγελµατιών µεταξύ αναγνωριζοµένων αεροδροµίων. 
 

6. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικές αθλητικές οµάδες ή σε επαγγελµατικές ή ερασιτεχνικές αθλητικές 
συναντήσεις πυγµαχίας και πάλης (αγώνες ή προπονήσεις) ή σε  αγώνες και στοιχήµατα ταχύτητας µε µηχανικά µέσα. 
 

7. Συµµετοχή ή ενασχόληση του Ασφαλισµένου µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε επικίνδυνα αθλήµατα.  Ως επικίνδυνα 
αθλήµατα θεωρούνται ο Ανεµοπτερισµός, η πτήση µε αετό, πτήση ή πτώση µε αλεξίπτωτο, κατάβαση πλαγιάς µε 
αλεξίπτωτο, ελεύθερη πτώση µε ελαστικό σκοινί από σταθερή βάση (Bungee jumping), καταδύσεις, εναέρια 
περάσµατα µε σκοινί, κατάβαση ποταµού µε οποιοδήποτε µέσο, αναρρίχηση µε οποιοδήποτε µέσο, ορειβασία, 
ιππασία, ιπποδροµίες, πυγµαχία, καράτε, τάε-κβο-ντο (Tae-kwo-do), κικ-µπόξινγκ (Kick Boxing), αθλήµατα που 
απαιτούν µηχανοκίνητα µέσα και παρόµοιες ενασχολήσεις. 
 

8. Ασθένειες ή Ατυχήµατα καθώς και τυχόν επιπλοκές τους που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση 
οινοπνευµατωδών ποτών, συµπεριλαµβανοµένης της αλκοολικής ηπατοπάθειας και της οδήγησης υπό την επήρεια 
αλκοόλ και των Ατυχηµάτων όταν το επίπεδο οινοπνεύµατος στο αίµα είναι πέραν του νόµιµα επιτρεπόµενου ορίου, 
αλκοολισµό, λήψη φαρµάκων χωρίς συνταγή ιατρού ή χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών.  
 

9. Αυτοτραυµατισµός, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας (ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του 
Ασφαλισµένου) και διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης αξιόποινης πράξης στο βαθµό κακουργήµατος ή πληµµελήµατος. 
 

10. Επιδηµίες συνεπεία φυσικών κινδύνων που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε χιονοστιβάδες, 
σεισµούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, τσουνάµι, τυφώνες,  κυκλώνες, ή οποιοδήποτε ανάλογο φυσικό κίνδυνο.  
 

11. ∆ιανοητικές, νευροφυτικές, νευρικές ή ψυχικές διαταραχές και επιληψία, ανεξάρτητα εάν οφείλονται σε 
ατύχηµα ή όχι, καθώς και τις επιπλοκές τους.  
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12. Κάθε προϋπάρχουσα, της ηµεροµηνίας έκδοσης ή επαναφοράς σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, ασθένεια ή 
σωµατική βλάβη, καθώς και οι υποτροπές/ επιπλοκές τους, εκτός εάν αυτή έχει γραπτά δηλωθεί στην Εταιρεία µε την 
Αίτηση Ασφάλισης ή επαναφοράς σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου και η Εταιρεία έχει αποδεχθεί την κάλυψη της. 
 

Σηµειώνεται ότι για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, ως προϋπάρχουσα θεωρείται οποιαδήποτε 
πάθηση ή σωµατική βλάβη ή διαταραχή του οργανισµού και οι τυχόν επιπλοκές τους, η οποία προϋπήρχε της 
έναρξης της ασφάλισης ή της επαναφοράς της σε ισχύ σύµφωνα µε ιατρικά δεδοµένα και κριτήρια και είτε ήταν 
σε γνώση του Ασφαλισµένου, είτε είχε παρουσιάσει συµπτώµατα ή είχε λάβει ιατρική συµβουλή ή 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 
 

13. Συγγενείς (εκ γενετής) παθήσεις καθώς και οι τυχόν επιπλοκές τους, εκτός όταν η περίπτωση εµπίπτει στις 
πρόνοιες της ειδικής παροχής για την κάλυψη Συγγενών Παθήσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, άρθρο 6 
Παροχές και όρια κάλυψης, σηµείο 6.10 
 

14. Θεραπεία και εξετάσεις που αφορούν το AIDS, τις επιπλοκές του και κάθε ασθένεια ή κατάσταση που 
συνδέεται µε το AIDS. 
 

15. Αισθητικές επεµβάσεις ή Πλαστική χειρουργική και γενικά κάθε επέµβαση που πραγµατοποιείται από πλαστικούς ή 
αισθητικούς χειρουργούς και τις επιπλοκές της, εκτός εάν είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση συνεπειών 
ατυχήµατος το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Συµβολαίου και καλύπτεται από το Συµβόλαιο και της 
περίπτωσης πλαστικής χειρουργικής µαστού λόγω µαστεκτοµής συνεπεία καρκίνου, εφόσον η περίπτωση καλύπτεται 
από το Συµβόλαιο και µε ανώτατο όριο το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 
 

16. Οδοντιατρικές εργασίες ή θεραπεία στα δόντια, φατνία, ούλα, και γναθοχειρουργική, εκτός και εάν είναι 
απαραίτητο να γίνουν λόγω Ατυχήµατος, το οποίο καλύπτεται από το Συµβόλαιο και υπό την προϋπόθεση ότι ο 
Ασφαλισµένος έχει ενηµερώσει αµέσως µετά το Ατύχηµα την Εταιρεία, έχει εξεταστεί από ιατρό της Εταιρείας, 
πριν την αποκατάσταση των συνεπειών του Ατυχήµατος και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα έξι µηνών από 
την ηµεροµηνία Ατυχήµατος.  
 

17. Θεραπεία που δεν παρέχεται από Νοσοκοµείο ή δεν συνάδει µε τον ορισµό της στο άρθρο 4 Ορισµοί, σηµείο 4.6. 
 

18. Η περιοδική αιµοκάθαρση που οφείλεται σε νεφρική ανεπάρκεια και η µηχανική υποστήριξη της ζωής άνω των 
εξήντα (60) ηµερών. 
 

19. Πειραµατικές θεραπείες και ερευνητικά πρωτόκολλα. 
 

20. Γενικές εξετάσεις (τσεκ απ), τακτικές εξετάσεις στα µάτια και αυτιά, εµβολιασµοί , ιατρικά πιστοποιητικά, εξετάσεις 
για λόγους εργασίας ή ταξιδιού, γυαλιά, φακοί επαφής και ακουστικά, διάγνωση και θεραπεία άπνοιας ύπνου, θεραπείες 
ή επεµβάσεις για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και τις επιπλοκές τους, αλλεργίες που εµφανίζονται περιοδικά και 
αλλεργικά τεστ, ανοσοθεραπείες, θεραπείες της ακµής, εξετάσεις ή θεραπείες που έχουν σχέση µε διαθλαστικές 
διαταραχές των οφθαλµών, την ακουστική οξύτητα και τα δόντια ή τα ούλα. 
 

21. Τοκετός (εκτός της περίπτωσης καταβολής επιδόµατος τοκετού µε βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6.8 
ανωτέρω), κύηση (εκτός της εξωµήτριας κύησης) και τις επιπλοκές τους.  
 

22. Κάθε διακοπή κύησης ανεξάρτητα εάν οφείλεται σε ατύχηµα ή όχι, απόξεση και οι επιπλοκές της, εκτός  για 
τερµατισµό µογγολικού εµβρύου και/ή µε µεσογειακή αναιµία,  εξετάσεις ή θεραπείες σχετικά µε τη στείρωση, 
αντισύλληψη ή εθελοντική στείρωση, εξωσωµατική γονιµοποίηση και προγεννητικό έλεγχο. ∆ιευκρινίζεται ότι 
γενικές ερευνητικές γυναικολογικές επεµβάσεις, λαπαροσκοπικές ή µη, θα καλύπτονται µε την προσκόµιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών µόνο στη περίπτωση που αποδειχθεί Ασθένεια.  
 

23. ∆απάνες ενοικίασης, συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης τεχνητών προσθετικών τµηµάτων, 
εξαρτηµάτων, οργάνων, διορθωτικών συσκευών και ιατρικών µηχανηµάτων. 
 

24. ∆απάνες αγοράς, συντήρησης ή µεταφοράς µοσχευµάτων, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη 
αφορά τον δότη του µοσχεύµατος. 
 

25. Αφαίρεση σπίλων, θηλωµάτων και µυρµηγκιών, εκτός και εάν από τον ιστολογικό έλεγχο προκύψει κακοήθεια. 
 

26. Έξοδα συνοδού του Ασφαλισµένου που χρεώνονται από το Νοσοκοµείο, εκτός της περίπτωσης χρέωσης ενός 
επιπλέον κρεβατιού για ένα γονέα που συνοδεύει παιδί κάτω των 12 ετών. 
 

27. Ασθένειες ή ατυχήµατα κατά την περίοδο διαµονής του Ασφαλισµένου στο εξωτερικό εκτός εάν για την 
µετακίνηση αυτή έχει προηγουµένως γραπτά ενηµερώσει την Εταιρεία και η Εταιρεία έχει αποδεχθεί εγγράφως τη 
συνέχιση παροχής κάλυψης ή εάν η µετακίνηση του Ασφαλισµένου αφορά σε επαγγελµατικούς λόγους ή λόγους 
αναψυχής µε ανώτατο όριο τις εξήντα (60) ηµέρες παραµονής του Ασφαλισµένου στον τόπο προορισµού. 
 

Σε περίπτωση που εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι η νοσηλεία εξαιρείται και δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο 
Συµβόλαιο, οποιοδήποτε  τυχόν ποσό καταβλήθηκε από την Εταιρεία στον Ασφαλισµένο για οποιοδήποτε λόγο και 
που είναι µεγαλύτερο από το καλυπτόµενο από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, τόσο ο Συµβαλλόµενος όσο και το 
καλυπτόµενο πρόσωπο υποχρεούνται ο καθένας χωριστά, ευθυνόµενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο, στην 
απόδοση στην Εταιρεία του καταβληθέντος ποσού. Το ποσό αποδίδεται άτοκα εντός τριών (3) µηνών από τη 
σχετική όχλησή τους, έντοκα δε σε περίπτωση υπερηµερίας. Η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να συµψηφίσει 
την παραπάνω απαίτησή της µε κάθε ποσό που θα είναι πληρωτέο από αυτή στο Συµβαλλόµενο ή οποιοδήποτε 
καλυπτόµενο πρόσωπο από κάθε άλλη αιτία, ανεξάρτητα του αν έχει προηγηθεί ή όχι όχληση.    
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Άρθρο 11ο: Πίνακας Χειρουργικών Επεµβάσεων  
 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1) 
 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1) 
Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος) 
Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4 εκ. χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων 
 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) 
Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου 
Απλή Απολίνωση κιρσού 

Αποκάλυψη Φλεβός 
Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρος 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
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 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4) 
Αγγειοπλαστική Βραχιονίου 
Ακρωτηριασµός Βραχίονος, Πήχεος, Κνήµης, Μηρού 
Αρτηριακή Θροµβεκτοµή Άνω άκρου 
Αφαίρεση Αυχενικής πλευράς 
Εκτοµή ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας 
Εκτοµή προσθίου Σκαληνού µυός 
Εκτοµή ψευδούς ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας 
Εµβολή Μηριαίας αρτηρίας 
Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση IN SITU 

Μηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση µε 
φλέβα 
Οσφυϊκή Συµπαθεκτοµή 
Σαφηνεκτοµή 
Σύγκλειση ρήξης αγγείου µετά καθετηριασµό (αρτηρίας, 
φλέβας)  
Σύγκλειση Στέρνου 
Φλεβική Θροµβεκτοµή (µασχαλο-υποκλειδίου) 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5) 
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) 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 
In situ µηροιγνυακή παράκαµψη για διάσωση σκέλους 
Αορτο-Ιγνυακή παράκαµψη 
Αορτο-Καρωτιδική παράκαµψη 
Αορτο-Μηριαία παράκαµψη 
Αορτο-Νεφρική αρτηριακή παράκαµψη 
Αορτο-Σπλαγχνική αρτηριακή παράκαµψη 
Αορτο-Υποκλείδιος παράκαµψη 
Αρτηριοπλαστική Νεφρικής Αρτηρίας 

Εγχείρηση τραύµατος µεγάλου αγγείου µασχαλοµηριαίο 
Εκτοµή ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής 
Εκτοµή Αορτο-Μηριαίας πλαστικής παράκαµψης και 
τοποθέτηση πολύ παράκαµψης 
Επέµβαση επί Αορτο-Εντερικής επικοινωνίας 
Επέµβαση επί ρήξεως κοιλιακής αορτής 
Καρωτίδα – Υποκλείδια παράκαµψη 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (2) 
 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1) 
Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων 
Βιοψία διά βελόνης 
Βιοψία Μαστού διά βελόνης (FNA) – Έως δύο τον αριθµό 
∆ιάνοιξη Αιµατώµατος 
∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος 

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

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) 
Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου 
Αποκάλυψη Φλεβός 
Αφαίρεση γαγγλίου 
Αφαίρεση µικρών επιπολής ξένων σωµάτων 
Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, λεµφαδένων 
Βιοψία Μαστού διά βελόνης (FNA) – Άνω των δύο 
∆ιατοµή βραχέος χαλινού 
Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, 
Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικότερα µικρών 
∆ερµατικών Μορφωµάτων 

Εκτοµή µικρού επιφανειακού, ψηλαφητού ογκιδίου µαστού 
Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των 4 εκ. 
Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων εξωδέρµατος 
Πρωκτικού ∆ακτυλίου, έως δύο τον αριθµό 
Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους έως 25 εκ., 
µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, 
µυών ή αγγείων 
Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική 
Ονυχεκτοµή Ολική 
Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρος 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
Αιµορροϊδεκτοµή 
Αποκατάσταση ρήξεως µυός 
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων 
∆ιάνοιξη-Παροχέτευση Περιεδρικού αποστήµατος 
∆ιόρθωση κρυψορχίας-Ορχεοπηξία 

∆ιόρθωση Συστροφής όρχεος- Ορχεοπηξία 
Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού 
Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των 4 εκ. 
Εκτοµή Κύστεων-Συριγγίων Τραχήλου 
Εκτοµή Κύστεως Κόκκυγγος 
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Εκτοµή κύστεως ωοθήκης 
Εκτοµή Μεκελείου Αποφύσεως 
Εκτοµή µορφωµάτων βλεννογόνου πρωκτού 
Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του επιπέδου 
των πλευρών) 
Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4 εκ. 
Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 4 εκ. 
Εκτοµή όζου Θυρεοειδούς 
Εκτοµή Παραεδρικού Συριγγίου 
Εκτοµή πολύ ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός διά 
σύρµατος) 
Εκτοµή πολυπόδων, θηλωµάτων, κονδυλωµάτων Πρωκτικού 
∆ακτυλίου, άνω των δύο 
Εκτοµή Ραγάδος 
Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος 
Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του 
προσωπικού νεύρου 

Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους άνω 
των 25 εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή 
νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων 
Λαπαροσκοπική Βιοψία ήπατος 
Λαπαροσκοπική διόρθωση Βουβωνοκήλης 
Λαπαροσκοπική εξαίρεση Ινοµυωµάτων 
Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας 
Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας Κοιλότητος 
Ορχεκτοµή 
Παροχέτευση περιγεγραµµένου ενδοκοιλιακού αποστήµατος 
Πλαγία Σφιγκτηροτοµή 
Πλαστική Υδροκήλης 
Σκωληκοειδεκτοµή επί οξείας σκωληκοειδίτιδος µετά ή όχι 
στοιχείων τοπικής περιτονίτιδος 
Τεταρτεκτοµή Μαστού 
Φίµωση 
Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε εντεροτοµή 
Χολοκυστοστοµία 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4) 
Απλή Μαστεκτοµή  
Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός) 
Βαγοτοµή 
Βραγχιακή Κύστη Τραχηλικής χώρας 
Γαστροεντεροαναστόµωση 
Γαστροτοµή µε αφαίρεση καλοήθους όγκου στοµάχου 
∆ιάσπαση Χειρουργικού Τραύµατος – Εκσπλάγχνωση – 
Συρραφή 
∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης δι΄ εφαρµογής δακτυλίου 
∆ιόρθωση Επιγαστρικής κήλης 
∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης 
Εκτοµή Επιπλόου 
Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Τραχήλου  
Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ. 
Εκτοµή Ορθοκολπικού Συριγγίου 
Εντεροεντεροαναστόµωση 
Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε ανοικτή τοµή 
Εξωµήτριος κύηση 
Ερευνητική Λαπαροτοµία 
Ερευνητική Λαπαροτοµία + Βιοψία Ενδοκοιλιακού Οργάνου 

Εφαρµογή δακτυλίου Στοµάχου  επί νοσογόνου παχυσαρκίας 
Λύση Συµφύσεων επί ειλεού 
Μερική Θυρεοειδεκτοµή 
Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του 
προσωπικού νεύρου 
Παροχέτευση Ηπατικού Αποστήµατος 
Παροχέτευση Υποδιαφραγµατικού Αποστήµατος 
Πλαστική Βουβωνοκήλης  (µε ή χωρίς πλέγµα) 
Πλαστική διαφραγµατοκήλης λαπαροσκοπικά 
Πλαστική Μηροκήλης 
Πλαστική Οµφαλοκήλης 
Πρόπτωση Κολοστοµίας 
Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός 
Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας Κοιλότητας 
Σαφηνεκτοµή + Απολίνωση φλεβικών κλάδων κνήµης και 
διατιτραινουσών 
Συρραφή Τραύµατος Ήπατος 
Συρραφή Τραύµατος Σπληνός 
Υπερεκλεκτική Βαγοτοµή 
Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου µε εντερεκτοµή 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5) 
Άτυπη ηπατεκτοµή 
Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως Ήπατος 
Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος) 
Βαγοτοµή + Αναστόµωση 
Βαγοτοµή + Πυλωροπλαστική 
Γαστροπλαστική για κακοήθη παχυσαρκία 
∆ιακοιλιακή ∆ιόρθωση προπτώσεως ορθού 
Ειλεός µε εντερεκτοµή 
Εκτοµή λεπτού εντέρου 
Εκτοµή Ορθοκυστικού Συριγγίου 
Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστεως Παγκρέατος 
Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας άνω των 3 µε ανοικτή τοµή 
Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας - άνω των 7 εκ. - 
µε ανοικτή τοµή 
Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού 
Μασχαλιαίας κοιλότητος 

Μερική Γαστρεκτοµή 
Μερική Κολεκτοµή 
Νεφρεκτοµή 
Ολική Θυρεοειδεκτοµή 
Ολική Παρωτιδεκτοµή 
Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα 
Παραθυρεοειδεκτοµή 
Πλαστική ∆ιαφραγµατοκήλης µε κοιλιακή τοµή 
Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος 
Ριζική Μαστεκτοµή 
Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου 
Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου 
Σκωληκοειδεκτοµή επί γενικευµένης περιτονίτιδος 
Χειρουργική αντιµετώπιση οξείας Περιτονίτιδος από διάτρηση Έλκους 
Χολοκυστεκτοµή (Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική) 
Χολοκυστεκτοµή + Έρευνα χοληδόχου πόρου 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 
Εξαίρεση εκτεταµένων όγκων κοιλίας και Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου 
Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή Λεµφαδενεκτοµή 
Κοιλιοπερινεϊκή Εκτοµή Ορθού 
Μερική Παγκρεατεκτοµή  
Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική) 
Ολική Γαστρεκτοµή 
Ολική ή µερική εξεντέρωση Πυέλου 
Ολική Κολεκτοµή 

Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων 
Πρόσθια Χαµηλή εκτοµή παχέος εντέρου 
Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου 
Ριζική θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου 
Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου 
Τυπική Λοβεκτοµή Ήπατος 
Χολοκυστεκτοµή + Σφιγκτηροπλαστική 
Χολοκυστεκτοµή + Χολοπεπτική Αναστόµωση 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (7) 
Whipple (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτοµή + Μετάθεση Χοληδόχου πόρου + γαστροεντεροαναστόµωση) 
Ολική Παγκρεατεκτοµή  
Πυλαιο – κοιλική αναστόµωση 
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ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) 
Αφαίρεση πολύποδος τραχήλου 
∆ιαγνωστική απόξεση 
∆ιαγνωστική Υστεροσκόπηση 
∆ιακοπή κυήσεως Α΄3µήνου 
∆ιάνοιξη Βαρθολινείου αδένος 

Εξαίρεση Βαρθολινείου αδένος 
Καυτηρίαση Ενδοµητρίου-Ενδοµητρίωση 
Καυτηρίαση τραχήλου 
Περίδεση τραχήλου 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
Απολίνωση Σαλπίγγων 
∆ιαγνωστική Λαπαροσκόπηση 
∆ιακοπής κυήσεως πέραν του Α΄3µήνου 
Εκτοµή τραχήλου 
Εξαίρεση κύστεως Ωοθήκης 
Καυτηρίαση ενδοµητριωσικών εστιών 
Κωνοειδής εκτοµή 

Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας 
Προσθία, οπισθία κολποραφή 
Συνδεσµοπηξία Μήτρας 
Συρραφή ρήξεως περινέου 
Σφηνοειδής εκτοµή Ωοθήκης 
Τοποθέτηση ταινίας ή ραφής Kelly για αποκατάσταση 
ακράτειας ούρων 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4) 
Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας έως 3 τον αριθµό µε ανοικτή τοµή 
Εξωµήτριος κύηση 
Λαπαροσκοπική σαλπιγγοπλαστική 
Λύση συµφύσεων Σαλπίγγων 

Πλαστική Σαλπίγγων 
Προσθιοπισθία κολποραφή 
Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός 
Ωοθηκεκτοµή 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5) 
Manchester Τραχήλου 
Εκτοµή Αιδοίου 
Εξαίρεση Ινοµυωµάτων µήτρας άνω των 3 µε ανοικτή τοµή 
Εξαίρεση Μεγάλων Ινοµυωµάτων µήτρας (άνω των 7εκ.) µε ανοικτή τοµή 

Κολπική αφαίρεση Ινοµυώµατος 
Ολική Κολπική Υστερεκτοµή 
Ολική Υστερεκτοµή χωρίς τα εξαρτήµατα 
Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 
Κολπική Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων 
Ολική Υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων 
Ριζική Ολική Υστερεκτοµή 
 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (4) 
 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1) 
Αφαίρεση – καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου έως 4 εκ. 
Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων έως τεσσάρων τον αριθµό 
Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων έως τεσσάρων τον αριθµό 
 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) 
Αφαίρεση – καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου άνω των 4 εκ. 
Αφαίρεση σµηγµατογόνου κύστεως 
Εκτοµή δερµατικού µορφώµατος διαµέτρου έως 4 εκ. 
Εκτοµή σπίλων 
Εκτοµή τµήµατος δέρµατος προς βιοψία 

Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωµάτων άνω των 
τεσσάρων τον αριθµό 
Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση 
Μυρµηκιών-Κονδυλωµάτων άνω των τεσσάρων τον αριθµό 

ΕΝ∆ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (5) 
 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1) 
Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος) Καθαρισµός τραυµάτων δακτύλων 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) 
Αποκάλυψη Φλεβός 
 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Μηριαίας Ενδαγγειακή εκλεκτική θροµβόλυση  (Α-Φ) 
 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4) 
∆ιαδερµική τοποθέτηση φίλτρου κάτω Κοίλης 
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Ιγνυακής 

Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Λαγονίου 
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Περιφερικών Αγγείων 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5) 
Ανεύρυσµα Λαγονίου αρτηρίας-ενδαγγειακής χειρουργικής 
Ανεύρυσµα Μηριαίας αρτηρίας-ενδαγγειακής χειρουργικής 
Ανεύρυσµα Περιφερικών Αγγείων-ενδαγγειακής χειρουργικής 
Ανεύρυσµα Υποκλειδίου-ενδαγγειακής χειρουργικής 
Ενδαγγειακή Αγγειοπλασική Υποκλειδίου 
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Ανωνύµου 

Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Καρωτίδος 
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική κοιλιακής Αορτής 
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Νεφρικής 
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπλαγχνικών Αγγείων 
Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπονδυλικής 
Κλάδοι Αορτικού Τόξου 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 
Ανεύρυσµα κοιλιακής Αορτής-ενδαγγειακής χειρουργικής 
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ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 

 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1) 
Βιοψία διά βελόνης 
 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) 
Απλή παροχέτευση Θώρακος 
Βιοψία διά βελόνης υπό CT-US 

Βιοψία Υπεζωκότος µε βελόνη Abrams 
Εκκενωτική παρακέντηση Θώρακος 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
Βρογχοσκόπηση 
Βρογχοσκόπηση και βιοψία ή αφαίρεση ξένου σώµατος 
Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του επιπέδου 
των πλευρών) 

Παράθυρο Περικαρδίου 
Παροχέτευση Θώρακος µε Πλευροδεσία 
Πλευροδεσία

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4) 
Εκτοµή Περικαρδίου 
Ερευνητική Θωρακοτοµή 
Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοσκόπηση 
Θεραπεία Πνευµονοθώρακος µε Θωρακοτοµή 
Θωρακοσκόπηση µε ή άνευ βιοψίας, κ.λ.π. 
Μεσοθωρακοσκόπηση 

Πλύση Θώρακος (Αιµοθώρακας ή Πλευρίτις) 
Σύγκλειση Στέρνου 
Σφηνεκτοµή Πνεύµονος µε Θωρακοτοµή 
Τοποθέτηση stent Τραχείας ή Βρόγχου 
Χυλοθώρακας και απολίνωση θωρακικού πόρου 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5) 
Αφαίρεση Εµπυήµατος (παροχέτευση,καθαρισµός) 
Αφαίρεση Εχινοκόκκου Πνεύµονος 
∆ιόρθωση ∆ιαφραγµατοκήλης διαθωρακικώς 
Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος µε κατάληψη πνευµονικού ιστού 
Θωρακοσκοπική εκτοµή κύστεων 

Θωρακοσκοπική Συµπαθεκτοµή 
Ογκεκτοµή υπεζωκότα για µεσοθηλίωµα 
Τµηµατεκτοµή Πνεύµονος 
Τραχειοπλαστική 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 
Αφαίρεση όγκων Μεσοθωρακίου µε Στερνοτοµή 
Βρογχοπλαστική 
Εκτοµή ανευρύσµατος κατιούσας θωρ.αορτής ή τοποθέτηση stent 
Εκτοµή Πνεύµονος και τοποθέτηση patch στην αορτή 
Θυµεκτοµή 

Θωρακικό ανεύρυσµα 
Λοβεκτοµή 
Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική) 
Πνευµονεκτοµή 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (7) 
Ενδοπερικάρδια ριζική πνευµονεκτοµή 
Πλευροπνευµονεκτοµή και αφαίρεση διαφράγµατος περικαρδίου για µεσοθηλίωµα 

 
ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (7) 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 
Αποκατάσταση κοιλιακών ανευρυσµάτων 
Τοποθέτηση ενδοαγγειακού µοσχεύµατος στη θωρακική αορτή 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (7) 
Ανατοµική αποκατάσταση ανωµάλου Στεφανιαίου ∆ίσκου 
Ανεύρυσµα ανιούσης αορτής 
Ανεύρυσµα αορτικού τόξου ανιούσης αορτής 
Ανεύρυσµα αριστεράς κοιλίας 
Ανεύρυσµα κατιούσης θωρακικής αορτής (µε εφαρµογή 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας) 
Ανοικτή βαλβιδοτοµή 
Αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδος (συµπεριλαµβανοµένης 
βαλβιδοπλαστικής) 
Αντικατάσταση βαλβίδος καρδίας 
Αντικατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδος (συµπεριλαµβανοµένης 
βαλβιδοπλαστικής) 
Αντικατάσταση Πνευµονικής βαλβίδος (συµπεριλαµβανοµένης 
βαλβιδοπλαστικής / βαλβιδοτοµής) 
Αντικατάσταση Τριγλώχινος βαλβίδος 

Αφαίρεση βηµατοδότη µε by pass (µε εφαρµογή εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας) 
Εκτοµή Ινώδους ιστού συµφυοµένου στις γλωχίνες της καρδίας 
Εκτοµή καρδιακών όγκων 
 
 
Επαναιµάτωση Στεφανιαίας(ων) µε αυτοµόσχευµα, συµπεριλαµβανοµένης της 
λήψης του αυτοµοσχεύµατος και ενδαρτηρεκτοµή 
Επανεπέµβαση παράκαµψης ΑορτοΣτεφανιαίας(ων) 
συµπεριλαµβανοµένης λήψεως αυτοµοσχευµάτων 
 
Οξύ διαχωριστικό ανεύρυσµα ανιούσης αορτής 
Πλαστική αποκατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδος 
Σύγκλειση Μεσοκοιλιακής επικοινωνίας 
Σύγκλειση Μεσοκολπικής επικοινωνίας 
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (8) 
 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) 
Ανάταξη Κολπικής Μαρµαρυγής 
Αφαίρεση βηµατοδότη χωρίς  by pass 

∆εξιός καθετηριασµός 
Παρακέντηση Περικαρδίου 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
Αλλαγή ηλεκτρικής πηγής φλεβικού καρδιακού βηµατοδότη 
(επανατοποθέτηση ηλεκτροδίου) 
Αλλαγή θέσεως εµφυτεύσεως φλεβικού καρδιακού βηµατοδότη 
Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος 

Παιδιατρικός καρδιακός Καθετηριασµός 
Προσωρινή βηµατοδότηση 
Στεφανιογραφία 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4) 
Αποσυµφόρηση Καρδιακού Επιπωµατισµού 
Βαλβιδοπλαστική 
∆ιαδερµική Ενδαγγειακή καταστολή (καταστροφή) κολπο-κοιλιακού 
κόµβου ablation 

Καρδιακός βηµατοδότης εισαγόµενος διά φλεβός (διπλού 
διαµερίσµατος) 
Καρδιακός βηµατοδότης εισαγόµενος διά φλεβός (µονού 
διαµερίσµατος)

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5) 
Αγγειοπλαστική 
∆ιαδερµική Ενδαγγειακή καταστροφή Παραπληρωµατικού ∆εµατίου (ablation) (συµπεριλαµβανοµένης χαρτογραφήσεως) 
∆ιαδερµική σύγκλειση µεσοκολπικής επικοινωνίας (οµπρέλα) 
Εµφύτευση αυτόµατου καρδιοµετρατροπέα (απινιδωτής) 
Θεραπευτικές ενδαγγειακές εγχειρήσεις στο µυοκάρδιο 
Θεραπευτική(ές) Ενδαγγειακή(ές) εγχείρηση(εις) σε βαλβίδες της καρδίας 
Χειρουργική αντιµετώπιση κοιλιακών αρρυθµιών (και µε την βοήθεια χαρτογραφήσεως της καρδίας) µαζί µε by-pass 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 
Κλειστή Βαλβιδοτοµή (Μιτροειδούς – Πνευµονικής) 

 
 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (9) 
 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
Αγγειογραφία Εγκεφάλου µε C-ARM 
Εξωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. 
Καθετήρας µέτρησης ICP 
Κρανιοανάτρηση 

Τοποθέτηση Ommaya 
Τοποθέτηση Οσφυονωτιαίου Drainage 
Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιµάτωµα 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4) 
Αντιµετώπιση Αγγειακής ∆υσπλασίας Εγκεφάλου δι΄ 
Επεµβατικής Ακτινολογίας 
Αποσυµπίεση νεύρου µε κρανιοτοµία 
Επισκληρίδιο Αιµάτωµα 
Εσωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. 

Οσφυϊκή Πεταλεκτοµή 
Οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση 
Παρακέντηση αποστήµατος Εγκεφάλου 
Τοποθέτηση Νευροδιεγέρτη 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5) 
Αυχενική ∆ισκεκτοµή 
Αυχενική Πεταλεκτοµή 
Βαλβίδα Εγκεφάλου 
Βιοψία όγκου Εγκεφάλου  
Θωρακική ∆ισκεκτοµή 
Θωρακική Πεταλεκτοµή 
Κρανιοπλαστική 
Μηνιγγοπλαστική 

Μικροδισκεκτοµή 
Οξύ επισκληρίδιο αιµάτωµα 
Οσφυϊκή ∆ισκεκτοµή 
Πλαστική Εφιππίου 
Στερεοταξία 
Συµπαθεκτοµή 
Τρηµατοτοµή 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 
Αποσυµπίεση τριδύµου νεύρου 
Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιµατώµατος 
∆ιασφηνοειδής Υποφυσεκτοµή/Αδενωµατεκτοµή 
Εξωµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού 

Οξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα 
Προσθία Αυχενική Σωµατεκτοµή και Σπονδυλοδεσία 
Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα 
Συµφυσιόληση σπονδυλικής στήλης

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (7) 
Αγγειακή ∆υσπλασία Εγκεφάλου 
Αιµαγγείωµα Παρεγκεφαλίδος 
Ανεύρυσµα Εγκεφάλου 
Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος 
Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Εγκεφάλου 
Αφαίρεση Μηνιγγιώµατος κυριότητος Ν.Μ. και ριζών 
Γλοιοβλάστωµα 
Ενδοµυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού 

Επεµβάσεις Λειτουργικής Νευροχειρουργικής ( Επιληψία, ν. 
Parkinson) 
Ηµι-λοβεκτοµή (κροταφικού-ινιακού-µετωπιαίου-
βρεγµατικού) 
Όγκοι βάσεως κρανίου 
Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων 
Συριγγοµυελική κύηση Ο.Μ.Σ.Σ. 
Χορδοτοµή
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ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (10) 
 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1) 
Βιοψία διά βελόνης πλήν Σπονδυλικής Στήλης 
∆ιάνοιξη Αιµατώµατος 
Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4 εκ. χωρίς 
συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων 
Ονυχεκτοµή Μερική 

Παρακέντηση Αιµάρθρου 
Παροχέτευση ∆ερµατικού Αποστήµατος 
Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία µε ή 
χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού µηχανήµατος  
Τοποθέτηση σκελετικής έλξεως 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) 
Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου 
Ανοικτή βιοψία Μυός  
Αφαίρεση επιπολής ξένων σωµάτων  
Αφαίρεση καλοήθων όγκων ∆ακτύλου 
Αφαίρεση υλικού εξωτερικής οστεοσύνθέσεως 
Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, λεµφαδένων 
Βιοψία διά βελόνης Σπονδυλικής Στήλης 
∆ιαδερµική αφαίρεση βελονών Kirschner  
∆ιάνοιξη ελύτρου Τένοντος 

Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, 
Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικώς µικρών 
δερµατικών µορφωµάτων 
Εξαίρεση γαγγλίου 
Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους έως 25 εκ., 
µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών 
ή αγγείων 
Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γεν. αναισθησία 
Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική 
Ονυχεκτοµή Ολική 
Συρραφή ενός εκτείνοντος τένοντος δακτύλου 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
Ακρωµιοπλαστική Ώµου 
Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός 
Αναίµακτη ανάταξη καταγµάτων-εξαρθρηµάτων άκρων υπό γεν. αναισθησία 
Αντιµετώπιση καταγµάτων δι΄ εξωτερικής οστεοσυνθέσεως 
Αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως κατάγµατος ∆ακτύλου 
Αποκατάσταση ρήξεως Μυός 
Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων ∆ακτύλου 
Αφαίρεση  Υλικών Εσωτερικής Οστεοσυνθέσεως (πλήν βελονών Kirschner, σύρµατος ή κοχλίου) 
Αφαίρεση απολειµµάτων οστών, χειρουργικός καθαρισµός 
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος  µαλακών µορίων 
Αφαίρεση κεφαλής κερκίδος, µείζονος πολυγώνου, κόκκυγγος, άκρου κλειδός 
Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του Dupuytren 
∆ιαγνωστική Αρθροσκόπηση 
∆ιαδερµική τοποθέτηση βελονών Kirschner  
∆ιατοµές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, ραιβοκράνου, συνδρόµου προσαγωγών 
Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 4 εκ. 
Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους άνω των 25 εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, 
τενόντων, µυών ή αγγείων. 
Σύνδροµο συµπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων π.χ. νευρίτις ωλενίου νεύρου, σύνδροµο καρπιαίου σωλήνος, σύνδροµο ταρσίου σωλήνος 
Συρραφή ή επανακαθήλωση Αχιλλείου Τένοντος, Επιγονατιδικού, ή Τένοντος του Τετρακεφάλου ή ∆ικεφάλου 
Συρραφή ρήξεως µεµονωµένων συνδέσµων πλήν χιαστών 
Τοποθέτηση Κρανιακής Έλξεως Hallo µε ή χωρίς κηδεµόνα Minerva 
Τρυπανισµοί οστών επί οστεοµυελίτιδος, κ.λ.π. 
Χειρ/κή αντιµετώπιση καταγµάτων δακτύλου 
Χειρουρ/κή αντιµετώπιση Βλαισού µεγάλου δακτύλου  
Χειρουργική αντιµετώπιση ρήξεως Τενοντίου Πετάλου του Ώµου (Rotator Cuff) 
Χειρουργική Αρθροσκοπική επέµβαση Γόνατος (περιλαµβανοµένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που λαµβάνει χώρα κατά την 
αρθροσκόπηση και δεν αναφέρεται ως κατηγοριοποιηµένη επέµβαση) 
Χειρουργική Αρθροσκοπική επέµβαση Ωµου (περιλαµβανοµένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που λαµβάνει χώρα κατά την 
αρθροσκόπηση και δεν αναφέρεται ως κατηγοριοποιηµένη επέµβαση) 
 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4) 
Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, της Κνήµης 
Ανοικτή υµενεκτοµή µεγάλων αρθρώσεων 
Αντιµετώπιση εξαρθρήµατος ισχίου 
Αντιµετώπιση καταγµάτων Άκρας χειρός, Αντιβραχίου, Άκρου ποδός, Σφυρών, Ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγµάτων Επικονδύλων, 
δι΄ εσωτερικής οστεοσυνθέσεως 
Αντιµετώπιση καταγµάτων Βραχιονίου, Κνήµης, Κλειδός, δι΄ εσωτερικής οστεοσυνθέσεως 
Αντιµετώπιση συνθέτων κακώσεων Γόνατος (πλην διατοµής αρτηριών, νεύρων) 
Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός) 
Αρθροδεσία αρθρώσεων µεσαίου µεγέθους π.χ. Ποδοκνηµικής-Υπαστραγαλικών 
Αρθροδεσία Καρπού-Ταρσού 
Αφαίρεση Επιγονατίδος (επιγονατιδεκτοµή µε αποκατάσταση εκτατικού µηχανισµού του γόνατος) 
Αφαίρεση καλοήθων όγκων Μακρών οστών 
Ενδαρθρικά κατάγµατα Αγκώνος-Γόνατος-Ποδοκνηµικής (PILON) και Υπερκονδύλια 
Ενδοσκοπική Μηνισκεκτοµή 
Λήψη οστικών Μοσχευµάτων (Λαγονίων) 
Οστεοσύνθεση κατάγµατος επιγονατίδος 
Οστεοτοµία περιοχής Γόνατος 
Πλαστική Κοιλιακών Μυών 
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Πλαστκή Χιαστών Συνδέσµων 
Σύνθετες Επεµβάσεις Άκρου Ποδός (Τενοντοµετάθεση-∆ιορθωτικές Οστεοτοµίες) 
Υποκεφαλικά συντριπτικά κατάγµατα Βραχιονίου µετά ή άνευ εξαρθρήµατος 
Χειρουργική αντιµετώπιση εξαρθρήµατος Ακρωµιοκλειδικής 
Χειρουργική αντιµετώπιση καθ' έξιν εξαρθρήµατος Επιγονατίδος 
Χειρουργική αντιµετώπιση υποτροπιάζοντος εξαρθρήµατος Ώµου 
Χειρουργικός καθαρισµός επί φλεγµονών µεγάλων αρθρώσεων δι' ανοικτής µεθόδου 
 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5) 
Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού 
Αντιµετώπιση κατάγµατος άνω πέρατος Μηριαίου δια κοχλιώσεως ολισθαίνοντος ήλου ή ηµιολικής αρθροπλαστικής 
Αντιµετώπιση κατάγµατος ισχύου 
Επιµήκυνση Οστών 
Ηµιολικές Αρθροπλαστικές 
Μεταφορά αγγειούµενων µοσχευµάτων και εκτενών µίσχων ή ελευθέρων Μυϊκών κρηµνών 
Μικροδισκεκτοµή 
Οστεοσύνθεση καταγµάτων Μηριαίου δια πλακός ή ενδοµυελικής ηλώσεως 
Οστεοτοµίες Ισχίου 
Χειρουργική αντιµετώπιση ∆ιατροχαντηρίου κατάγµατος 
Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής Στήλης χωρίς σπονδυλοδεσία 
Χειρουργική αντιµετώπιση Ψευδαρθρώσεως Μακρών οστών 
Χειρουργικοί καθαρισµοί φλεγµονών Σπονδυλικής Στήλης 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 
Αθροδεσία Ισχίου, Ώµου, Γόνατος 
Κυφοπλαστική 
Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου, Γόνατος, Ώµου 
Οστεοτοµίες Λεκάνης και Κοτυλοπλαστικές επεµβάσεις επί 
συγγενούς δυσπλασίας του Ισχίου 
Πλαστική Ισχίου κατά Girdlestone 

Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα 
Σπονδυλοπλαστική 
Χειρουργική αντιµετώπιση κατάγµατος Σπονδυλικής Στήλης 
µε σπονδυλοδεσία 
Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων Πυέλου, Κοτύλης 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (7) 
Αναθεώρηση ολικών Αρθροπλαστικών µεγάλων αρθρώσεων (revision) 
Απεξάρθρωση Ισχίου ή Ώµου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων διά µικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση οστών 
Εκτεταµένες επεµβάσεις Σπονδυλικής Στήλης µε διπλή προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια) 
Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων 
Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων Σπονδυλικής Στήλης και κακοήθων όγκων Μακρών Οστών και Λεκάνης 
 

 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (11) 

 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1) 
Βαλανοποσθική λύση συµφύσεων 
Βιοψία Προστάτου µε βελόνη 

∆ιάνοιξη στοµίου Ουρήθρας 
Πλύσεις Κύστεως 

 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) 
Αφαίρεση pig-tail 
Αφαίρεση αποστήµατος οσχέου 
Αφαίρεση όγκου στοµίου ουρήθρας 
Βιοψία Λεµφαδένος 
Βιοψία όρχεος 
Βιοψίες Προστάτου κατευθυνόµενες διά διορθικού 
υπερηχογραφήµατος 
∆ιαστολή ή τοµή Ουρητηρικού στοµίου 

∆ιατοµή Βραχέος Χαλινού 
Ενδοσκοπική Ουρηθροτοµία 
Καυτηριασµός κονδυλωµάτων (εξωτερικών) 
Κυστεοσκόπηση απλή  
Μανοµέτρηση Νεφρικής Πυέλου 
Ουρηθροκυστεοσκόπηση 
Παρακέντηση αποστήµατος Προστάτου 
Τυφλή Ουρηθροτοµία 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
Απολίνωση και εκτοµή Σπερµατικού Πόρων 
Αφαίρεση ξένων σωµάτων από Ανδρική Ουρήθρα 
Αφαίρεση Πεϊκής προθέσεως 
∆ιαδερµική Νεφροστοµία 
 
∆ιαδερµική Πυελοσκόπηση 
∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία 
∆ιόρθωση Κιρσοκήλης 
∆ιόρθωση Κρυψορχίας 
∆ιουρηθρική αφαίρεση κονδυλωµάτων 
Ενδοσκοπική µηχανική ή δι΄υπερήχων λιθοτριψία λίθων 
Ουροδόχου Κύστεως 
Ενδοσκοπική Ουρητηροπυελοσκόπηση 
Επιδιδυµιδεκτοµή 

Καθήλωση Όρχεος ή Ορχεοπηξία 
 

Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση µονίµων καθετήρων 
ετερόπλευρα µε ανιούσα ουρητηροπυελογραφία 
Κυστεοσκόπηση µε λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως 
Κυστεοσκοπική εκκένωση αιµατοκύστης 
Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας 
Ορχεκτοµή 
Περιτοµή 
Πλαστική στοµίου Ουρήθρας 
Συστροφή Όρχεος/Ορχεοπηξία 
Τοποθέτηση pig-tail 
Τοποθέτηση ή αφαίρεση προθέσεως όρχεος 
Υδροκήλη 
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4) 
∆ευτερογενής επέµβαση Ουροστόµατος 
∆ιαδερµική Νεφρολιθοτριψία 
∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία 
∆ιουρηθρική αφαίρεση Θηλωµάτων 
∆ιουρηθρική όγκου Κύστεως 
∆ιουρηθρική Προσταδενεκτοµή 
Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου Ουρητήρα 
Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως έως 1 εκ. 
Επέµβαση επί εκτοπίας Όρχεος 
Μερική Πεεκτοµή µε βιοψία βουβωνικών λεµφαδένων 

Μικροχειρουργική αναστόµωση Σπερµατικού πόρου και 
επιδιδυµίδος 
Ουρηθεκτοµή 
Ουρητηροστοµία 
Πλαστική Σηραγγωδών σωµάτων-NESBIT 
Πλαστική συριγγίου και στενώµατος Ουρήθρας 
Ριζική Ορχεκτοµή επί καρκίνου 
Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός 
Τραύµα και ρήξη Ουρήθρας εξωπυελική 

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5) 
Ανοικτή Νεφροστοµία 
Αφαίρεση εκκολπώµατος Ουροδόχου κύστεως 
Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως 
Αφαίρεση κύστεως Νεφρού 
∆ιαχωρισµός ή µερική αφαίρεση Πεταλοειδούς Νεφρού 
∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία 
∆ιουρηθρική Προστάτου και νεοπλάσµατος Κύστεως  
Εκτοµή Κυστεοκολπικού συριγγίου 
Εκτοµή Ορθοκυστικού συριγγίου 
Εµφύτευση Ουρητήρος καθώς και  
αντιπαλινδροµική εµφύτευση Ουρητήρος ετερόπλευρα 
Εµφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα 
Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως άνω του 1 εκ. 
Επινεφριδεκτοµή επί αδενώµατος 
Μερική Κυστεκτοµή µε ή χωρίς επανεµφύτευση ουρητήρος 
Μερική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή  
Μετατραυµατική ρήξη Κύστεως και ενδοπυελική ουρήθρα 
Νεφρεκτοµή 

Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) άνευ νεφροτοµής 
Ολική Ουρητηρεκτοµή 
Ολική Πεεκτοµή µε βουβωνική λεµφαδενεκτοµή  
Ουρητηρολιθοτοµία 
Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης 
Ουρητηροπυελοσκοπία και ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων ή όγκων 
Παροχέτευση Ουρινώµατος 
Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες 
Πλαστική Ουρητήρος (µεγαουρητήρος) 
Πυελοπλαστική 
Ριζικός Λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου 
Στήριξη αυχένος Κύστεως 
Τοποθέτηση Ενδοπεϊκής πρόθεσης  
Υπερηβική Κυστεοστοµία 
Υπερηβική Προστατεκτοµή  
Χειρουργική των ουρητήρων επί τραυµατισµού 
Χειρουργικός καθαρισµός Οσχέου (Fourner) κ.λ.π. 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 
Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή Λεµφαδενεκτοµή 
Νεφρεκτοµή για µεταµόσχευση 
Νεφρολιθοτοµία (Κοραλλιωειδής Λίθος) µετά νεφροτοµής 
Ριζική αφαίρεση πέους µε λεµφαδενεκτοµή  
Ριζική Επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου 

Ριζική Κυστεκτοµή επί καρκίνου κύστεως µε πυελική λεµφαδενεκτοµή 
Ριζική Νεφρεκτοµή επί καρκίνου 
Ριζική υπερηβική Προστατεκτοµή επί καρκίνου Προστάτου µε πυελική 
λεµφαδενεκτοµή 
Χειρουργική του νεφρού επί τραυµατικών νεφρικών κακώσεων  

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (7) 
Αυτοµεταµόσχευση 
Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit 

Πλαστική Κύστεως επί εκστροφίας κύστεως 
Στεγανή παροχέτευση ούρων και δηµιουργία Νεοκύστης 

 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (12) 

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1) 
Απόξεση Επιθηλίου Κερατοειδούς 
Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως  

Ένεση Οινοπνεύµατος  
Επαναληπτική Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως 

  

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) 
Ανάταξη φακού-Παρακέντηση προσθίου θαλάµου-
∆ευτερογενής καταρράκτης-Καψουλοτοµή 
Απολίνωση επιπολής κροταφικής αρτηρίας 
Αφαίρεση κύστης, ογκιδίου, σπίλου 
Βιοψία ∆ακρυϊκού αδένος-ογκιδίου-οφθαλµικών ιστών 
Βλεφαροραφή  
Καθαρισµός µαζών 
Καθετηριασµός και πλύση δακρυϊκής οδού 
Κερατοτοµή µετεγχειρητική επαναληπτική 
Κρυοπηξία  

Μεµβρανεκτοµή 
Ξανθελάσµατα 
Πτερύγιο 
Συρραφή Επιπεφυκότος 
Συρραφή Κερατοειδούς 
Ταtoo Κερατοειδούς-limbus-Σκληρού  
Ταρσοραφή 
Τραύµα επιφανειακό Βλεφάρων-Επιπεφυκότος 
Τραύµα Σκληρού Επιφανειακό 
Χαλάζιο 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
Ακτινωτή Κερατοτοµή Μυωπίας  
Ανάταξη ίριδος  
Ασκός Αφαίρεση  
Β. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού βίδα Flat τοποθέτηση + 
τρυπάνωση  
Βιτρεκτοµή πρόσθια 
Γ. Στάδιο τεχνητού οφθαλµού κατά POMPE τελική 
τοποθέτηση  
Εκτοµή Κερατοειδούς Αστιγµατική µετά ή άνευ συρραφής 

Εκτρόπιο 
Εντρόπιο 
Επικάλυψη 
Ιριδοπλαστική 
Μεταµόσχευση Επιπεφυκότος / Αµνιακής µεµβράνης 
Περιστροφή Φακού  
Πλύση προσθίου Θαλάµου  
Επεµβάσεις Μυωπίας µε Laser 
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4) 
Αντιγλαυκωµατική επέµβαση 
Αντικατάσταση Ενδοφακών  
Ασκορινοστοµία 
Αφαίρεση κρυασταλλοειδούς φακού 
Βλεφαροπλαστική µε ή χωρίς χειλεοπλαστική- Πτώση 
βλεφάρου 
Εγχείρηση Καταρράκτου 
Εκκένωση κόγχου 

Ένθεση Molteno ή τύπου Molteno  
Ένθεση βαλβίδος Molteno  
Ένθεση Ενδοφακού- Αφαίρεση Ενδοφακού  
Κερατοτοµή αστιγµατισµού 
Σκληροπλαστική 
Στραβισµός 
Τραύµα Υαλώδους  
Υπερµετρωπία

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5) 
Αποκόλληση Αµφιβληστροειδούς 
Βιτρεκτοµή οπίσθια- Χειρ. Ωχράς 
Εξόρυξη και µεταµόσχευση Βολβού(Σκληρού-µεταµόσχευση 
ένθεση αλοµοσχεύµατος βολβού) 
Κερατοπρόθεση ένθεση  Α΄ στάδιο - Β΄ στάδιο 

Μεταµόσχευση Κερατοειδούς 
Μεταµόσχευση Σκληρού – Limbus 
Τραύµα Σκληρού, Κερατοειδούς, Υαλώδους 
Χειρουργική αποκατάσταση προσθίου ηµιµορίου 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (13) 
 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1) 
∆ιάνοιξη Αιµατώµατος 
∆ιάνοιξη ∆ερµατικού Αποστήµατος 
Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος, έως 4 εκ. χωρίς 
συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή αγγείων 

Κλειστή ανάταξη κατάγµατος δακτύλου 
Ονυχεκτοµή Μερική 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) 
Ακρωτηριασµός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου 
Ακρωτηριασµός Φάλαγγος ∆ακτύλου 
Αφαίρεση Λευκοπλακίας 
Αφαίρεση µικρού υλικού Οστεοσυνθέσεως 
Βιοψία ∆έρµατος µυός, κροταφικής αρτηρίας, λεµφαδένων 
∆ιατοµή βραχέος χαλινού 
∆ιόρθωση Εκτροπίου 
∆ιόρθωση ουλών 
∆ιόρθωση σχιστίας χείλους 
∆ιόρθωση Τηλεκάνθου 
Εκτοµή Αθηρωµατώδους Κύστεως, µικρού Λιπώµατος, 
Ινώµατος, Θηλώµατος, Σπίλου και γενικώς µικρών 
δερµατικών µορφωµάτων 
Εκτοµή µικρού ∆ερµατικού όγκου και µικρός τοπικός 
Κρηµνός 

Εκτοµή Ξανθελάσµατος Βλεφάρου 
Εκτοµή ογκιδίου Μαλακών µορίων, διαµέτρου κάτω των 4 εκ. 
Εξαίρεση γαγγλίου 
Εξαίρεση όγκου Προσώπου έως 4 εκ. 
Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους έως 25 εκ., 
µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων, µυών ή 
αγγείων 
Κλειστή ανάταξη ρινικού κατάγµατος µε αναισθησία 
Μικρά Μοσχεύµατα ∆έρµατος 
Μόσχευµα Ρινός απλό 
Ολική Ονυχεκτοµή και Ονυχοπλαστική 
Ονυχεκτοµή Ολική 
Συρραφή διατοµής Τενόντων ή νεύρων µεµονωµένων 
Τοποθέτηση µικρών διατατών ιστών έως 4 εκ. 

 
 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
Ακρωτηριασµός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός 
Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος ∆ακτύλου 
Αποκατάσταση ουλών µε µικροµεταµόσχευση µαλλιών χωρίς Laser 
Αποκατάσταση ρήξεως µυός 
Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων ∆ακτύλου 
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων, χωρίς προσβολή νεύρων, αγγείων ή οστών 
Αφαίρεση παλαµιαίας απονευρώσεως επί νόσου του Dupuytren 
∆ιάνοιξη καρπιαίου σωλήνα 
∆ιόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία 
∆ιόρθωση ουλών άνω των 2  
∆ιόρθωση συνδακτυλίας 2 δακτύλων 
∆ιόρθωση σχιστίας Υπερώας, Φαρυγγοπλαστική 
Εκτοµή ευµεγέθους όγκου Μαστού 
Εκτοµή ευµεγέθων επιπολής όγκων, διαµέτρου άνω των 4 εκ. 
Εκτοµή κύστεως κόκκυγγος και αποκατάσταση 
Εκτοµή µη ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισµός διά σύρµατος) 
Εκτοµή όγκου Θωρακικού τοιχώµατος (άνω του επιπέδου των πλευρών) 
Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος έως 4 εκ. 
Εκτοµή Όγκου Μαλακών µορίων, διαµέτρου άνω των 4 εκ. 
Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος 
Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2 εκ. 
Εξαίρεση όγκου Προσώπου άνω των 4 εκ. 
Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου 
Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (µέχρι 2 ώρες) 
Καθαρισµός & Συρραφή τραυµάτων συνολικού µήκους άνω των 25 εκ., µεµονωµένων ή πολλαπλών, χωρίς συµµετοχή νεύρων, 
τενόντων, µυών ή αγγείων 
Κρηµνοί δέρµατος έως 2 ώρες 
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Μεγάλα µοσχεύµατα δέρµατος 
Μερικός Λεµφαδενικός καθαρισµός Βουβωνικής χώρας 
Μερικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας Κοιλότητος 
Περιτοµή 
Πλαστική πτερυγίου Ωτός 
Πολλαπλές τενοντοραφές έως 2 τον αριθµό 
Τενοντοµετάθεση 
Τεταρτεκτοµή Μαστού 
Τοποθέτηση µεγάλων διατατών ιστών άνω των 4 εκ. 
Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου τµήµατος ρινικού διαφράγµατος  
 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4) 
Ακρωτηριασµός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, της Κνήµης 
Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγµατος ζυγωµατικού 
Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος άνω ή κάτω γνάθου 
Ανοικτή ανάταξη ρινικού κατάγµατος 
Απλή Μαστεκτοµή 
Αποκατάσταση ρήξεως µυών (πέραν του ενός µυός) 
∆ιόρθωση Κοιλιοκήλης 
∆ιόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης 
∆ιόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία 
Εκτοµή όγκου Γνάθου 
Εκτοµή όγκου Κοιλιακού τοιχώµατος άνω των 4 εκ. 
Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (άνω των 2 ωρών) 
Κρηµνοί δέρµατος άνω των 3 ωρών 
Λήψη Μοσχεύµατος 
Μερική παρωτιδεκτοµή   µετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου 

Μυϊκοί Κρηµνοί 
Μυοδερµατικοί Κρηµνοί 
Οστεοτοµία απλή Άνω ή Κάτω Γνάθου 
Οστεοτοµία Κόγχου 
Οστικό Μόσχευµα εδάφους Κόγχου 
Πλαστική Κοιλιακών Μυών 
Πλαστική Οµφαλοκήλης 
Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος 
Ριζικός Βουβωνικός Λεµφαδενικός καθαρισµός 
Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Μασχαλιαίας Κοιλότητας 
Σµίκρυνση Μαστών άνω των 350 gr 
Συρραφές νεύρων 
Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέϊνου τµήµατος ρινικού 
διαφράγµατος  

 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5) 
Ακρωτηριασµός στο ύψος του Μηρού 
Ανακατασκευή πτερυγίου µε πλευρικό χόνδρο 
Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος Κόγχου 
Αποσυµπίεση Προσωπικού νεύρου 
∆ιόρθωση οσχεϊκού, πυελικού Υποσπαδία 
∆ιόρθωση παράλυσης πλευράς προσώπου 

Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ. 
Μαστεκτοµή µετά ριζικού Λεµφαδενικού καθαρισµού Μασχαλιαίας κοιλότητος  
Ολική Παρωτιδεκτοµή 
Οστικό Μόσχευµα Άνω Γνάθου (µε διόρθωση Χείλους-∆ιαφράγµατος-Ρινός) 
Παρωτιδεκτοµή µε ανακατασκευή προσωπικού νεύρου 
Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 
Ανακατασκευή Μαστού µε ορθό κοιλιακό µυοδερµατικό κρηµνό 
Ανακατασκευή Μαστού µε πλατύ ραχιαίο µύ (µε ή χωρίς ένθεµα) 

Άνω ή Κάτω Γναθεκτοµή 
Πλαστική αποκατάσταση ελλειµµάτων κοιλιακών τοιχωµάτων 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (7) 
Ανάταξη κατάγµατος Κρανίου 
Εξαίρεση όγκων Κρανίου 
Μικροχειρουργική επανόρθωση 

Οστεοτοµία Lefort III / Ανοικτή ανάταξη καταγµάτων κρανίου – κόγχων 
Οστεοτοµία Μέτωπο – προσωπική 

 
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (14) 

 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1) 
Αφαίρεση ξένου σώµατος ή ρινολίθου ρινός διά της φυσικής 
οδού 
Αφαίρεση ξένου σώµατος Στοµατοφάρυγγα 
Αφαίρεση σωληνίσκου αερισµού 

∆ιάνοιξη δοθιήνος ή αποστήµατος Έξω Ακουστικού Πόρου 
Παρακέντηση Τυµπάνου 
Παροχέτευση υποδόριου αποστήµατος κεφαλής 
Χειρουργική θεραπεία φλεγµονής πτερυγίου Ωτός 

 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) 
Αδενοειδεκτοµή 
Αλλαγή Σωλήνα Montgomery 
Ανάταξη απλού κατάγµατος ρινικών οστών µε γενική 
αναισθησία 
Αφαίρεση αιµορραγικού Πολύποδα ή άλλης εξεργασίας 
Ρινικού ∆ιαφράγµατος 
Αφαίρεση ξένου σώµατος στοµατοφάρυγγα στο χειρουργείο 
υπό γενική αναισθησία 
Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου µε γ.α. 
(φυσική οδός) 
Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου µε 
οπισθοωτιαία τοµή 
Αφαίρεση ξένου σώµατος Υποφάρυγγα, Λάρυγγα 
Βιοψία γλώσσης, στοµατοφάρυγγα 
Βιοψία Λάρυγγα, Υποφάρυγγα µε τοπική αναισθησία 
Βιοψία Ρινός ή Επιφάρυγγα 
Βιοψία Τραχηλικού Λεµφαδένα 

Βιοψία Ωτός 
∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ∆ιαφράγµατος 
∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος ρινικού διαφράγµατος 
µε γενική αναισθησία 
∆ιάνοιξη Περιαµυγδαλικού αποστήµατος 
∆ιατοµή χαλινού Γλώσσης 
Εκτοµή ογκιδίου γλώσσης 
Εξαίρεση µικρού όγκου προσώπου ή τραχήλου διαµέτρου 
έως 4 εκ. χωρίς τοπική πλαστική 
Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου διαµέτρου 
έως 4 εκ., τοπική πλαστική µε χρήση κρηµνού 
Εξαίρεση πολύποδος Ωτός 
Λύση συµφύσεων Ρινικής κοιλότητας 
Μερική εκτοµή πτερυγίου Ωτός  
Παρακέντηση και πλύση Ιγµορείου άντρου 
Παρακέντηση και πλύση Μετωπιαίου κόλπου 
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Παρακέντηση Τυµπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου 
αερισµού 
Παροχέτευση αποστήµατος Κεφαλής ή Τραχήλου 
Παροχέτευση υποδόριου αποστήµατος τραχήλου 

 
Συρραφή Βλεννογόνου Στόµατος 
Συρραφή Γλώσσης 
Υποβλεννογόνιος καυτηριασµός Ρινικών κόγχων 
Χειρουργική θεραπεία τραύµατος πτερυγίου ωτός 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3) 
Αµυγδαλεκτοµή 
Ανάτρηση Ιγµορίου άντρου κατά Caldwell-Luc (ΠΟ: 
Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού γναθιαίου κ.) 
Αντιµετώπιση επιπλεγµένου κατάγµατος Ρινός 
Αποκατάσταση µετά Τραχειοστοµία 
Αποφλοίωση φωνητικών χορδών 
Αφαίρεση εξοστώσεως ή οστεώµατος από τον Έξω 
Ακουστικό Πόρο 
Αφαίρεση ξένου σώµατος διά Βρογχοσκοπήσεως 
Αφαίρεση όγκου Παρωτίδος χωρίς παρασκευή του 
προσωπικού νεύρου 
Αφαίρεση Προωτιαίου συριγγίου 
Βιοψία διά Βρογχοσκοπήσεως 
Βιοψία Ιγµορίου άντρου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο (ενδορινικά 
ή από κυνικό βοθρίο) 
Βιοψία, αφαίρεση πολύποδος Φωνητικών Χορδών µε 
µικρολαρυγγοσκόπηση 
∆ιάνοιξη παροχέτευση Λουδοβικείου κυνάγχης 
∆ιαστολή Υποφάρυγγα, Οισοφάγου ή Λάρυγγα µε κηρία. Ανά 
συνεδρία 
Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φωνητικές χορδές 
Εκτοµή άνω Λαρυγγικού νεύρου 
Εκτοµή Ρινικού Πολύποδος 
Εκτοµή Σταφυλής 
Εκτοµή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος 
Εκτοµή χοανοπολύποδος 
Ενδορινική εκτοµή χοανοπολύποδος 
Εξαίρεση Βατραχίου 
Εξαίρεση µικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου διαµέτρου άνω 

των 4 εκ., τοπική πλαστική µε χρήση κρηµνού 
Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόµατος έως 2 εκ. 
Επιπολής µερική παρωτιδεκτοµή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου 
Ερευνητική Τυµπανοτοµή 
Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας (ΒΑΗΑ) σε δύο 
συνεδρίες, ανά συνεδρία 
Κογχοτοµή κάτω 
Λήψη µοσχεύµατος από το πτερύγιο ωτός 
Λύση συµφύσεων ή διαφράγµατος Φωνητικών Χορδών 
Μυριγγοπλαστική (ή τύπου Ι) 
Ολική αφαίρεση Πτερυγίου Ωτός 
Πανενδοσκόπηση 
Παροχέτευση εν τω βάθει φλεγµονής ή αποστήµατος τραχήλου 
Πλαστική αποκατάσταση ελλείµµατος δέρµατος κεφαλής και τραχήλου µε 
ελεύθερο δερµατικό µόσχευµα µερικού ή ολικού πάχους 
Πλαστική αποκατάσταση µε τοπικό κρηµνό µετά αφαίρεσης δερµατικής 
βλάβης του δέρµατος κεφαλής ή τραχήλου 
Πλαστική πτερυγίου Ωτός 
Πλαστική Τραχειοστοµίας 
Σύγκλειση τραχειοστόµατος 
Τοποθέτηση τραχειοοισοφαγείου κοµβίου φώνησης (περιλαµβάνεται 
και η διατοµή του κρικοθυρεοειδούς µυός) 
Τραχειοβρογχοσκόπηση χωρίς βιοψία  
Τραχειοτοµία 
Χειρουργική αντιµετώπιση αιµορραγίας µετά αµυγδαλεκτοµή ή 
αδενοειδεκτοµή 
Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου τµήµατος ρινικού 
διαφράγµατος 
Χειρουργική της Γλωσσικής Αµυγδαλής 

 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4) 
Απολίνωση έξω καρωτίδος 
Αρυταινοειδεκτοµή 
Ενδορινική αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης 
Εξαίρεση Βργχιακής κύστης 
Εξαίρεση κύστεως Θυρεογλωσσικού πόρου 
Εξαίρεση στυλοειδούς αποφύσεως 
Εξωτερικές προσπελάσεις στο λάρυγγα 
Εφαρµογή οστεοαναρτώµενου ακουστικού βαρηκοϊας 
(ΒΑΗΑ) σε µια συνεδρία 
Κάτω Ρινοαντροστοµία 
Λήψη µοσχεύµατος νεύρου 
Λοβεκτοµή Θυρεοειδούς 
Μερική Γλωσσεκτοµή 
Μερική Θυρεοειδεκτοµή 

Μερική παρωτιδεκτοµή µετά παρασκευής κλάδων του 
προσωπικού νεύρου 
Μέση Ρινοαντροστοµία 
Πλαστική αποκατάσταση Στοµατογναθιαίας επικοινωνίας 
Πλαστική Ρινός και Ρινικού ∆ιαφράγµατος 
Πλαστική Ρινός µε χρήση µοσχεύµατος 
Σύγκλειση διατρήσεως ∆ιαφράγµατος 
Υπερωϊοφαρυγγοπλαστική 
Υφολική Θυρεοειδεκτοµή 
Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέϊνου τµήµατος 
ρινικού διαφράγµατος 
Χειρουργική µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 1 
Χειρουργική της Στυλοειδούς αποφύσεως 
Χορδεκτοµή 
Χορδοπηξία 

 
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5) 
Αναβολεκτοµή ή Αναβολοτοµή 
Αναστόµωση νεύρου 
Αναστόµωση νεύρου κεφαλής και τραχήλου 
Αναστόµωση Προσωπικού νεύρου 
Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού του Μετωπιαίου κόλπου-
Οστέωµα 
Απλή Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσµίλωση µαστοειδούς απλή) 
Αποκατάσταση Λαρυγγικής στενώσεως µε χρήση 
προσθετικών υλικών (π.χ. Mondgomery) 
Αποκατάσταση µε ∆ερµατικό κρηµνό 
Αποκατάσταση µε Μυοδερµατικό κρηµνό 
Απολίνωση έσω γναθιαίας αρτηρίας δια του ιγµορείου 
Απολίνωση Ηθµοειδών αρτηριών 
Απολίνωση Σφηνουπερωΐου αρτηρίας 
Αποσυµπίεση Ενδολεµφικού σάκκου 
Αποσυµπίεση του Οπτικού νεύρου 

Αττικοτοµή 
Αφαίρεση Λαρυγγοκήλης 
Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος µε εκσκαφή 
Αφαίρεση Φαρυγγικού εκκολπώµατος 
Αφαίρεση, αναστόµωση Τραχείας 
Βιοψία Σφηνοειδούς κόλπου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο 
∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση Εγκεφαλονωτιαίας Ρινόρροιας 
∆ιαµαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ωτόρροιας 
∆ιυπερώϊος αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης 
Εκτοµή του Βιδιανού νεύρου 
Εξαίρεση όγκου εδάφους στόµατος άνω των 2 εκ. 
Εξωτερική Ηθµοειδεκτοµή 
Επανεπέµβαση πλαστικής Ρινός 
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Επεµβάσεις γιά αποκατάσταση της λειτουργίας του 
Λάρυγγος µε εξωτερική προσπέλαση (Θυρεοτοµή, 
Λαρυγγοτοµή, Χορδεκτοµή, κ.λ.π.) 
Επιγλωττιδοπηξία 
Ηθµοειδεκτοµή ή Σφηνοειδεκτοµή 
Κρικοφαρυγγική µυοτοµή 
Λαρυγγοπλαστική 
Μερική Λαρυγγεκτοµή κάθετη 
Μερική Λαρυγγεκτοµή οριζόντια 
Ολική εξωτερική διάνοιξη των παραρρινίων 
Ολική Θυρεοειδεκτοµή 
Ολική Λαρυγγεκτοµή 
Ολική Λαρυγγεκτοµή µε ριζικό Λεµφαδενικό καθαρισµό 
τραχήλου 
Ολική Παρωτιδεκτοµή 
Ολική Σφηνο-ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο 
Οσταριοπλαστική 
Πλαγία Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή 
Προσθία ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο 
Ριζική ανάτρηση Μαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές 
 
 

Ριζική Μαστοειδεκτοµή (Π.Ο: εκσκαφή λιθοµαστοειδική) 
Ριζικός Λεµφαδενικός Καθαρισµός Τραχήλου 
Σφηνοειδεκτοµή 
Τοποθέτηση Ενδοκοχλιακού µοσχεύµατος 
Τραχειοπλαστική  
Τραχειοπλαστική µε χρήση χόνδρου 
Τροποποιηµένη ριζική Μαστοειδεκτοµή 
Τυµπανοπλαστικές (εκτός τύπου Ι) 
Χειρουργική αποκατάσταση Τραχειοοισοφαγικού συριγγίου 
Χειρουργική αποκατάσταση Φαρυγγοστόµατος 
Χειρουργική αποκατάσταση Φαρυγγοστόµατος µε χρήση κρηµνού 
Χειρουργική ατρησίας ΕΑΠ 
Χειρουργική αφαίρεση µηνιγγοκήλης ή εγκεφαλοκήλης µε ενδοσκοπικό 
έλεγχο 
Χειρουργική αφαίρεση νεοπλασίας ρινός παραρρινίων µε ενδοσκοπικό 
έλεγχο 
Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων Σφηνοειδούς 
Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών ΕΑΠ 
Χειρουργική συγγενών ανωµαλιών Πτερυγίου 
Χειρουργική της τραχείας 
Χειρουργική του µετωπιαίου κολπώµατος κατά Draf 2 και 3 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6) 
∆ιαρρινική αφαίρεση όγκου βάσης κρανίου 
∆ιαρρινική Υποφυσεκτοµή 
∆ιυπερώϊος προσπέλαση (Ρινοίωµα, κ.λ.π.) 
Εκτοµή Λιθοειδούς σε όγκους ωτός 
Κάτω Γναθεκτοµή 
Λαβυρινθεκτοµή µεµβρανώδης 
Λαβυρινθεκτοµή οστική 
Λαρυγγο-Φαρυγγο-Οισοφαγεκτοµή µε ή χωρίς λεµφαδενικό καθαρισµό 
Μερική Γναθεκτοµή 
Μερική Φαρυγγεκτοµή 
Νευρεκτοµή του Αιθουσαίου ν. 
Οισοφαγεκτοµή (Μερική ή Ολική) 
Ολική Γναθεκτοµή 
Ολική Γναθεκτοµή µε εξόρυξη του Οφθαλµού (χειρουργική commando) 
Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγεκτοµή 
Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγο-Οισοφαγεκτοµή 
Ριζική Θυρεοειδεκτοµή επί καρκίνου 
Φαρυγγολαρυγγεκτοµή ολική ή µερική µε ή χωρίς λεµφαδενικό καθαρισµό 
Χειρουργική της βάσεως του κρανίου π.χ. χηµειωδέκτωµα (jugularis) 
Χειρουργική Χηµειοδεκτώµατος (tympanicus) 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (7) 
Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώµατος 

  

 
Άρθρο 12ο: Λήξη ισχύος 
 

Η παρούσα Ασφαλιστική Παροχή λήγει όταν: 
 

α) Λήξει ή ακυρωθεί ή εξαγορασθεί ή γίνει ελεύθερο περαιτέρω καταβολών το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο. 
 

β) Με την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου από το Συµβαλλόµενο ή την Εταιρία.  
 

γ) Με το θάνατο του Ασφαλισµένου.  
 

∆ιευκρινίζεται ότι η περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου επιφέρει την ακύρωση της Ασφαλιστικής Σύµβασης, µε 
ηµεροµηνία ακύρωσης την ηµεροµηνία θανάτου. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται στα εξαρτώµενα µέλη του, 
εφόσον καλύπτονταν από την παρούσα ασφαλιστική παροχή, το δικαίωµα να ασφαλιστούν µε ατοµικό 
ασφαλιστήριο µε την πλησιέστερη στην παρούσα ασφαλιστική παροχή, που θα διατίθεται τότε από την Εταιρεία, και 
µε το ισχύον τιµολόγιο που θα εφαρµόζει τότε η Εταιρεία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιµότητας, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα αιτηθούν εγγράφως την ασφάλισή τους εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία διακοπής της λόγω 
θανάτου του Ασφαλισµένου. 
 

δ) Με τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού (70ου) έτους της ηλικίας του Ασφαλισµένου. Αν η ασφάλιση του 
Ασφαλισµένου έχει ανανεωθεί συνεχώς και αδιαλείπτως για δέκα (10) συνεχείς ετήσιες ασφαλιστικές περιόδους, η 
τελευταία των οποίων συµπίπτει µε το εβδοµηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του, η Εταιρεία παρέχει στον 
Ασφαλισµένο τη δυνατότητα, µετά από έγγραφο αίτηµά του και τη συναίνεση του Συµβαλλοµένου, να συνεχίσει 
την ασφαλιστική του κάλυψη, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στο Άρθρο 3ο των Γενικών Όρων της παρούσας 
Ασφαλιστικής Παροχής. 
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ε) Όσον αφορά στα τέκνα του Ασφαλισµένου, εφόσον καλύπτονται από την παρούσα ασφαλιστική παροχή, θα 
τερµατίζεται αµέσως µε τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους ή του εικοστού πέµπτου 
(25ου) έτους της ηλικίας τους εφόσον σπουδάζουν και υπό την προϋπόθεση ότι ο Συµβαλλόµενος έχει 
προηγουµένως ενηµερώσει εγγράφως την Εταιρεία. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, παρέχεται στα τέκνα του Ασφαλισµένου, εφόσον καλύπτονταν από την παρούσα 
ασφαλιστική παροχή, το δικαίωµα να ασφαλιστούν µε ατοµικό ασφαλιστήριο µε την πλησιέστερη στην παρούσα 
ασφαλιστική παροχή, που θα διατίθεται τότε από την Εταιρεία, και µε το ισχύον τιµολόγιο που θα εφαρµόζει τότε η 
Εταιρεία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιµότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθούν εγγράφως την ασφάλισή τους εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία διακοπής της λόγω συµπλήρωσης των ανωτέρω ορίων ηλικίας. 
 

στ) Όσον αφορά στο/στη σύζυγό του Ασφαλισµένου, εφόσον καλύπτεται από την παρούσα ασφαλιστική παροχή, 
θα τερµατίζεται µε τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού (70ου) έτους της ηλικίας του/της. Αν η ασφάλιση έχει 
ανανεωθεί συνεχώς και αδιαλείπτως για δέκα (10) συνεχείς ετήσιες ασφαλιστικές περιόδους, η τελευταία των 
οποίων συµπίπτει µε το εβδοµηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του/της, η Εταιρεία του/της παρέχει τη δυνατότητα, 
µετά από έγγραφο αίτηµά του/της και τη συναίνεση του Συµβαλλοµένου, να συνεχίσει την ασφαλιστική του/της 
κάλυψη, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στο Άρθρο 3ο των Γενικών Όρων της παρούσας Ασφαλιστικής Παροχής. 

 

 

 

 
 
 

 

 


