
ÍÝï ðñüãñáµµá Éóüâéá Õãåßá - Ðáßäùí Õãåßá 
Χαρακτηριστικά προγράµµατος
 Αφορά πρόγραµµα που συνδυάζει την ισόβια βασική ασφάλιση µε ετησίως ανανεούµενη 
τιµολογιακά συµπληρωµατική κάλυψη Νοσοκοµειακής και Εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης.
Η Νοσοκοµειακή και Εξωνοσοκοµειακή κάλυψη θα δίνεται για κεφάλαια 60.000 ή 150.000 ευρώ 
και σε κάθε αποζηµίωση που θα παίρνει ο ασφαλισµένος, θα µειώνεται αυτόµατα το διαθέσιµο 
κεφάλαιο για όλη τη διάρκεια του συµβολαίου.
 Με αυτό τον τρόπο θα συνδυάσουµε την ισοβιότητα της ασφάλισης µε κεφάλαιο κάλυψης 
όµως το οποίο θα είναι συγκεκριµένο και διαρκώς µειούµενο κατά την διάρκεια του συµβολαίου, 
σύµφωνα µε τις αποζηµιώσεις που έχουν δοθεί για το συµβόλαιο.

Τιµολόγηση Προγράµµατος
 Τα ασφάλιστρα της Νοσοκοµειακής κάλυψης θα είναι ετησίως αυξανόµενα σύµφωνα µε την 
ηλικία του ασφαλισµένου.

Mέγιστο καλυπτόµενο ποσό κατ' άτοµο 
για νοσοκοµειακά και ιατροφαρµακευτικά έξοδα  60.000 €  150.000 €

 1. Ηµερήσιο νοσήλιο για δωµάτιο και τροφή έως  150 €  280 €

 2. Αµοιβή χειρούργου, βάσει πινάκων σπουδαιότητας έως  2.800 €  5.000 €

 3. Αµοιβή αναισθησιολόγου, βάσει πινάκων σπουδαιότητας έως 
 
 680 €  1.000 € 

 4. Γενικά έξοδα νοσοκοµείου ή κλινικής  ΒΑΣEI ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ  ΒΑΣEI ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 

 5. Ηµερήσιο επίδοµα κατ' άτοµο και κατά περίπτωση για νοσηλεία 
στο εξωτερικό µέχρι 30 ηµέρες 

 300 €  300 € 

 6. Εξω-Νοσοκοµειακά έξοδα σε ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα δικτύου 
ετησίως έως  150 €  300 € 

 7. Επίδοµα τοκετού (µετά από 24 µήνες)  800 €  1.500 €

 8. Εξετάσεις Αίµατος για Σάκχαρο, Τριγλυκερίδια & Χοληστερίνη, 
µετρήσεις πίεσης και διενέργεια καρδιογραφηµάτων 
στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της . ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

 ΔΩΡΕΑΝ  ΔΩΡΕΑΝ 

 9. 24ΩΡΗ Παροχή Ιατρικών συµβουλών – Τηλεβοήθεια  ΔΩΡΕΑΝ  ΔΩΡΕΑΝ 

 10. Υγειονοµική µεταφορά µε ιδιόκτητα ασθενοφόρα οχήµατα  ΔΩΡΕΑΝ  ΔΩΡΕΑΝ 

 11. Συµµετοχή στο I-Club  ΔΩΡΕΑΝ  ΔΩΡΕΑΝ 

 Καλύψεις 



Κανόνες αποδοχής
� Για το πρόγραµµα των 60.000€ και για ηλικίες έως 40 ετών, συµπλήρωση ιατρικού ιστορικού 

στην πρόταση ασφάλισης και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας 
� Για το πρόγραµµα των 60.000 € για ηλικίες άνω των 41 ετών, συµπλήρωση ιατρικού ιστορικού 

στην πρόταση ασφάλισης ,εξέταση από ιατρό ΚΙΒ και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας 
� Για το πρόγραµµα των 150.000 € και για ηλικίες έως 40 ετών, συµπλήρωση ιατρικού ιστορικού 

στην πρόταση ασφάλισης ,εξέταση από ιατρό ΚΙΒ και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας 
� Για το πρόγραµµα των 150.000 € για ηλικίες άνω των 41 ετών, συµπλήρωση ιατρικού ιστορικού 

στην πρόταση ασφάλισης, διενέργεια check up σε συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο και 
αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. 

Δικαίωµα συµβολαίου 
 Έχει υπολογισθεί δικαίωµα συµβολαίου 25 ευρώ, ώστε να καλύπτει τα έξοδα διενέργειας 
check up σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτό από τους κανόνες αποδοχής. 

Πρόταση ασφάλισης 
Θα χρησιµοποιηθεί η υπάρχουσα 

Προστατευόµενα µέλη 
 Δεν θα παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης προστατευοµένων µελών και έκαστος θα κάνει το 
ατοµικό του συµβόλαιο. 
Οι λόγοι είναι : 
� H κάλυψη της ισόβιας ασφάλισης του κυρίως ασφαλισµένου, θα καθιστούσε αδύνατη την 

συνέχιση του συµβολαίου στα προστατευόµενα µέλη εφόσον αυτός απεβίωνε. 
� Δεν θα χρειαστεί να έχουµε ασφαλισµένους και προστατευόµενα µέλη µε το ίδιο κεφάλαιο 

κάλυψης άλλα έκαστος να επιλέγει αυτό που χρειάζεται. 

Επαναφορά ή έκδοση νέου συµβολαίου σε ενδεχόµενη ακύρωση 
Θα εξετάζεται κατά περίπτωση. 

Όροι συµβολαίου-Εξαιρέσεις-Αναµονές 
Επισυνάπτονται 

Προµήθειες 
Θα ισχύουν οι προβλεπόµενες προµήθειες συµπληρωµατικών καλύψεων οι οποίες για τις 
κατηγορίες διαµεσολάβησης είναι: 
� Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι 22,5% 
� Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Μεσίτες 25% 

ΚΑΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ!!! 

Πυρίντσης Μίλτος 
Διευθυντής Εταιρίας Ζωής 



ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Éóüâéá Õãåßá - Ðáßäùí Õãåßá 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ

1."ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ", είναι το πρόσωπο του οποίου η υγεία ασφαλίζεται και του οποίου η ηλικία είναι 
µεγαλύτερη των τριών (3) µηνών και µικρότερη των εξήντα (60)ετών.

2."ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ", είναι το πρόσωπο το οποίο συνάπτει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε την 
Εταιρία.

3."ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ", είναι το πρόσωπο που έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης ως 
αντικαταστάτη του συµβαλλοµένου σε περίπτωση θανάτου του.

4."ΑΤΥΧΗΜΑ", είναι το περιστατικό που οφείλεται σε αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, ανεξάρτητη 
από τη θέληση του Ασφαλισµένου αιτία και που του προκαλεί (ως αποκλειστική και ανεξάρτητα από 
κάθε άλλη αιτία) σωµατική βλάβη.

5."ΑΣΘΕΝΕΙΑ", είναι κάθε νόσος ή πάθηση που εκδηλώνεται για πρώτη φορά τριάντα (30) τουλάχιστον 
ηµέρες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.

6."ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ", είναι κάθε ασθένεια από την οποία πάσχει ο Ασφαλισµένος, πριν από 
την ηµεροµηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου .

7."ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ", είναι κάθε περιστατικό κατά το οποίο επέρχεται αιφνίδια µεταβολή της 
υγείας του Ασφαλισµένου και απαιτείται άµεση ιατρική φροντίδα, εκ του οποίου κάθε καθυστέρηση 
µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ή να βλάψει ανεπανόρθωτα τη σωµατική του ακεραιότητα.

8."ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ", είναι κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα (συµπεριλαµβάνονται και οι Κλινικές - ιδιωτικά 
νοσηλευτικά ιδρύµατα) ,που λειτουργεί νόµιµα. Αναρρωτήρια, οίκοι ευγηρίας και φυσιοθεραπευτήρια 
ή κλινικές αποκατάστασης δε θεωρούνται νοσοκοµεία.

9."ΝΟΣΗΛΕΙΑ", σηµαίνει εισαγωγή και παραµονή σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα για µία διανυκτέρευση 
τουλάχιστον.

10."ΝΟΣΗΛΙΑ", είναι τα έξοδα, µε αποδείξεις από εισαγωγή και παραµονή σε Νοσοκοµείο ή Κλινική για 
µία διανυκτέρευση τουλάχιστον.

11."ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ", είναι η χρονική περίοδος των δώδεκα µηνών που αρχίζει κατά την 
ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του συµβολαίου.

12. " ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ", είναι το επίσηµο έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία σε περιπτώσεις µεταβολής 
των όρων ή άλλων στοιχείων της παρούσας ασφάλισης.



ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ- ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

 Οι παρακάτω περιγραφόµενες καλύψεις είναι ετησίως τιµολογιακά ανανεούµενες και ισχύουν 
άµεσα εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί τα 
ασφάλιστρα της ανάλογης ασφαλιστικής περιόδου.

Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και υπολογίζεται µε βάση τους παρακάτω ενδεικτικούς παράγοντες:
� Την ηλικία του ασφαλισµένου,
� Το κόστος περίθαλψης, ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων, βάσει του πληθωρισµού,
� Τη συχνότητα των περιστατικών που καλύπτονται, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που 

διαθέτει τόσο η Εταιρία, όσο και άλλοι ελληνικοί και διεθνείς οργανισµοί,
� Τη συνεχή εξέλιξη των αναγνωρισµένων ιατρικών µεθόδων και πρακτικών που εφαρµόζονται για 

την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία (π.χ. στοχευµένες-βιολογικές θεραπείες για καρκίνο) 
και την αντίστοιχη επιβάρυνση που έχουν στο κόστος,

� Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας.

Κατά την ανανέωση του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου, το Ασφάλιστρο υπολογίζεται εκ νέου από την 
Εταιρία, αφού ληφθούν υπόψη και οι παραπάνω ενδεικτικοί παράγοντες.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Ασφάλιστρο είναι προκαταβλητέο. Η συχνότητα πληρωµής του Ασφαλίστρου αναγράφεται στον 
Πίνακα παροχών και ασφαλίστρων και µπορεί να είναι:
� Εφάπαξ (χωρίς επιβάρυνση).
� Εξαµηνιαίες δόσεις (2% επιβάρυνση). 
� Τριµηνιαίες δόσεις (3% επιβάρυνση).
� Μηνιαίες δόσεις (6% επιβάρυνση).

Η δυνατότητα εξόφλησης µε µηνιαίες δόσεις παρέχεται µόνο σε περίπτωση πάγιας εντολής µέσω 
πιστωτικής κάρτας.

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος επιθυµεί να αλλάξει τον τρόπο ή τη συχνότητα πληρωµής του 
Ασφαλίστρου, τότε θα πρέπει να ενηµερώσει την Εταιρία µε σχετική αίτηση. Εφόσον η Εταιρία την 
αποδεχτεί, θα εκδώσει Πρόσθετη πράξη για την αλλαγή που έχει ζητηθεί.



ΑΡΘΡΟ 4ο :  ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

 Κάθε φόρος ή τέλος που έχει σχέση µε το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο, το Ασφάλιστρο, την 
Αποζηµίωση ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν επιβάλλεται από διατάξεις που θεσπίστηκαν 
πριν ή µετά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου, επιβαρύνει αποκλειστικά τον Συµβαλλόµενο ή 
τον Ασφαλισµένο.

ΑΡΘΡΟ 5ο :  ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 Σε όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου, δεν καλύπτονται οι παρακάτω 
περιπτώσεις και οι επιπλοκές τους:

� Νοσηλευτικές και ιατροφαρµακευτικές δαπάνες που αποζηµιώθηκαν από άλλο ασφαλιστικό 
οργανισµό, ίδρυµα  ή ασφαλιστική εταιρία,

� Τα έξοδα συνοδού σε νοσηλευτικό ίδρυµα,

� Παθήσεις, Ατυχήµατα και εµφανείς σωµατικές ανωµαλίες που υπήρχαν πριν από το Ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο και τα οποία, αν και ήταν γνωστά στο Συµβαλλόµενο, δε δηλώθηκαν στην Αίτηση 
ασφάλισης,

� Αλκοολική ηπατοπάθεια και µέθη οδηγού, όπως αυτή ορίζεται από τη νοµοθεσία της οδικής 
κυκλοφορίας,

� Χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών,

� Ψυχιατρικές παθήσεις,

� Επεµβάσεις και Θεραπεία δοντιών, φατνίων και ούλων, εκτός και αν είναι αποτέλεσµα ατυχήµατος,

� Οφθαλµολογικές θεραπείες και επεµβάσεις, εκτός και αν είναι αποτέλεσµα ατυχήµατος,

� Εγκυµοσύνη ,τοκετός , αποβολή ή άµβλωση, καθώς και τα επακόλουθα ή τις επιπλοκές τους, κάθε 
είδους Θεραπεία, χειρουργική ή επεµβατική πράξη, για την αντιµετώπιση της υπογονιµότητας για 
εξωσωµατική ή τεχνητή γονιµοποίηση (νοσηλείες, επεµβάσεις (άµεσες ή έµµεσες), διαγνωστικές, 
φάρµακα κ.λ.π.) πριν και µετά την  εµφύτευση ή για αντισύλληψη,

� Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS),

� Αγορά τεχνητών µελών,

� Συγγενείς παθήσεις,

� Οσφυαλγία-Ισχυαλγία,

� Παθήσεις ή Ατυχήµατα που οφείλονται σε πράξη του Ασφαλισµένου που τιµωρείται ποινικά,



� Παθήσεις ή Ατυχήµατα που οφείλονται σε συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς 
αγώνες, ερασιτεχνικούς αγώνες ή προπονήσεις, πυγµαχίας, πάλης ή ταχύτητας µε µηχανοκίνητα 
µέσα,

� Παθήσεις ή Ατυχήµατα που οφείλονται σε κατάδυση, αλεξιπτωτισµό, αιωροπτερισµό, 
ανεµοπτερισµό και πτήση µε αερόστατο.

� Απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Ασφαλισµένου,

� Παθήσεις ή Ατυχήµατα που οφείλονται σε πολεµικά γεγονότα, πολιτική ή στρατιωτική στάση , 
επανάσταση  και εξέγερση,

� Παθήσεις ή Ατυχήµατα που οφείλονται σε συµµετοχή σε διαδηλώσεις, ταραχές και κάθε µορφής 
τροµοκρατική ενέργεια,

� Παθήσεις ή Ατυχήµατα που οφείλονται σε επιδράσεις πυρηνικής ενέργειας, σε ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες ή χηµική µόλυνση,

� Παθήσεις ή Ατυχήµατα  που οφείλονται  κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας του 
Ασφαλισµένου στις Ένοπλες Δυνάµεις     οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού,

� Επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται µε τη µέθοδο της Ροµποτικής Ιατρικής (π.χ Χειρουργικό 
Σύστηµα DA VINCI) 

� Αιµοκάθαρση για χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

� Φάρµακα χηµειοθεραπείας

� Νοσογόνος παχυσαρκία

� Ασθένειες µε τη µορφή ενδηµίας ή πανδηµίας.

ΆΡΘΡΟ 6ο : ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Α) ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ & ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

1) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ
 
 Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου για τις 
νοσοκοµειακές δαπάνες που έκανε εξαιτίας ατυχήµατος ή ασθένειάς του, µε εφάπαξ αποζηµίωση. Η 
αποζηµίωση αυτή, για το σύνολο των καλυπτοµένων παροχών, δεν µπορεί να υπερβεί το µέγιστο 
καλυπτόµενο ποσό, όπως αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών.
 Στην κάθε ανανέωση του ασφαλιστηρίου το ασφαλισµένο κεφάλαιο θα ισούται µε το αρχικό 
κεφάλαιο που είχε ο πίνακας παροχών του πρωτασφαλιστηρίου, µειωµένο ισόποσα κατά όλα τα ποσά 
των αποζηµιώσεων που εισέπραξε ο ασφαλισµένος  κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.



2) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 Καλύπτει τον Ασφαλισµένο, µόνο αν έχει νοσηλευτεί σε Νοσοκοµείο ή Κλινική, τουλάχιστον 
για 24 ώρες. Σε περίπτωση χειρουργικών επεµβάσεων που δεν απαιτείται 24ωρη τουλάχιστον 
νοσηλεία, πρέπει η Εταιρία να ειδοποιείται γραπτώς τουλάχιστον 3 ηµέρες  πριν την επέµβαση και να 
προσκοµίζεται εισιτήριο-εξιτήριο από το νοσηλευτήριο, έστω και χωρίς χρέωση νοσηλίου. 

Δεν καλύπτονται επεµβάσεις που γίνονται εκτός Νοσοκοµείων.

 Καλύπτει τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για Νοσοκοµειακή Περίθαλψη µε ανώτατο ποσό 
αυτό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών, και σκοπεύουν αποκλειστικά στην αποκατάσταση της 
υγείας του Ασφαλισµένου και συγκεκριµένα για :

� Δωµάτιο και τροφή

� Γενικά έξοδα Νοσοκοµείου

� Αµοιβές Χειρουργών και Αναισθησιολόγων σύµφωνα µε τους πίνακες σπουδαιότητας της 
εγχείρησης.  Δεν αποζηµιώνονται αµοιβές βοηθών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου.

� Φάρµακα, Ακτινογραφίες, Εργαστηριακές και Μικροβιολογικές Εξετάσεις εντός του νοσηλευτικού 
ιδρύµατος.

Β) Παρεχόµενες Εξω-νοσοκοµειακές Καλύψεις

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΤΗΛΕΒΟΗΘΕΙΑ

 Ο Ασφαλιστής παρέχει ιατρικές συµβουλές στον Ασφαλισµένο, 24 ώρες το 24ωρο όλες τις 
ηµέρες του χρόνου µέσω του Κέντρου Ιατρικής Βοήθειας της Εταιρίας. Την ευθύνη για οποιαδήποτε 
ιατρική συµβουλή τη φέρει ο ίδιος ο ιατρός και ο Ασφαλιστής ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο για 
τυχόν αποδεδειγµένη χρήση ιατρού που δεν πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλµατός του. Οι παρεχόµενες ιατρικές συµβουλές δεν αποτελούν ιατρικές γνωµατεύσεις.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Παρέχονται απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για ιατρικές εξετάσεις στα Κέντρα Ιατρικής 
Βοήθειας (Κ.Ι.Β) της Εταιρίας  24 ώρες το 24ωρο µετά από τηλεφωνικό ραντεβού.

 Επίσης παρέχονται απεριόριστες επισκέψεις σε δίκτυο συνεργαζοµένων Ιατρών µέσω 
συνεργαζοµένων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ανεξάρτητου δικτύου ιατρών  σε προνοµιακές τιµές , 
όπως εµφανίζονται στο site της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr.

 Παρέχονται απεριόριστες εξετάσεις αίµατος για σάκχαρο, τριγλυκερίδια & χοληστερίνη στα 
Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. 



Παρέχονται απεριόριστα καρδιογραφήµατα και µετρήσεις πίεσης, από εξειδικευµένες οµάδες Ιατρών 
στα κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται στα Κ.Ι.Β. της Εταιρίας πανελληνίως, µετά από ραντεβού που θα 
κλείσει ο ιατρός υπηρεσίας µε τον Ασφαλισµένο, εκτός του Κ.Ι.Β. της Θεσσαλονίκης που λειτουργεί 
24ώρες το 24ωρο.

Παρέχονται απεριόριστες διαγνωστικές, µικροβιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις σε 
συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα µε συµµετοχή του ασφαλισµένου το ποσό του  τιµοκαταλόγου του 
Δηµοσίου, όπως εµφανίζονται στα ΦΕΚ 62/91 και 22705/30-10-01 ως αυτές ισχύουν έως σήµερα.

Σε περίπτωση αιφνίδιας Ασθένειας ή Ατυχήµατος του Ασφαλισµένου στην Ελλάδα, ο Ασφαλιστής του 
παρέχει το δικαίωµα εξέτασης από οποιοδήποτε ιατρό του συµβεβληµένου δικτύου  και διενέργεια 
διαγνωστικών εξετάσεων σε συµβεβληµένα µετά από σύσταση από οποιοδήποτε ιατρό του 
συµβεβληµένου δικτύου.

Τα ετήσια ανώτατα όρια των διαγνωστικών εξετάσεων και της αµοιβής του ιατρού, αναφέρονται στον 
πίνακα παροχών του παρόντος ασφαλιστηρίου.

Από τις παρεχόµενες διαγνωστικές εξετάσεις εξαιρούνται οι παρακάτω:

Παρακολούθηση εµβρύου µε τον υπερηχοτοµογράφο, εξετάσεις ανιχνεύσεως DNA, διαγνωστικές 
παρακεντήσεις. 

Επίσης εξαιρούνται από την παρούσα κάλυψη:

α) Αλλαγή τραυµάτων σε χρόνια περιστατικά (όπως κατακλίσεις, συρίγγια, αποστήµατα, εγκαύµατα 
κ.λ.π.),

β) Δαπάνες αγοράς ιατρικών σκευασµάτων (γυαλιά οράσεως, φακοί επαφής, ενισχυτικά ακοής κ.λπ),

γ) Δαπάνες αγοράς φαρµάκων,

δ) Αµοιβές οδοντιάτρων & εργασίες & υλικά διερεύνησης και θεραπείας δοντιών (εκτός αν είναι 
συνέπεια ατυχήµατος), πλαστικών χειρουργών και ψυχιάτρων,

ε) Μεταφορά νεφροπαθών προς αιµοκάθαρση,

στ) Τοκετοί, αµβλώσεις, αποβολές µε τα επακόλουθα και τις επιπλοκές τους,

ζ) Παρακολούθηση ιατρών αναπαραγωγής για τεχνητή γονιµοποίηση & διερεύνηση στειρότητας.

η) Φυσικοθεραπείες,

θ) Η χρηµατική παροχή προς υποκατάσταση της ιατρικής παροχής,

ι) Κάθε άλλη δόλια κατάχρηση του σκοπού των παρεχοµένων καλύψεων,

κ) Κάθε είδους προληπτικών εξετάσεων.



ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 Για οποιαδήποτε ασθένεια ή ατύχηµα που µπορεί να θεµελιώσει αξίωση από την προσθήκη 
αυτή, ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία µέσα σε 8 ηµέρες 
από την έναρξή της. Αν η Εταιρία δεν ειδοποιηθεί µέσα στην προθεσµία των 8 ηµερών, απαλλάσσεται 
από τις υποχρεώσεις που έχει από την προσθήκη αυτή, εκτός αν ο Ασφαλισµένος αποδείξει ότι υπήρχαν 
λόγοι ανωτέρας βίας για τη µη εµπρόθεσµη γνωστοποίηση.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ασθένειας ή ατυχήµατος του ασφαλισµένου, ο 
Ασφαλιστής παρέχει υγειονοµική µεταφορά προς το πλησιέστερο εφηµερεύον νοσοκοµείο, µε τα 
ασθενοφόρα οχήµατα και ιπτάµενα µέσα που διαθέτει κατόπιν εγκρίσεως του Αρχιάτρου της Εταιρίας,  
λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη τη φύση του περιγραφόµενου περιστατικού και µόνον όταν αυτό είναι 
σταθεροποιηµένο, τις καιρικές και τις κυκλοφοριακές συνθήκες και την επάρκεια των µέσων.

 Για οποιοδήποτε µέλος που καλύπτεται από την ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί υγειονοµική µεταφορά, αν:

� είναι σε εγκυµοσύνη άνω των τεσσάρων (4) µηνών.
� βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
� πάσχει από χρόνιες ή ψυχιατρικές παθήσεις.
� είναι κάτω των δώδεκα (12) µηνών.
�

ΑΡΘΡΟ 7ο :  ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η νοσηλεία στο εξωτερικό καλύπτεται µε καταβολή µόνο ηµερήσιου επιδόµατος

α) εφόσον πρόκειται για περίπτωση νοσηλείας η οποία δεν αντιµετωπίζεται ιατρικά στην Ελλάδα, και 
εφόσον έχει ενηµερωθεί η Εταιρία πριν την αναχώρηση.

β) σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήµατος κατά τη διάρκεια παραµονής του Ασφαλισµένου 
στο εξωτερικό για λόγους επαγγελµατικούς ή αναψυχής. 

Δεν θεωρείται νοσηλεία η εισαγωγή σε κέντρα αποκατάστασης.

 Σε περίπτωση έκτακτης νοσηλείας του Ασφαλισµένου σε Νοσοκοµείο ή Κλινική του 
εξωτερικού, ο Ασφαλισµένος ή σε περίπτωση αδυναµίας του ιδίου ένα συγγενικό πρόσωπο, 
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρία, εγγράφως, οπωσδήποτε πριν τη λήξη της νοσηλείας, άλλως η 
Εταιρία δεν έχει καµία υποχρέωση καταβολής του επιδόµατος.

 Η Εταιρία θα καταβάλλει κατά περίπτωση  το αντίστοιχο ηµερήσιο επίδοµα, όπως προβλέπεται 
στον Πίνακα Παροχών για τη νοσηλεία στο εξωτερικό. 



 Για την καταβολή της αποζηµίωσης πρέπει να προσκοµισθούν στην Εταιρία το εξιτήριο και η 
γνωµάτευση του Νοσοκοµείου καθώς και όλες οι αποδείξεις σε φωτοτυπίες, µεταφρασµένα και 
επικυρωµένα από την πλησιέστερη Ελληνική Προξενική αρχή.

Η καταβολή της αποζηµίωσης γίνεται σε Euro.

 Η διάρκεια της νοσηλείας στο εξωτερικό δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες κατά 
περίπτωση και για όλο το έτος.

 Η Εταιρία έχει δικαίωµα να ορίσει ελεγκτή ιατρό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την 
εξακρίβωση της πραγµατοποιηθείσας νοσηλείας και την καταβολή του ηµερήσιου επιδόµατος.

ΆΡΘΡΟ 8ο : ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ

 Ο µέγιστος χρόνος παραµονής στο νοσηλευτικό ίδρυµα ανά περίπτωση δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις 60 ηµέρες. Δύο ή περισσότερες νοσηλείες σε Νοσοκοµείο, οι οποίες οφείλονται στην 
ίδια αιτία ή σε επιπλοκές από την ίδια αιτία, θα θεωρούνται από την Εταιρία σαν µία νοσηλεία, που δε 
διακόπηκε, εάν δεν µεσολαβούν µεταξύ τους περισσότερες από εξήντα (60) ηµέρες. 

ΆΡΘΡΟ 9ο :  ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

 Σε περίπτωση τοκετού καταβάλλεται το επίδοµα που αναφέρεται στο Πίνακα Παροχών .
Το επίδοµα θα καταβάλλεται εφόσον η κάλυψη είναι συνεχόµενα σε ισχύ είκοσι  τεσσάρων (24)  
τουλάχιστον, µηνών από την ηµεροµηνία ασφαλίσεως των καλυπτοµένων γυναικών ή της 
επαναφοράς της σε ισχύ.

ΆΡΘΡΟ 10ο : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ

 Η Εταιρία αποζηµιώνει το 100% των καταβληθέντων από τον ασφαλισµένο  δαπανών κατά 
απόδειξη  και µέχρι των ορίων που αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών, 

 Σηµειώνεται ότι η εκκαθάριση γίνεται ανά απόδειξη. Το τελικό αποζηµιωθέν ποσό που 
εισέπραξε ο  ασφαλισµένος θα µειώνει αυτόµατα και ισόποσα το συνολικό διαθέσιµο ασφαλιζόµενο 
κεφάλαιο που αναγράφεται στον πίνακα παροχών και για όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

 Στην κάθε ανανέωση του ασφαλιστηρίου το ασφαλισµένο κεφάλαιο θα ισούται µε το αρχικό 
κεφάλαιο που είχε ο πίνακας παροχών του πρωτασφαλιστηρίου, µειωµένο ισόποσα κατά όλα τα ποσά 
των αποζηµιώσεων που εισέπραξε ο ασφαλισµένος  κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

ΆΡΘΡΟ 11ο :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 Κατά τη σύναψη της ασφαλίσεως, ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να περιγράψει µε κάθε 
ειλικρίνεια την κατάσταση της υγείας του, τις συνθήκες του επαγγέλµατός του και 



γενικά να δηλώσει όλα τα περιστατικά στην Εταιρία για τη σωστή εκτίµηση του κινδύνου που 
αναλαµβάνει. Κάθε ψευδής δήλωση του Ασφαλισµένου ή αποσιώπηση γνωστών σε αυτόν 
περιστατικών επιφέρει την ακύρωση αυτής της ασφαλίσεως από την αρχή της συµβάσεως, αν η 
δήλωση ή η αποσιώπηση είναι τέτοιας φύσεως, που η Εταιρία δεν θα δεχόταν να κάνει την ασφάλιση ή 
αν τη δεχόταν, θα την έκανε µε διαφορετικούς όρους καλύψεως.

 Η ψευδής δήλωση ή η αποσιώπηση περιστατικών που είναι καθοριστικά για τη µη ανάληψη του 
κινδύνου απαλλάσσει τον Ασφαλιστή από τις υποχρεώσεις του.

 Ο Ασφαλισµένος κατά τη διάρκεια της ασφαλίσεως αυτής, έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί 
εγγράφως την Εταιρία για κάθε µεταβολή του επαγγέλµατός του ή του τόπου µονίµου εγκαταστάσεώς 
του.

 Αν συµβεί οποιαδήποτε απ' αυτές τις µεταβολές, χωρίς να γνωστοποιηθεί στην Εταιρία, αυτή 
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της, αν η µεταβολή αυξάνει τους κινδύνους στους οποίους 
υπόκειται ο Ασφαλισµένος και η Εταιρία δεν θα δεχόταν την κάλυψή τους µε τους ίδιους όρους. 

 Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρία για κάθε εισαγωγή 
του ίδιου µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία εισαγωγής και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο 
από το Νοσοκοµείο. Σε περίπτωση µη ειδοποίησης πριν από την έξοδο από το Νοσηλευτικό ίδρυµα, η 
Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση κάλυψης των εξόδων νοσηλείας.

 Επίσης ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Εταιρία κάθε πληροφορία που 
του ζητείται, σχετικά µε το ατύχηµα ή την ασθένεια που προκάλεσαν την εισαγωγή στο Νοσοκοµείο και 
να προσκοµίσει κάθε αναγκαίο δικαιολογητικό στοιχείο µε δικά του έξοδα. 

 Η Εταιρία δικαιούται µε δικά της έξοδα και ιατρό που ορίζει αυτή, να εξετάσει κάθε 
καλυπτόµενο πρόσωπο από αυτή τη κάλυψη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του µέσα στο Νοσοκοµείο 
ή και έξω από αυτό, σε περίπτωση δε που ο ασφαλισµένος αρνηθεί την προαναφερόµενη εξέταση, η 
Εταιρία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της.

 Ο Συµβαλλόµενος έχει όλα τα δικαιώµατα που προκύπτουν από το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 
Σε περίπτωση Αποζηµίωσης, αυτή δίνεται στον Συµβαλλόµενο - Ασφαλισµένο, εφόσον είναι 
διαφορετικό πρόσωπο από το Συµβαλλόµενο.

 Ο Συµβαλλόµενος, σύµφωνα µε το νόµο, έχει δικαίωµα Εναντίωσης και δικαίωµα 
Υπαναχώρησης

 Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο, µε γραπτή δήλωση υπογεγραµµένη 
και από τους δύο. Η δήλωση αυτή πρέπει να σταλεί στα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας για να εκδοθεί 
Πρόσθετη πράξη. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του νέου Συµβαλλόµενου ισχύουν από τη στιγµή 
που η Εταιρία παραλάβει τη δήλωση.



 Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να αλλάξει τον τρόπο ή/και τη συχνότητα πληρωµής του 
Ασφαλιστηρίου συµβολαίου.

Σε περίπτωση θανάτου του Συµβαλλοµένου τα ανωτέρω δικαιώµατα και υποχρεώσεις µεταφέρονται 
στον υποκατάστατο δικαιούχο που έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

 Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω περιπτώσεις:

� Αν ο Συµβαλλόµενος από δόλο δε δηλώσει, κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου, κάθε 
στοιχείο ή γεγονός που γνωρίζει και είναι αντικειµενικά σηµαντικό για την εκτίµηση του 
ασφαλιστικού κινδύνου από την Εταιρία. 

 Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία έχει δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο, 
µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που ενηµερώθηκε για την παράβαση. 

 Η καταγγελία θα γίνει µε γραπτή ενηµέρωση στο Συµβαλλόµενο, µε την οποία θα του 
γνωστοποιείται η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

 Στο διάστηµα µέχρι την καταγγελία η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση καταβολής 
Αποζηµίωσης.

� Αν ο Ασφαλισµένος παραπλανήσει ή προσπαθήσει να παραπλανήσει την Εταιρία, σχετικά µε το 
δικαίωµα Αποζηµίωσης ή το εύρος της. 

 Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία έχει δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο, 
µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που ενηµερώθηκε για την παράβαση. 

 Η καταγγελία θα γίνει µε γραπτή ενηµέρωση στο Συµβαλλόµενο, µε την οποία θα του 
γνωστοποιείται η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

 Στο διάστηµα µέχρι την καταγγελία η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση καταβολής 
Αποζηµίωσης.

� Αν αποδειχτεί ότι ο Συµβαλλόµενος έχει δηλώσει από δόλο διαφορετική Ηλικία ασφαλισµένου από 
την πραγµατική. Ισχύουν τα παρακάτω: 

A. Αν δεν έχει συµβεί ασφαλιστικός κίνδυνος 

 Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο, 
µε γραπτή ενηµέρωση στο Συµβαλλόµενο µέσα σε ένα (1) µήνα από τη στιγµή που ενηµερώθηκε, ή να 
απαιτήσει το Ασφάλιστρο που δεν έχει καταβληθεί από την αρχική έναρξη του Ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου, σύµφωνα µε την πραγµατική Ηλικία του ασφαλισµένου. 

 Αν ο Συµβαλλόµενος δεν αποδεχτεί την πρόταση της Εταιρίας για την πληρωµή του 
Ασφαλίστρου σύµφωνα µε την πραγµατική Ηλικία του ασφαλισµένου, τότε το Ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο ακυρώνεται. 



Β. Αν έχει συµβεί ασφαλιστικός κίνδυνος 

 Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση καταβολής Αποζηµίωσης, 
για το συγκεκριµένο ασφαλιστικό κίνδυνο. 

 Στη συνέχεια, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο, µε 
γραπτή ενηµέρωση στο Συµβαλλόµενο µέσα σε ένα (1) µήνα από τη στιγµή που αυτή ενηµερώθηκε, ή να 
απαιτήσει το Ασφάλιστρο που δεν έχει καταβληθεί από την αρχική έναρξη του Ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου, σύµφωνα µε την πραγµατική Ηλικία του ασφαλισµένου. 

 Αν ο Συµβαλλόµενος δεν αποδεχτεί την πρόταση της Εταιρίας για την πληρωµή του 
Ασφαλίστρου σύµφωνα µε την πραγµατική Ηλικία του ασφαλισµένου, τότε το Ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο ακυρώνεται

� Αν δεν πληρωθεί δόση Ασφαλίστρου µέχρι την ηµεροµηνία που έχει οριστεί. 

 Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία στέλνει στο Συµβαλλόµενο γραπτή ενηµέρωση για την οφειλή. 
Με αυτή τον ενηµερώνει ότι, αν δεν καταβληθεί το Ασφάλιστρο της δόσης µέσα σε τριάντα (30) µέρες 
από την παραλαβή της γραπτής ενηµέρωσης, το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα ακυρωθεί.

ΆΡΘΡΟ 13ο : ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Η ασφάλιση λήγει αυτόµατα µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του Ασφαλισµένου ή µε 
τη λήξη / διακοπή του Ασφαλιστηρίου, εφόσον γίνει νωρίτερα. Η διάρκεια της παροχής µπορεί να 
παραταθεί και πέρα από τα εξήντα πέντε (65) έτη για πέντε (5) ακόµη χρόνια, µετά από έγκριση της 
Εταιρίας,  και µε την προϋπόθεση να ήταν ασφαλισµένος πριν το 65ο έτος συνέχεια, τουλάχιστον για 
µία εξαετία (6 έτη).

 Το αντίστοιχο ασφάλιστρο σ' αυτή την περίπτωση θα είναι αυξηµένο κατά 30% αυτού που ισχύει. 
Στη συνέχεια µπορεί η κάλυψη να παραταθεί ισόβια, µετά από έγκριση της Εταιρίας, µε επαύξηση 50% 
στο τρέχον ασφάλιστρο.

2. Η ισχύς της συµπληρωµατικής κάλυψης λήγει:

α) Αν δεν καταβληθούν έγκαιρα τα ασφάλιστρα και µε την προϋπόθεση τήρησης των σχετικών 
προβλέψεων του νόµου.

β) Με έγγραφη καταγγελία από τον Ασφαλισµένο ή τον Συµβαλλόµενο ή την Εταιρία. Το δικαίωµα αυτό 
από πλευράς της Εταιρίας παύει να ισχύει µετά την παρέλευση δύο ετών από την έναρξη της κάλυψης ή 
της επαναφοράς της σε ισχύ.

γ) Αν ο Ασφαλισµένος γίνει µέλος των στρατιωτικών, ναυτικών ή αεροπορικών δυνάµεων 
οποιασδήποτε χώρας που βρίσκεται σε πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο.

3. Αν κατά τη διάρκεια που είναι σε ισχύ το Ασφαλιστήριο διαπιστωθεί ότι το επάγγελµα του 
Ασφαλιζοµένου, που είχε δηλωθεί στην αίτηση, δεν είναι το αληθές, η Εταιρία δικαιούται:



α) Να διακόψει την ασφάλιση, αν το πραγµατικό επάγγελµα περιέχει τέτοιο κίνδυνο, που η Εταιρία δεν 
θα έκανε δεκτή την ασφάλισή του, τουλάχιστον µε το ίδιο ασφάλιστρο.

β) Να τροποποιήσει το ύψος των παροχών, αν κατατάσσει το πραγµατικό επάγγελµα σε υψηλότερη 
κατηγορία κινδύνου, ανάλογα µε το πόσο επαρκούν τα ασφάλιστρα.

γ) Αν το κατατάσσει σε µικρότερη κατηγορία κινδύνου, να επιστρέψει τα επιπλέον ασφάλιστρα.

4. Αν η ηλικία δηλωθεί λανθασµένα, τότε σε περίπτωση αποζηµίωσης, αν η πραγµατική ηλικία είναι 
µεγαλύτερη, θα καταβληθεί αποζηµίωση µε ποσά παροχών που αντιστοιχούν στα καταβληθέντα 
ασφάλιστρα.

5. Πληρωµή που έγινε µετά από τη λήξη ή ακύρωσή του, δεν δηµιουργεί καµία υποχρέωση για την 
Εταιρία, εκτός από την υποχρέωση επιστροφής των ασφαλίστρων χωρίς τόκους.

6. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο λήγει αυτόµατα και δεν ανανεώνεται εφόσον εξαντληθεί το διαθέσιµο 
ασφαλισµένο κεφάλαιο κατά εφαρµογή του άρθρου 6 του παρόντος.

7. Εφόσον τεθεί άκυρη για οποιοδήποτε λόγο  η βασική ασφάλιση Ζωής

ΆΡΘΡΟ 14ο : ΑΝΑΜΟΝΕΣ-ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η Εταιρία, για συγκεκριµένες περιπτώσεις, καλύπτει τη Νοσηλεία του Ασφαλισµένου µετά από 
περιόδους αναµονής. 

Η περίοδος αναµονής ξεκινά από την αρχική έναρξη του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου και αφορά τις 
παρακάτω περιπτώσεις και τις επιπλοκές τους εφόσον η νόσος εµφανισθεί για πρώτη φορά µετά από 
διάστηµα :

Έξι µήνες ( 6 ) :
� Στεφανιαία νόσος. 
� Οποιαδήποτε κήλη.

Ένα έτος ( 1 ) :
� Αφαίρεση αµυγδαλών.
� Αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια).
� Κύστη κόκκυγος.
� Κιρσοί κάτω άκρων.
� Παθήσεις και ατυχήµατα της άρθρωσης του γόνατος.
� Κήλες τοιχώµατος κοιλιάς.
� Αιµορροΐδες, ραγάδες και περιπρωκτικό συρίγγιο.
� Καταρράκτης.
� Ινοµυώµατα µήτρας.
� Ορώδης κύστη και κύστη ωχρού σωµατίου ωοθηκών.
� Ενδοµητρίωση.
� Παθήσεις χολής.
� Λιθίαση νεφρών.
� Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος και παθήσεις παραρρίνιων κόλπων.
� o Καλοήθεις παθήσεις δέρµατος, µαστού, θυρεοειδή αδένα.
� o Καρκίνος.



Δύο (2) έτη συνεχόµενης κάλυψης: 
� Εκκολπώµατα παχέος εντέρου.
� Κίρρωση ήπατος.
� Παθήσεις και Ατυχήµατα εσωτερικών και εξωτερικών ανδρικών γεννητικών οργάνων.
� Ορθοκήλη, κυστεοκήλη και κάθε είδους Θεραπεία για την ακράτεια ούρων.
� Θεραπεία ανευρύσµατος αορτής και περιφερικής αγγειοπάθειας.
�

 Στις περιπτώσεις διάγνωσης καρκίνου, οι χηµειοθεραπείες & ακτινοθεραπείες που τυχόν 
απαιτηθούν για τη θεραπεία της νόσου, θεωρούνται ως Νοσοκοµειακά έξοδα και αποζηµιώνονται 
µέχρι να εξαντληθεί το ανώτατο κεφάλαιο αποζηµίωσης που ίσχυε όταν πρωτοεµφανίστηκε η νόσος. 
Δεν καλύπτονται τα φάρµακα για την φαρµακευτική αγωγή .

 Θεωρείται ως µία περίπτωση, η περίοδος που ξεκινάει από την πρώτη νοσηλεία και µέχρι 
εξάντλησης του αρχικού κεφαλαίου, ανεξαρτήτως του διαστήµατος που µεσολαβεί ανάµεσα σε 
θεραπείες ή επόµενες νοσηλείες.

 - Σηµειώνεται ότι ενδεχόµενες µεταστάσεις του καρκίνου σε άλλα µέρη του σώµατος, 
θεωρούνται συνέχεια της πρώτης περίπτωσης και δεν λαµβάνονται ως διαφορετική νόσος.

ΆΡΘΡΟ 15ο : ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Διευκρινίζεται ότι ο Ασφαλιστής, κατά την πραγµατοποίηση των παροχών του, δεσµεύεται από τους 
σχετικούς νοµοθετικούς, διοικητικούς και υγειονοµικούς κανόνες, που ισχύουν στην Ελλάδα 
(Ελληνικό Δίκαιο). 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της επέµβασης ως αυτή προκύπτει από τους πίνακες σπουδαιότητας 
της επέµβασης, ο ασφαλισµένος θα αποζηµιώνεται µέχρι του ποσού που προκύπτει από το ποσοστό της 
έκαστης κατηγορίας επί του ασφαλισµένου κεφαλαίου που αναφέρει ο πίνακας παροχών.

Είδος Επέµβασης                   Αµοιβές Χειρουργών  -Αναισθησιολόγων
Πολύ µικρές επεµβάσεις                        3%                                  
Μικρές επεµβάσεις                                  8%                               
Μεσαίες επεµβάσεις                              15%                              
Μεγάλες επεµβάσεις                              35%                        
Βαριές επεµβάσεις                                 50%                          
Εξαιρετικά βαριές επεµβάσεις                75%                           
Ειδικές επεµβάσεις                                 100%                          

ΆΡΘΡΟ 17ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Αρµόδια για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από το παρόν, καθορίζονται τα Δικαστήρια 
Θεσσαλονίκης.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Απολίνωση κιρσού - φλεβός
� Ακρωτηριασµός δακτύλου ( χεριού, ποδιού)
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Ακρωτηριασµός άκρου (ποδιού , κνήµης, µηρού, χεριού, πηχέος, βραχίονος)
� Συρραφή αγγείου (αρτηρίας, φλέβας) κατόπιν τραύµατος
� Στεφανιογραφία
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Εγχείρηση κιρσών ενός σκέλους ή δύο σκελών
� Αρτηριακή εµβολεκτοµή - θροµβεκτοµή
� Αφαίρεση αυχενικής πλευράς
� Διατοµή ή εκτοµή προσθίου σκαληνού µυός
� Οσφυϊκή συµπαθεκτοµή
� Σύγκλιση ρήξης αγγείου (αρτηρίας, φλέβας ) µετά καθετηριασµό
ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αορτο-λαγόνιος ή µηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση
� Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή
� Υποκλείδιο - υποκλείδιο φλεβική - αρτηριακή παράκαµψη µε φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση
� Φλεβική θροµβεκτοµή ( µάσχαλο - υποκλειδίου, λαγονοµηριαίας, κάτω κοίλης φλέβας)
� Αγγειοπλαστική
� Εκτοµή ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας
� Εκτοµή ψευδούς ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αορτο-αµφω-µηριαία-ιγνυακή παράκαµψη
� Αορτο-νεφρική-αρτηριακή παράκαµψη
� Αορτο-σπλαχνική αρτηριακή παράκαµψη
� Αορτο-καρωτιδική ή αορτο-υποκλείδιο παράκαµψη
� Αρτηριοπλαστική νεφρικής αρτηρίας
� Εγχείρηση κοιλιακής αορτής
� Εγχείρηση καρδιάς µε εξωσωµατική ή µη
� Εγχείρηση τραύµατος µεγάλου αγγείου
� Ανευρύσµατα κοιλιακής αορτής, λαγονίου αρτηρίας, µηριαίας αρτηρίας
� Θωρακικό ανεύρισµα
� Εγχείρηση αορτοεντερικής επικοινωνίας

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΟΛΥ  ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Ονυχεκτοµή
� Αφαίρεση θηλώµατος, σπίλου
� Βιοψία δέρµατος, µυός, κροταφικής αρτηρίας, λεµφαδένων
� Συρραφή τραύµατος
� Παρακέντηση κύστεως
� Διάνοιξη αποστήµατος
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αφαίρεση αθηρωµατώδους κύστης, µικρού λιπώµατος, ινώµατος, θηλώµατος
� Διατοµή βραχέος χαλινού
� Περιτοµή, φίµωση
� Οσφυϊκή παρακέντηση
� Διαστολή δακτυλίου
� Ακρωτηριασµός δακτύλου
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Ακρωτηριασµός µηρού, κνήµης, βραχίονος, αντιβραχίου, καρπού, ταρσού
� Εκτεταµένα θλαστικά τραύµατα αντιµετωπισθέντα µε γενική νάρκωση
� Πλαστική κήλης (βουβωνοκήλη χωρίς τοποθέτηση πλέγµατος, µηροκήλη, οµφαλοκήλη, µετεγχειρητική κήλη)
� Σκωληκοειδεκτοµή 
� Παροχέτευση περιγεγραµµένου ενδοκοιλιακού αποστήµατος
� Χολοκυστοστοµία
� Αφαίρεση ευµεγέθων επιπολής όγκων
� Εκτοµή περιεδρικού συριγγίου, ραγάδος
� Αιµορροϊδεκτοµή
� Εκτοµή κύστης κόκκυγος, διάνοιξη περιεδρικού αποστήµατος
� Εκτοµή κονδυλωµάτων , θηλωµάτων, πολυπόδων
� Συστροφή όρχεως - ορχεοπηξία, διόρθωση κρυψορχίας, ορχεκτοµή
� Επιδιδυµιδεκτοµή
� Υδροκήλη



� Κιρσοκήλη
� Εκτοµή κύστεων - συριγγίων τραχήλου
� Αφαίρεση υπογνάθιου σιελογόνου αδένος
� Τεταρτεκτοµή µαστού
� Αφαίρεσης όγκου µαστού
� Αφαίρεση πολύποδα εντέρου
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Περισφιγµένη βουβωνοκήλη ή βουβωνοκήλη µε πλέγµα
� Ερευνητική λαπαροτοµία
� Αφαίρεση εχινόκοκκου, κύστης ήπατος ή κοιλίας
� Κολοστοµία - νηστιδοστοµία - ειλεοστοµία - γαστροστοµία- κυστεοστοµία
� Γαστρεκτοµή µερική
� Βαγοτοµή - αναστόµωση ή πυλωροπλαστική
� Εντεροαναστόµωση
� Μαστεκτοµή απλή ή ριζική
� Παρωτιδεκτοµή
� Ριζικός λεµφαδενικός καθαρισµός τραχήλου - βουβώνων, µασχαλιαίων, πυέλου, λαγονίου
� Θυρεειδεκτοµή ολική ή υφολική
� Χολοκυστεκτοµή και έρευνα χοληδόχου πόρου
� Εκτοµή λεπτού εντέρου
� Πλαστική διαφραγµατοκήλης
� Κολεκτοµή ( µερική )
� Περιτονίτις ( διάτρηση έλκους ή σκωληκοειδούς απόφυσης )
� Σπληνεκτοµή - λαπαροσκοπική βιοψία ήπατος
� Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστης / παγκρέατος
� Διακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού
� Νεφρεκτοµή
� Απεµπλοκή ουρητήρων από οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση
� Ριζική εκτοµή ουροδόχου κύστης
� Ριζικός λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου
� Χολοκυστεκτοµή - χοληδοχοτοµή
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Επινεφριδεκτοµή 
� Κολεκτοµή (ολική)
� Ολική θυρεοειδεκτοµή ( για ca θυρεοειδούς νόσο GRAVES)
� Χολοκυστεκτοµή - σφιγκτηοπλαστική ή χολοπεπτική αναστόµωση
� Παγκρεατεκτοµή ( µερική ή ολική)
� Οισοφαγεκτοµή (µερική ή ολική)
� Ολική γαστρεκτοµή
� Τυπική λοβεκτοµή ήπατος - τραύµα ήπατος - τραύµα παγκρέατος
� Κοιλιοπερινεϊκή εκτοµή ορθού
� Επεµβάσεις χρόνιας παγκρεατίτιδος
� Ολική ή µερική εξεντέρωση πυέλου
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Ηπατεκτοµή
� WIPPLE ( παγκρεατοδωδεκαλεκτοµή συν µετάθεση χοληδόχου πόρου συν γαστροεντεροαναστόµωση)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Μεταµόσχευση µυελού των οστών

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Κρυοπηξία τραχήλου
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αφαίρεση πολύποδα τραχήλου
� Εξάχνωση τραχήλου - µαρσιποποίηση ή εξαίρεση Βαρθολινείου Αδένος
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Κωνοειδής εκτοµή τραχήλου
� Προσθία, οπισθία κολπορραφή
� Προσθοπισθία κολπορραφή
� Επεµβατική λαπαροσκόπηση - επεµβατική υστεροσκόπηση
� Τραχηλεκτοµή
� Αφαίρεση κύστης ωοθήκης- σφηνοειδής εκτοµή ωοθήκης
� Απολίνωση σαλπιγγών ή εκτοµή
� Συνδεσµοπηξία µήτρας 
� Αφαίρεση βαρθολινείου αδένος
� Εκτοµή αιδοίου ( laser )
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Ωοθηκεκτοµή - σαλπιγγεκτοµή
� Εκπυρήνηση ινοµυώµατος µήτρας - αφαίρεση ινοµυώµατος
� Ολική υστερεκτοµή µε ή χωρίς τα εξαρτήµατα
� Ολική κολπική υστερεκτοµή



� Εξωµήτριος κύηση
� Πλαστική σαλπιγγών ( υδροσάλπιγγες )
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Ριζική εκτοµή αιδοίου µε βουβωνικό λεµφαδενικό καθαρισµό άµφω
� Ριζική υστερεκτοµή µε λεµφαδενικό καθαρισµό
 
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
�

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Διασωλήνωση θώρακος
� Παροχέτευση - εκκενωτική παρακέντηση θώρακος
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Μεσοθωρακοσκόπηση µε ή χωρίς βιοψία
� Πλευροδεσία
� Τραχειοτοµή 
� Λοβεκτοµή
� Σφηνεκτοµή πνεύµονος
� Πνευµοθώρακας µε θωρακοτοµή 
� Ερευνητική θωρακοτοµή
� Τοποθέτηση stent τραχείας ή βρόγχου
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� " Μυοτοµή οισοφάγου - εκτοµή όγκων θωρακικού τοιχώµατος
� " Αφαίρεση όγκων µεσοθωρακείου µε στερνοτοµή
� " Λοβεκτοµή
� " Αφαίρεση εχινόκοκκου πνεύµονος - τµηµατεκτοµή πνεύµονος
� " Ολική πνευµονεκτοµή
� " Οισοφαγεκτοµή
� " Τραχειοπλαστική
� " Εκτοµή όγκων θωρακικού τοιχώµατος

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΓΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Υποσκληρίδιο αιµάτωµα 
� Κρανιοανάρτηση
� Αγγειογραφία εγκεφάλου µε C-ARM
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αυχενική - θωρακική δισκεκτοµή 
� Κρανιοπλαστική / µηνιγγοπλαστική
� Σπονδυλοδεσία
� Οσφυϊκή δισκεκτοµή, πεταλεκτοµή - µηκροδισκεκτοµή
� Τοποθέτηση βαλβίδας εγκεφάλου
� Συµπατοτοµή
� Στερεοταξία
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου
� Διασφηνοειδής υποφυσεκτοµή / αδενωµεκτοµή
� Όγκοι νωτιαίου µυελού
� Ανευρύσµατα εγκεφάλου
� Ενδοµυελικοί όγκοι νωτιαίου µυελού - πολλαπλές σπονδυλοδεσίες
� Όγκοι κρανίου
� Αφαίρεση µηνιγγιώµατος
� Κρανιοτοµία
� Γλοιοβλάστωµα - Αφαίρεση ακουστικού νευρινώµατος

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αφαίρεση όνυχος 
� Τοποθέτηση σκελετικής έλξης
� Συρραφή τραύµατος χωρίς συµµετοχή νεύρων, τενόντων ή αγγείων
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αφαίρεση γαγγλίου, επιπολής ευρισκοµένων όγκων και ξένων σωµάτων
� Διάνοιξη καρπιαίου σωλήνος
� Διάνοιξη ελυτρουτένοντος ( π.χ. εκτεινασσόµενος δάκτυλος, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα De Quervain)
� Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γεν. αιασθησία
� Συρραφή µεµονωµένων εκτεινόντων τενόντων δακτύλων
� Διαδερµική τοποθέτηση βελόνων Kirschner
� Ανάταξη καταγµάτων - εξαρθρηµάτων υπό γενική αναισθησία



ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Τοποθέτηση κρανιακής έλξης Hallo µε ή χωρίς κηδεµόνα Minerva
� Αφαίρεση µικρών καλοηθών όγκων
� Οστεοσύνθεση καταγµάτων αντιβραχίου, άκρας χειρός, σφυρών, άκρου ποδός, ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγµάτων επικονδύλων
� Διορθωτικές επεµβάσεις επί βλαισού µεγάλου δακτύλου ή παραµορφώσεων δακτύλων ή πτώσεων µεταταρσίων
� Συρραφή ρήξης συνδέσµων πλην χιαστών
� Συρραφή διατοµής τενόντων ή νεύρων
� Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων
� Επεµβάσεις επί οστεοχονδρίτιδος
� Αφαίρεση παλαµιαίας απονεύρωσης επί νόσου Dupuytren
� Ακρωτηριασµοί άκρων στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός
� Αφαίρεση υλικών πλην σύρµατος Kirschner ή µεµονωµένου κοχλίου
� Σύνδροµο συµπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων
� Τρυπανισµοί οστών επί οστεοµυελίτιδας
� Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων ή ακρωτηριαστικών τραυµάτων ενός ή δύο δακτύλων
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Χειρουργική αρθροσκοπική επέµβαση γόνατος ή ώµου
� Πλαστική χιαστών συνδέσµων γόνατος 
� Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων κνηµιαίων ή µηριαίων κονδύλων ή άλλων ενδοαρθρικών καταγµάτων - αγκώνος - τροχιλίας
� Μηνισκεκτοµή
� Λήψη οστικών µοσχευµάτων 
� Χειρουργική αντιµετώπιση ρήξεως τενοντίου πετάλου ώµου ( Rotetro Cuff)
� Κάταγµα επιγονατίδος - οστεοσύνθεση (εάν έχει βίδες)
� Οστεοτοµία ισχίου και λοιπών µακρών οστών 
� Ρήξη Αχίλλειου τένοντος
� Πολλαπλές τενοντοσυρραφές, πολλαπλές συρραφές νεύρων
� Αντιµετώπιση καταγµάτων βραχιονίου, µηρού, λεκάνης δια εξωτερικής  οστεοσυνθέσεως
� Αρθροδεσία µεσαίου µεγέθους αρθρώσεων - π.χ. ποδοκνηµικής υπαστραγαλικών
� Χειρουργική αντιµετώπιση εξαρθρήµατος ακρωµιοκλειδικής, στερνοκλειδικής
� Αφαίρεση καλοηθών οστικών όγκων
� Οστεοσύνθεση καταγµάτων βραχιονίου κνήµης, µηρού λεκάνης, κατάγµατα PILON
� Χειρουργική αντιµετώπιση καθ' εξίν εξαρθρήµατος του ώµου και της επιγονατίδος 
� Αρθροδεσία καρπού - ταρσού
� Χειρουργική αντιµετώπιση ψευδαρθρώσεως µεγάλων αυλοειδών οστών ( µηριαίου, κνήµης βραχιονίου)
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Χειρουργική ανασυγκόλληση άκρων δακτύλων
� " Αντιµετώπιση κατάγµατος - εξαρθρήµατος ισχύου
� " Δισκεκτοµή ( µε πεταλεκτοµή )
� " Χειρουργική αφαίρεση µεγάλων όγκων µαλακών µορίων
� " Μεταφορά αγγειουµένων µοσχευµάτων και εκτενών µίσχων ή ελευθέρων µυϊκών κρηµνών
� " Ενδαρθρικά - υπερκονδύλια κατάγµατα αγκώνος και γόνατος - ώµου
� " Ολική αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, ώµου
� " Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων πυέλου, κοτύλης
� " Επανασυγκόληση άκρων (πάνω από το επίπεδο των δακτύλων)
� " Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων σπονδυλικής στήλης, σπονδυλοδεσίες
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� " Αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών µεγάλων αρθρώσεων (revision)
� " Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοηθών όγκων µακρών οστών και λεκάνης
� " Συρραφή βασικών ιστών , αγγείων, νεύρων δια µικροχειρουργικής και οστεοσυνθετικής ανασυγκόλησης µελών 
� " Απεξάρθρωση ισχίου ή ώµου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια µικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση οστών
� " Σπονδυλοδεσία άνω των δύο επιπέδων

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Βιοψία προστάτη
� Βιοψία όρχεως
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Κυστεοσκόπηση µε λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστης
� Περιτοµή 
� Ουρηθροκυστεοσκόπηση
� Παρακέντηση αποστήµατος προστάτη
� Διαστολή ουρητηρικού στοµίου
� Διάνοιξη στοµίου ουρήθρας 
� Εκκένωση αιµατοκύστης
� Τοποθέτηση Pig - tail



ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση µονίµων καθετήρων ετερόπλευρα ή αµφοτερόπλευρα µε ανιούσα ουρητηροπυελογραφία
� Ορχεκτοµή ετερόπλευρη και αµφοτερόπλευρη
� Πλαστική βουβωνοκήλης, ορχεοκήλης
� Υδροκήλη
� Πλαστική στοµίου ουρήθρας 
� Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα
� Ενδοσκοπική ουρηθροτοµία
� Υπερηβική κυστεοτοµία
� Ενδοσκοπική µηχανή ή δι υπερήχων λιθοτροψία λίθων ουροδόχου κύστης 
� Ενδοσκοπική αφαίρεση µικρού όγκου κύστης
� Διαδερµική νεφροστοµία
� Επιδιδυµιδεκτοµή
� Κιρσοκήλη
� Λιθοτριψία νεφρού ή ουρητήρων ( µε υπερήχους )
� Απολίνωση και εκτοµή σπερµατικού πόρου
� Διόρθωση κρυψορχίας - συστροφή όρχεων - ορχεοπηξία
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Ενδοσκοπική αφαίρεση µεγάλου όγκου κύστης ή πολλαπλών όγκων
� Πλαστική συριγγίου και στενώµατος ουρήθρας
� Τραύµα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική
� Υπερηβική προστατεκτοµή
� Υπερηβική κυστεοστοµία
� Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες
� Αφαίρεση κύστης νεφρού
� Ριζική ορχεκτοµή επί καρκίνου
� Πυελική λεµφαδενεκτοµή
� Νεφρεκτοµή ( µερική ή ολική )
� Πυελοπλαστική
� Μερική κυστεκτοµή
� Αφαίρεση εκκολπώµατος ουροδόχου κύστης 
� Μετατραυµατική ρήξη κύστης
� Ανοικτή νεφροστοµία
� Διουρηθρική αφαίρεση θηλωµάτων
� Διουρηθρική όγκου κύστης 
� Διουρηθρική προστάτου νεοπλάσµατος κύστης
� Μερική ή ολική πεεκτοµή µε βιοψία βουβωνικών λεµφαδένων
� Ορχειοδοπηξία
� Ουρηθρεκτοµή
� Ουρητηρολιθοτοµία / Ουρητηρόλυση
� Ουρητηροστοµία
� Πλαστική σηραγγωδών σωµάτων
� Αφαίρεση εχινόκοκκων κύστης
� Διαχωρισµός ή µερική αφαίρεση πεταλοειδούς νεφρού
� Εµφύτευση ουρητήρα καθώς και αντιπαλινδροµική εµφύτευση ουρητήρα ετερόπλευρα ή αµφοτερόπλευρα
� Εµφύτευση τεχνητού σφικτήρα
� Επέµβαση νεφρού και ουρητήρων επί τραυµατισµού
� Επινεφριδεκτοµή ετερόπλευρα
� Μερική ή ολική πεεκτοµή µε ή χωρίς βουβωνική λεµφαδενεκτοµή
� Μερική νεφρεκτοµή
� Μερική ουρητηρεκτοµή µε τελικοτελική αναστόµωση
� Ολική ουρητηρεκτοµή
� Ουρητηρόλυση οπισθοπεριναϊκής ίνωσης
� Πυελική λεµφαδενεκτοµή
� Πυελοπλαστική
� Ενδοσκοπική αφαίρεση µεγάλου όγκου κύστης ή πολλαπλών όγκων
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Ριζική αφαίρεση πέους µε λεµφαδενεκτοµή
� Ριζική προστατεκτοµή επί καρκίνου προστάτου µε πυελική λεµφαδενεκτοµή
� Ριζική κυστεκτοµή επί καρκίνου κύστης µε πυελική λεµφαδενεκτοµή
� Ριζική οπισθοπεριτοναϊκή και πυελική λεµφαδενεκτοµή αµφοτερόπλευρα
� Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit
� Ριζική νεφρεκτοµή ή επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αµφοτερόπλευρος νεφρεκτοµή
� Αυτοµεταµόσχευση
� Αφαίρεση νεφρού ή νεφρών για µεταµόσχευση
� Πλαστική κύστης επί εκστροφία κύστης
� Στεγανή παροχέτευση ούρων και δηµιουργίας νεοκύστης



ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Συρραφή κερατοειδούς
� Αφαίρεση χαλαζίου
� Αφαίρεση πτερυγίου
� Τραύµα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος
� Διάνοιξη - καθετηριασµός δακρυϊκού πόρου
� Καθετηριασµός και πλύση δακρυϊκών οδών
� Ταρσοραφή - Βλεφαροραφή
� Απόξεση επιθηλίου κερατοειδούς
� Ανάταξη φακού-παρακέντηση προσθίου θαλάµου-δευτερογενής καταρράκτης καψουλοτοµή
� Μεµβρανεκτοµή
� Ένθεση βαλβίδας Molteno µετά από πρόσφατη αντιγλαυκωµατική επέµβαση
� Συρραφή επιπεφυκότος - τραύµα σκληρού επιφανειακό
� Αφαίρεση κύστης - ογκιδίου - σπίλου
� Βιτρεκτοµή πρόσθια
� Βιοψία δακρυϊκού αδένος - ογκιδίου - οφθαλµικών ιστών
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Ιριδοπλαστική
� Ένθεση ενδοφακού - αφαίρεση ενδοφακού
� Ένθεση Molteno ή τύπου Molteno
� Εντρόπιο - Εκτρόπιο
� Μεταµόσχευση επιπεφυκότος
� Αντιγλαυκωµατική επέµβαση
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Ακτινωτή κερατοτοµή µυωπίας
� Υπερµετροπία
� Στραβισµός 
� Σκληροπλαστική
� Εκτοµή κερατοειδούς αστιγµατική µε ή άνευ συρραφής
� Εγχείρηση καταρράκτου
� Αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού
� Αποκόλληση αµφιβληστροειδούς
� Βιτρεκτοµή οπίσθια - χειρ. ώχρας
� Ασκορινοστοµία
� Μεταµόσχευση σκληρού - Limbus
� Μεταµόσχευση κερατοειδούς
� Χειρουργική αποκατάσταση προσθίου ηµιµορίου
� Τραύµα σκληρού κερατοειδούς - υαλώδους
� Κερατοπρόσθεση ένθεση Α στάδιο - Β στάδιο
� Εξόρυξη και µεταµόσχευση βολβού ( σκληρού µεταµόσχευση ένθεση αλοµοσχεύµατος βολβού)
� Εκκένωση κόγχου
� Κερατοτοµή αστιγµατισµού

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Βιοψία δέρµατος
� Διάνοιξη κύστεως σµηγµατογόνου
� Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση µυρµηκιάς - κονδυλώµατος
� Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση ολίγων θηλωµάτων
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αφαίρεση σπίλου
� Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση πολλαπλών θηλωµάτων , µυρµηγκιών κονδυλωµάτων
� Αφαίρεση - καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αφαίρεση κακοηθών όγκων BCC. SCC.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αφαίρεση κακοηθών όγκων MOHS

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Συρραφή διατοµής τενόντων ή νεύρων µεµονωµένων
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Διόρθωση ουλών
� Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση ( µέχρι 2 ώρες )
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση
� Κρηµνοί δέρµατος
� Λήψη µοσχεύµατος
� Πολλαπλές τεντονοραφές και συρραφές νεύρων



� Τοποθέτηση ( µεγάλων ) διατατών ιστών
� Πλαστική πτερυγίου ωτός
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Ανακατασκευή πτερυγίου µε πλευρικό χόνδρο
� Αποσυµπίεση προσωπικού νεύρου
� Διόρθωση παράλυση προσώπου ( 1 πλευρά ) ( όχι νευροχειρουργικό)
� Μυοδερµατικοί κρήµνοι
� Οστεοτοµία κόγχου ( µία πλευρά )
� Οστικό µόσχευµα άνω γνάθου ( µε διόρθωση χείλους - διαφράγµατος - ρινός)
� Διόρθωση παράλυσης προσώπου ( 2 πλευρές ) ( όχι µικροχειρουργικό )
� Οστεοστοµία κόγχου ( δύο πλευρές )
� Παρωτιδεκτοµή µε ανακατασκευή προσωπικού νεύρου
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Μικροχειρουργική επανόρθωση
� Οστεοτοµία LeFort III / Ανοιχτή ανάταξη καταγµάτων κρανίου - κογχών
� Οστεοτοµία µέτωπο - προσωπική

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αδενοειδεκτοµή
� Αφαίρεση αιµορραγικού πολύποδα ή άλλης εξεργασίας ρινικού διαφράγµατος
� Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου µε οπισθοωτιαία τοµή 
� Αφαίρεση ογκιδίου γλώσσας
� Αφαίρεση πολύποδος ωτός
� Αφαίρεση σωληνίσκου αερισµού
� Διάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώµατος διαφράγµατος
� Διάνοιξη δοθιήνος ή αποστήµατος έξω ακουστικού πόρου
� Διάνοιξη περιαµυνδαλικού αποστήµατος
� Διατοµή χαλινού γλώσσας 
� Παρακέντηση και πλύση ιγµόρειου αντρου - µετωπιαίου κόλπου
� Παρακέντηση τυµπάνου
� Παρακέντηση τυµπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισµού
� Υποβλεννογόνιος καυτηριασµός ρινικών κογχών
� Χειρουργική θεραπεία τραύµατος ή φλεγµονής πτερυγίου ωτός
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αµυγδαλεκτοµή
� Αφαίρεση εξοστώσεως ή οστεώµατος από τον έξω ακουστικό πόρο
� Αφαίρεση όγκου παρωτίδος  χωρίς Παρασκευή του προσωπικού νεύρου
� Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος
� Αφαίρεση πολύποδα ή κοµβίου φωνητικών χορδών µε µικρολαρυγγοσκόπηση
� Εκτοµή σταφυλής
� Ερευνητική τυµπανοτοµή
� Κάτω ρινοαντροστοµία
� Κογχοµή κάτω
� Μερική εκτοµή πτερυγίου ωτός
� Όγκος παρωτίδος 
� Ολική αφαίρεση πτερυγίου ωτός
� Παροχέτευση αποστήµατος κεφαλής ή τραχήλου
� Πλαστική ρινικού διαφράγµατος ( Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης ρινικού διαφράγµατος )
� Συρραφή βλεννογόνου στόµατος
� Συρραφή γλώσσας 
� Τραχειοστοµία
� Τραχειοτοµία
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Ανάτρηση ιγµορείου κατά Caldwell- Luc
� Αποκατάσταση αρτηρίας ρινικής χοάνης ενδορινικά
� Αφαίρεση βρογχιακής κύστης
� Αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου
� Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων
� Αφαίρεση υπογναθίου αδένος
� Αφαίρεση χοανοπολύποδα  ( απλή ανάτρηση )
� Αφαίρεση χοανοπολύποδα ενδορινικά
� Διάνοιξη σφηνοειδούς ή µετωπιαίου κόλπου
� Εδορινική ηθµοειδεκτοµή απλή
� Ευθειασµός ρινικού διαφράγµατος
� Μέση ρινοαντροστοµία
� Μυριγγοπλαστική ( ή τύπου Ι)
� Πλαστική έξω ακουστικού πόρου
� Πλαστική πτερυγίου ωτός
� Υπερωτοφαρυγγοπλαστική
� Χειρουργική γλωσσικής αµυγδαλής
� Χειρουργική της στυλοειδούς αποφύσεως
� Χορδεκτοµή
� Αναβολεκτοµή ή αναβολοτοµή



� Ανάτρηση δι εξωτερικής οδού του µετωπιαίου κόλπου - οστέωµα
� Απλή µαστοειδεκτοµή
� Απολίνωση ηθµοειδών αρτηριών
� Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος µε εκσκαφή
� Διααντρική ηθµοειδεκτοµή
� Διαµαστοειδική αποσκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ριννόριας
� Εξωτερική ηθµοειδεκτοµή
� Επεµβάσεις για αποκατάσταση της λειτουργίας του λάρυγγα µε εξωτερική προσπέλαση ( θυρεοτοµή , λαρυγγοτοµή, χορδεκτοµή κ.λ.π.)
� Επιγλωττιδοπηξία
� Επιπολής παρωτιδεκτοµή
� Λαβυρινθεκτοµή ( µεµβρανώδης, οστική )
� Λεµφαδενικός καθαρισµός τραχήλου
� Μερική γλωσσεκτοµή
� Μερική λαρυγγεκτοµή ( κάθετη - οριζόντια)
� Ολική λαρυγγεκτοµή ( µε ή χωρίς ριζικό λεµφαδενικό καθαρισµό τραχήλου)
� Ολική παρωτιδεκτοµή
� Ολική σφηνο-ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
� Πλάγια φαρυγγο-λαρυγγεκτοµή
� Ριζική ανάτρηση µαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές
� Ριζική µαστοειδεκτοµή
� Τοποθέτηση ενδοκοχλιακού εµφυτέυµατος
� Τυµπανοπλαστικές ( εκτός τύπου Ι )
� Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων σφηνοειδούς
ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
� Αφαίρεση ακουστικού νευρινώµατος
� Διαρρινική υποφυσεκτοµή
� Κάτω γναθεκτοµή
� Γναθεκτοµή ( µερική ή ολική )
� Οισοφαγεκτοµή ( µερική ή ολική )
� Νευρεκτοµή του αιθουσαίου νεύρου
� Ολική φαρυγγολαρυγγεκτοµή
� Φαρυγγο-λαρυγγο οισοφαγεκτοµή


