Προσφορά Οµαδικής Ασφάλισης

AXA BUSINESS VALUE 1,2,3

Αγαπητοί,
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας παραθέσουµε τα πιο κάτω 3 εναλλακτικά προγράµµατα οµαδικής
ασφάλισης για την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών των εργαζοµένων-µελών συγκεκριµένης οµάδας.
Ελπίζοντας ότι η προσφορά µας θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, παραµένουµε στη διάθεσή σας
για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,

Λ. Πέτροβας

Α. Κωνσταντή

Καλωσήλθατε στην οικογένεια της ΑΧΑ!
Σας ευχαριστούµε για την προτίµησή σας προς την Εταιρεία µας.
Η εµπιστοσύνη που µας δείχνετε αποτελεί για εµάς υποχρέωση να βρισκόµαστε επάξια στο πλευρό
σας οτιδήποτε κι αν σας συµβεί.
Εξυπηρετούµε 103 εκατοµµύρια πελάτες παγκοσµίως και έχουµε ηγετική παρουσία σε
59 χώρες.
Οι 157.000 άνθρωποι του Οµίλου ΑΧΑ είµαστε πρόθυµοι να σας εξυπηρετήσουµε,
παρέχοντάς σας ουσιαστική βοήθεια και λύσεις και τηρώντας τις δεσµεύσεις µας.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Οφέλη Οµαδικής Ασφάλισης για τον λήπτη της ασφάλισης (Συµβ/νο).
H επιχείρηση επενδύει στο σηµαντικότερο κεφάλαιο ανάπτυξής της, που είναι το ανθρώπινο δυναµικό, αµβλύνοντας τις µειώσεις
των εισοδηµάτων του και αποδεικνύοντας έµπρακτα το ενδιαφέρον προς τους εργαζόµενούς της.
Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά εργασίας για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών.
Ενισχύεται το αίσθηµα ασφάλειας και εµπιστοσύνης των εργαζοµένων στον εργοδότη τους και κατά συνέπεια η προσήλωση και
η παραγωγικότητά τους.
Τα ασφάλιστρα που καταβάλουν οι επιχειρήσεις για την οµαδική ασφάλιση του προσωπικού τους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδά τους µέχρι € 1.500,00 για κάθε εργαζόµενο κατ΄ έτος.

2. Οφέλη Οµαδικής Ασφάλισης για τους ασφαλισµένους
Συµπληρώνει τις παροχές του Κοινωνικού Φορέα, παρέχει προστασία από τις οικονοµικές συνέπειες απρόβλεπτων γεγονότων
που προκλήθηκαν από ατύχηµα ή ασθένεια (ιδιαίτερα σε εποχή µείωσης εισοδηµάτων).
Οι ασφαλισµένοι και οι οικογένειες τους αποκτούν ουσιαστικές παροχές µε µικρό κόστος ασφάλισης.
Λόγω ύπαρξης του οµαδικού ασφαλιστηρίου, παρέχονται προνοµιακοί όροι ατοµικής ασφάλισης για τους ασφαλισµένους.

3. Πλεονεκτήµατα Οµαδικής Ασφάλισης στην ΑΧΑ Ασφαλιστική:
Εύρος παροχών και ευελιξία.
Άµεση καταβολή αποζηµίωσης (maximum 7 εργάσιµες µέρες).
Ουσιαστικές παροχές και ξεκάθαροι όροι ασφάλισης.
Πρόσβαση σε ευρύ δίκτυο συµβεβληµένων νοσηλευτηρίων.
Μηχανογραφική υποδοµή που διασφαλίζει την αµεσότητα στην ανταπόκριση των αιτηµάτων του ασφαλισµένου και συµβαλλόµενου.
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Eνηµερωτικό έντυπο πληροφοριών
Στο παρόν έντυπο παρέχουµε τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για το υπό σύναψη ασφαλιστήριο µε την ΑΧΑ Ασφαλιστική
Α.Ε. σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

1. Πληροφορίες που αφορούν την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.
H Επωνυµία της Εταιρείας είναι «ΑΧΑ Ανώνυµος Ασφαλιστική Εταιρεία» και Σκοπός της είναι : Α. Ασφαλίσεις Ζωής και Ζηµιών και
Β. Αντασφαλίσεις Ζηµιών. Η Νοµική µορφή είναι «Ανώνυµος Εταιρεία» και Κράτος - µέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα µε έδρα στην
διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα. Το Α.Φ.Μ. της Εταιρείας είναι το 094005265, ∆.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών, ΑΡ. ΜΑΕ.
12850/5/Β/86/30 και Γ.Ε.Μ.Η. 232201000.
Με την Εταιρεία µπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα +30 210 726 8000 (από σταθερό ή κινητό) και 801 111 222 333 (από
σταθερό µε αστική χρέωση), επιπλέον µπορείτε να αποστείλετε fax στον αριθµό +30 210 726 8810 και email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@axa.gr. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστότοπου της Εταιρείας είναι www.axa.gr όπου και µπορείτε να βρείτε
αναρτηµένες πληροφορίες για τη φερεγγυότητα και την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Πληροφορίες σχετικά µε το ισχύον φορολογικό καθεστώς:
Τα ασφάλιστρα της Ασφάλισης Ζωής επιβαρύνονται µε Φόρο Ασφαλίστρων 4% αν η Ασφαλιστική Σύµβαση έχει διάρκεια µικρότερη
των 10 ετών. Για διάρκεια µεγαλύτερη των 10 ετών η επιβάρυνση του φόρου είναι µηδενική. Τα ασφάλιστρα των συµπληρωµατικών
καλύψεων επιβαρύνονται µε Φόρο Ασφαλίστρων 15%.

3. Πληροφορίες σχετικά µε τη διευθέτηση αιτηµάτων και παραπόνων:
Τρόπος:
Σχετικά µε τα αιτήµατα: Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να υποβάλλει αιτήµατα είτε συµπληρώνοντας τη σχετική φόρµα επικοινωνίας
που βρίσκεται στο σύνδεσµο: https://www.axa.gr/el/epikoinonia/contact/, είτε αποστέλλοντας e-mail ή fax, είτε ταχυδροµικά ή
τηλεφωνικά στα στοιχεία της Εταιρείας που αναφέρονται στην ενότητα 1 «Πληροφορίες που αφορούν την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.».
Σχετικά µε τα παράπονα: Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να υποβάλλει παράπονα α) συµπληρώνοντας τη φόρµα υποβολής
παραπόνου που βρίσκεται στο σύνδεσµο: https://www.axa.gr/el/epikoinonia/complain-form, β) αποστέλλοντας e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση complaintsdepartment@axa.gr, γ) αποστέλλοντας fax στο +30 210 726 8850, δ) ταχυδροµικά προς
την AXA Ασφαλιστική Α.Ε., τµήµα Παραπόνων, Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα και ε) τηλεφωνικά στο +30 210 726 8328
στο τµήµα Παραπόνων της Εταιρείας.
Χρόνος: Η Εταιρεία υποχρεούται το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή του αιτήµατος ή του
παραπόνου να απαντήσει εγγράφως στο συµβαλλόµενο ή στον ασφαλισµένο µε την επιφύλαξη της δυνατότητας προσφυγής
ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών. Σε περίπτωση που οι αιτούµενοι δεν µείνουν ικανοποιηµένοι, µπορούν να απευθυνθούν
σε Αρχές Προστασίας του Καταναλωτή, όπως π.χ. ο Συνήγορος του Καταναλωτή, για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήµατός
τους και σε περίπτωση αποτυχίας αυτής ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων.

4. Πληροφορίες που αφορούν τη σύµβαση:
∆ικαίωµα εναντίωσης ή υπαναχώρησης και πρακτικές οδηγίες για την άσκησή τους
∆ικαίωµα εναντίωσης: Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα εναντίωσης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην ΑΧΑ Ασφαλιστική
εντός ενός (1) µηνός από την παράδοση του ασφαλιστηρίου σε αυτόν, σε περίπτωση που οι διατάξεις του παρεκκλίνουν από
την αίτηση για ασφάλιση και εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών σε περίπτωση µη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή
των όρων όλων των καλύψεων. ∆ικαίωµα υπαναχώρησης: Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση
αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου σε αυτόν.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα εναντίωσης και υπαναχώρησης,
το ασφαλιστήριο ακυρώνεται από ενάρξεως αµέσως και αυτόµατα από την παράδοση στο ταχυδροµείο της προαναφερόµενης
επιστολής. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα τυχόν δικαιώµατα
ασφαλιστηρίου, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή από την Εταιρεία της κοινοποίησης της
υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καµία ποινή για το συµβαλλόµενο. Σε περίπτωση µη άσκησης του «∆ικαιώµατος
Εναντίωσης» ή του «∆ικαιώµατος Υπαναχώρησης», η ασφαλιστική σύµβαση ισχύει από τον χρόνο σύναψής της.
Έντυπα - υποδείγµατα δηλώσεων άσκησης των παραπάνω δικαιωµάτων επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο. Ο Συµβαλλόµενος
οφείλει να συµπληρώσει, υπογράψει και αποστείλει στην έδρα της Εταιρείας το αντίστοιχο έντυπο µε συστηµένο ταχυδροµείο και
µε απόδειξη παραλαβής.
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Ισχύς και διάρκεια ασφαλιστηρίου
Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να επιλέξει τη χρονική διάρκεια της Ασφαλιστικής του Σύµβασης σύµφωνα µε τα όρια και
τη λήξη των εκάστοτε καλύψεων που έχει επιλέξει στο Ασφαλιστήριο του. Η ηµεροµηνία έναρξης της Ασφαλιστικής Κάλυψης
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ζωής και δεν αρχίζει πρίν από την καταβολή της 1ης δόσης του ασφαλίστρου ή του
εφάπαξ ασφαλίστρου. Η καταβολή της 1ης δόσης ή του εφάπαξ ασφαλίστρου πρέπει να γίνει µέσα σε ένα µήνα από την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου συµβολαίου σε αντίθετη περίπτωση το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα ακυρώνεται.
Τρόπος Ακύρωσης/καταγγελίας της ασφαλιστικής σύµβασης
Γίνεται εγγράφως:
i. από την Εταιρεία µε επιστολή, η οποία θα αποστέλλεται και θα απευθύνεται στο συµβαλλόµενο στη διεύθυνση που έχει δηλώσει,
ii. από το συµβαλλόµενο µε επιστολή που θα αποστέλλει στη διεύθυνση της Εταιρείας. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας για το
σύνολο των καλύψεων του ασφαλιστηρίου επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνησή του συµβαλλόµενου να την παραλάβει ή
τη µη ανεύρεσή στη διεύθυνση που µας έχει δηλώσει ή τη µη προσέλευσή στο ταχυδροµείο για την παραλαβή της, εκτός εάν
αποδείξει ο συµβαλλόµενος ότι, χωρίς υπαιτιότητά, δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει γνώση της καταγγελίας. Σε κάθε περίπτωση
ακύρωσης, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης εφόσον έχουν καταβληθεί.
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο και Αρµοδιότητα ∆ικαστηρίων
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο που θα διέπει την ασφαλιστική σύµβαση θα είναι το Ελληνικό. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από το
ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.
Γλώσσα
Η γλώσσα στην οποία διατυπώνονται οι όροι του ασφαλιστηρίου, η απαιτούµενη από τη Νοµοθεσία εκ των προτέρων πληροφόρηση
του συµβαλλόµενου, καθώς και η γλώσσα στην οποία η ΑΧΑ Ασφαλιστική αναλαµβάνει την υποχρέωση να επικοινωνεί µε το
συµβαλλόµενο κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης είναι η Ελληνική.

5. Πληροφορίες για τα Ασφάλιστρα
Τρόπος και χρόνος καταβολής ασφαλίστρων.
Η εξόφληση των ασφαλίστρων γίνεται απευθείας στην Εταιρεία σύµφωνα µε την επιλογή του Συµβαλλοµένου στην Εντολή Έκδοσης
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Οµαδικής Ασφάλισης. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος εξόφλησης δεν αναγνωρίζεται από την Εταιρεία.
Επιβαρύνσεις Ασφαλίστρων
Τα Ασφάλιστρα επιβαρύνονται µε την εισφορά του Εγγυητικού Κεφαλαίου σε ποσοστό 0,75% επί του Ασφαλίστρου των ασφαλίσεων
Ζωής και Συµπληρωµατικών Καλύψεων και 0% για τις νοσοκοµειακές Καλύψεις.
Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρων
Η αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων, όπως προβλέπεται από τους όρους του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, γίνεται λαµβάνοντας
υπόψη συγκεκριµένους παράγοντες αναπροσαρµογής όπως η ηλικία, ο αριθµός των Ασφαλισµένων, ο µισθός των Ασφαλισµένων,
το είδος και τα όρια των καλύψεων , η µεταβολή των εξόδων των υπηρεσιών υγείας που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο οµαδικής
ασφάλισης, όπως το κόστος των Νοσηλειών (το οποίο καθορίζεται ενδεικτικά από τη χρέωση για τιµές δωµατίου, τις τιµές των
Φαρµάκων και των υλικών που απαιτούνται για τη Νοσηλεία, τις αµοιβές Ιατρών, κ.λ.π.), το κόστος των εφαρµοζόµενων µεθόδων
διάγνωσης και Θεραπείας και της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται από τα Νοσηλευτήρια, η διαχρονική µεταβολή και το ύψος των
καλυπτόµενων ποσών Αποζηµίωσης, οι τυχόν νέες παροχές που προστίθενται και η επάρκεια των Ασφαλίστρων ώστε να είναι σε
θέση η Εταιρεία να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, καθώς και τα αποτελέσµατα του λογαριασµού.

6. Περιγραφή παρεχόµενων καλύψεων και επιλογών του Συµβαλλοµένου
Οι παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις και η περιγραφή αυτών αναφέρονται στον πίνακα παροχών του παρόντος.

7. Προσωπικά δεδοµένα
Η Εταιρεία θα τηρεί σε αρχείο στα γραφεία της και θα επεξεργαζεται τα προσωπικά δεδοµένα του άρθρου 2, παρ. α) και β) του
Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, που θα περιέλθουν στην κατοχή της κατά την διάρκεια της συµβατικής σχέσης µε τον πελάτη, µε
σκοπό την υποστήριξη, προώθηση, εκτέλεση της συµβατικής σχέσης και συµµόρφωσής της µε τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις
που επιβάλλονται από νόµους, κανονισµούς και αποφάσεις Ρυθµιστικών Αρχών. Η Εταιρεία για τους προαναφερόµενους σκοπούς
θα διαβιβάζει τα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα σε άλλα φυσικά πρόσωπα της Εταιρείας, σε θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ΑΧΑ
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε συνεργαζόµενες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή σε όποιον άλλο αποδέκτη απαιτείται
εκ του νόµου. Ο πελάτης έχει δικαίωµα να ζητά και να λαµβάνει πληροφορίες για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τον
αφορούν, καθώς και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων (άρθρα 12 και 13 του
Ν. 2472/1997, όπως ισχύει).
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Παροχές
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Πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης εργαζοµένων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

PACK 1

PACK 2

PACK 3

3.000,00 €

6.000,00 €

9.000,00 €

PACK 1

PACK 2

PACK 3

Ποσό ασφάλισης κατ’άτοµο για θάνατο από
ατύχηµα

15.000,00 €

30.000,00 €

45.000,00 €

Σε συνδυασµό µε την ασφάλεια ζωής

18.000,00 €

36.000,00 €

54.000,00 €

Ποσό ασφάλισης κατ’άτοµο για µόνιµη ολική
ανικανότητα από ατύχηµα

15.000,00 €

30.000,00 €

45.000,00 €

Ποσό ασφάλισης κατ’άτοµο για µόνιµη µερική
ανικανότητα από ατύχηµα, ποσοστό % επί
ανάλογα µε τον βαθµό ανικανότητας

15.000,00 €

30.000,00 €

45.000,00 €

PACK 1

PACK 2

PACK 3

6.000,00 €

12.000,00 €

18.000,00 €







σε συµβεβληµένα µε την Εταιρεία µας
Νοσηλευτήρια

∆ίκλινο

∆ίκλινο

∆ίκλινο

σε µη συµβεβληµένα µε την Εταιρία µας
Νοσηλευτήρια

Τρίκλινο

Τρίκλινο

Τρίκλινο

500,00 €

500,00 €

500,00 €

1. Ασφάλεια ζωής
Ποσό ασφάλισης κατ’ άτοµο για θάνατο
από οποιαδήποτε αιτία
2. Ασφάλειες ατυχηµάτων

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

3. Ευρεία υγειονοµική περίθαλψη
(εντός Νοσοκοµείου)
Νοσοκοµειακή Περίθαλψη

Ανώτατο καταβαλλόµενο ποσό κατ’ άτοµο
ετησίως για έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν
εντός Νοσοκοµείου από ασθένεια ή ατύχηµα
Παρέχεται κάλυψη του Φ.Π.Α.
(µε την προϋπόθεση ότι ισχύει το 24%)
σε όλα τα Νοσοκοµεία Συµβεβληµένα ή µη.
∆ωµάτιο και τροφή ηµερησίως
στην Ελλάδα

στο εξωτερικό ή σε µονάδα εντατικής
θεραπείας έως
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Ανώτατο όριο ηµερών στη Μ.Ε.Θ.

14 ηµέρες

14 ηµέρες

14 ηµέρες

Καλύπτονται οι χειρουργικές επεµβάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία (διανυκτέρευση) (εφ΄όσον πραγµατοποιηθούν
σε νοσηλευτικό ίδρυµα)
Απόδοση Νοσοκοµειακών ∆απανών
µε χρήση Κύριου ή άλλου Ιδιωτικού
Φορέα Ασφάλισης
Απόδοση Νοσοκοµειακών ∆απανών χωρίς
χρήση Κύριου ή άλλου Ιδιωτικού
Φορέα Ασφάλισης

* 80%

* 80%

* 80%

60%

60%

60%

Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου ατόµου στα Συµβεβληµένα Νοσηλευτήρια, η Εταιρεία θα καταβάλει τις δαπάνες νοσηλείας,
σύµφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, απευθείας σε αυτά.
Ιδιαίτερα σηµαντική ενηµέρωση προς τους ασφαλισµένους:
Για την απευθείας καταβολή των δαπανών νοσηλείας στα Συµβεβληµένα Νοσηλευτήρια αλλά και για την ταχύτερη και ασφαλέστερη
διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών είναι αναγκαίο ο ασφαλισµένος να δηλώσει κατά την είσοδό του στο Νοσηλευτήριο
ότι είναι ασφαλισµένος µέσω ασφαλιστηρίου συµβολαίου Οµαδικής ασφάλισης της ΑΧΑ Ασφαλιστικής.
Σε περίπτωση µη δήλωσης του ασφαλισµένου στο Συµβεβληµένο Νοσηλευτήριο ότι καλύπτεται από Οµαδικό ασφαλιστήριο,
η καταβολή της αποζηµίωσης , εφόσον γίνει ιατρικά αποδεκτή, θα αποδοθεί µέχρι του ποσού που ορίζουν οι συµβάσεις της
ΑΧΑ Ασφαλιστικής µε το εκάστοτε νοσηλευτήριο και των ορίων του Πίνακα Παροχών. Οποιαδήποτε διαφορά θα βαρύνει τον
ασφαλισµένο.
Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου ατόµου σε µη Συµβεβληµένα Νοσηλευτήρια, η Εταιρεία θα καταβάλει αποζηµίωση
σύµφωνα µε τις συνήθεις και λογικές χρεώσεις** και σύµφωνα µε τα όρια του Πίνακα Παροχών.
∆ιευκρινίσεις
* Η απόδοση εξόδων είναι 100% ( και µέχρι των ανωτάτων ορίων όπως καθορίζονται στον πίνακα παροχών ) επί των αναγνωρισθέντων
εξόδων* µε την προϋπόθεση ότι το Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλη Ασφαλιστική Εταιρία θα έχει καλύψει τουλάχιστον
το 20% των πραγµατοποιηθέντων δαπανών. Σε περίπτωση που το Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλη Ασφαλιστική Εταιρία
καλύψει έως 19,99% , η απόδοση εξόδων θα είναι 80% επί των αναγνωρισθέντων εξόδων* και µέχρι των ανωτάτων ορίων όπως
ορίζονται στον Πίνακα Παροχών.
** Συνήθεις και λογικές χρεώσεις ορίζονται οι επικρατούσες χρεώσεις σύµφωνα µε την αγορά και την εµπειρία της εταιρίας που
γίνονται από Νοσηλευτήρια για µία συγκεκριµένη ιατρική υπηρεσία σύµφωνα µε τη φύση αυτής, τη γεωγραφική περιοχή του
Νοσηλευτηρίου και την ειδικότητα του Γιατρού. Για τον καθορισµό του ποσού µπορεί να λαµβάνονται υπόψη οι συµφωνηµένες
χρεώσεις µε τα συµβεβληµένα µε την Εταιρία µας Νοσηλευτήρια αλλά και οι µελέτες ανεξάρτητων οργανισµών σε περίπτωση
νοσηλείας στο εξωτερικό.
* Αναγνωρισθέντα έξοδα = πραγµατοποιηθέντα έξοδα – ποσόν συµµετοχής Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλης Ασφαλιστικής
Εταιρίας

4. Ιατροφαρµακευτικά έξοδα
από ατύχηµα
Καταβάλλεται το 100% των δαπανών
συνεπεία ατυχήµατος εντός ή εκτός
Νοσοκοµείου κατά περίπτωση έως

PACK 1

PACK 2

PACK 3

300,00 €

600,00 €

900,00 €

AXA BUSINESS VALUE 1,2,3
Κόστος

Κόστος κυρίως ασφαλισµένων

Πλήθος κυρίως ασφαλισµένων
PACK 1

PACK 2

PACK 3

10-29 κυρίως ασφαλισµένοι

187,00 €

233,00 €

288,00 €

30-59 κυρίως ασφαλισµένοι

177,00 €

224,00 €

270,00 €

60-99 κυρίως ασφαλισµένοι

162,00 €

207,00 €

254,00 €

100 και άνω κυρίως ασφαλισµένοι

Θα εξετάζεται η έκπτωση κατά περίπτωση
ή θα δίνεται εξατοµικευµένη προσφορά

Κόστος εξαρτώµενων µελών

Πλήθος κυρίως ασφαλισµένων
PACK 1

PACK 2

PACK 3

10-29 κυρίως ασφαλισµένοι

168,00 €

194,00 €

227,00 €

30-59 κυρίως ασφαλισµένοι

160,00 €

185,00 €

209,00 €

60-99 κυρίως ασφαλισµένοι

147,00 €

168,00 €

194,00 €

100 και άνω κυρίως ασφαλισµένοι

Θα εξετάζεται η έκπτωση κατά περίπτωση
ή θα δίνεται εξατοµικευµένη προσφορά

Από το 3ο εξαρτώµενο µέλος και πάνω η κάλυψη δίνεται δωρεάν
Το ανώτατο καταβαλλόµενο ποσό σε περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος ανέρχεται ως εξής, ανάλογα µε το πακέτο
ασφάλισης:
Ράντες µε βάση το πλήθος
ασφαλισµένων

PACK 1

PACK 2

PACK 3

10-29 κυρίως ασφαλισµένοι

80.000,00 €

150.000,00 €

250.000,00 €

30-59 κυρίως ασφαλισµένοι

150.000,00 €

300.000,00 €

500.000,00 €

60-99 κυρίως ασφαλισµένοι

200.000,00 €

400.000,00 €

700.000,00 €

AXA BUSINESS VALUE 1,2,3
Πρωτοβάθµια περίθαλψη

Πρωτοβάθµια περίθαλψη
(Αφορά την κάλυψη των ιατροφαρµακευτικών εξόδων από ατύχηµα)
∆ιαγνωστικές εξετάσεις
Η ΑΧΑ θα καταβάλλει απευθείας στη ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων που θα πραγµατοποιήσει ο
ασφαλισµένος, εφόσον έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα της αντίστοιχης περιόδου.
Η τιµολόγηση γίνεται επί ειδικού προσυµφωνηµένου εκπτωτικού τιµοκαταλόγου.
Παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο ιδιωτικών τιµών της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ καθώς
και για τη διενέργεια επιλεγµένων εξετάσεων Κυτταρογενετικής & Μοριακής ∆ιάγνωσης στις περιπτώσεις που ασφαλισµένος έχει
εξαντλήσει το ανώτατο όριο κάλυψης του ασφαλιστηρίου ή οι απαιτούµενες διαγνωστικές εξετάσεις δεν καλύπτονται βάσει των
όρων ασφάλισης.

Ιατροί
Ο ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα χρήσης του ∆ικτύου Ιατρών Συνεργατών της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ, οι οποίοι θα δέχονται τους
ασφαλισµένους στα ιατρεία τους.
Ο ασφαλισµένος θα καταβάλλει την αµοιβή της επίσκεψης στο ιατρό σύµφωνα µε ειδικό προσυµφωνηµένο τιµοκατάλογο.

Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο
Λειτουργεί Συντονιστικό Κέντρο 24 ώρες το 24ωρο το οποίο παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Συντονίζει και προγραµµατίζει τα ραντεβού για την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.
Ενηµερώνει τον ασφαλισµένο για τις προσφερόµενες υπηρεσίες.
Προσφέρει ιατρικές συµβουλές από τηλεφώνου
Παραπέµπει ιατρικά περιστατικά σε ιατρούς του δικτύου.

Πρόσθετες παροχές
Στους ασφαλισµένους της ΑΧΑ προσφέρονται και οι πιο κάτω παροχές σε προνοµιακές τιµές (µε οικονοµική επιβάρυνση των
ασφαλισµένων):
Αιµοληψίες στο σπίτι από ειδικευµένο προσωπικό.
Νοσηλεία κατ’ οίκον από ειδικευµένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη.
Πρόσβαση σε δίκτυο σύγχρονων οδοντιατρείων για κάλυψη οδοντιατρικής φροντίδας µε ειδικές προνοµιακές τιµές.
∆ωρεάν χρήση ασθενοφόρου για µεταφορά σε Βιοκλινικές Αθήνας, Πειραιά & Θεσσαλονίκης, µέσα στα όρια του εκάστοτε νοµού
και εφόσον προκύψει νοσηλεία.
∆ωρεάν έκδοση κάρτας Υγείας από τη ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, παρέχοντας τη δυνατότητα ταχύτερης αναγνώρισης και κατ’ επέκταση
εξυπηρέτησης ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η πρόσβαση στο διαγνωστικό ιστορικό.
∆ωρεάν δηµιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.
Προκειµένου να αξιοποιήσετε όλα τα πιο πάνω αναγραφόµενα προνόµια που σας προσφέρει η ΑΧΑ σε συνεργασία µε την
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, είναι απαραίτητο προηγουµένως να επικοινωνείτε µε το Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο, το οποίο θα
σας καθοδηγήσει και θα σας βοηθήσει στον προγραµµατισµό του ραντεβού σας.

AXA BUSINESS VALUE 1,2,3
∆ευτεροβάθµια περίθαλψη

∆ευτεροβάθµια περίθαλψη
Απευθείας κάλυψη δαπανών νοσοκοµειακής περίθαλψης
Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου ατόµου στα πιο κάτω Νοσοκοµεία ή Κλινικές, η Εταιρεία θα καταβάλει τις σχετικές
δαπάνες απ’ ευθείας στο νοσηλευτικό ίδρυµα µέχρι του ανωτάτου ορίου, που αναγράφεται στον πίνακα παροχών, υπό την
προϋπόθεση ότι το περιστατικό καλύπτεται σύµφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του.
Ο ασφαλισµένος θα καταβάλλει κατά την έξοδό του από το Νοσηλευτήριο µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συµµετοχής
του, σύµφωνα µε τον πίνακα παροχών.
(Η ρύθµιση αυτή δεν ισχύει σε περιπτώσεις τοκετού).
Λίστα συµβεβληµένων νοσηλευτηρίων
ΑΘΗΝΑ
Ερρίκος Ντυνάν
Metropolitan
Mediterraneo Hospital
Ευρωκλινική Αθηνών
Ευρωκλινική Παίδων
Κεντρική Κλινική Αθηνών
Βιοκλινική Αθηνών
Ιασώ General
Ιασώ Γενική Μαιευτική, Γυναικολογική
Παίδων
Ιατρικό Αθηνών
Ιατρικό Ψυχικού
Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου
Ιατρικό Περιστερίου
Υγεία
Μητέρα
Γενική Κλινική Euromedica-Αθήναιον
Αθηναϊκή Κλινική
Βιοκλινική Πειραιά

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μεσογειων 107, Αθήνα
Εθν. Μακαρίου & Ελ.Βενιζέλου 1, Νέο Φάληρο
Hλείας 8-12
Αθανασιάδου 9, Αθήνα
Λεµεσού 39-41 & Αχαρνών 209, Αθήνα
Ασκληπιού 31, Αθήνα
Μ. Γερουλάνου 15, Αµπελόκηποι
Λεωφ. Μεσογείων 264, Χολαργός,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210-6972000
210-4809000
210-9117000
210-6416600
210-8691900
210-3474000
210-6962600
210-6502000

Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι
∆ιστόµου 5-7, Μαρούσι
Άντερσεν 1, Αθήνα
Άρεως 36, Π. Φάληρο
Εθν. Μακαρίου 60, Περιστέρι
Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι
Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι
Κόνωνος 121-123, Βύρωνας
∆ορυλαίου 24, Πλ. Μαβίλη, Αθήνα
Φιλελλήνων 34, Πειραιάς

210-6184000
210-6198100
210-6974000
210-9892100
210-5799000
210-6867000
210-6869000
210-7676200
210-6475000
210-4582200

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό
Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
Γενική Κλινική Κυανούς Σταυρός
Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
Άγιος Λουκας

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ασκληπιού 10, Πυλαία
Παραλιακή Λεωφόρος, Γραβιάς 2
Βιζύης 1 , Θεσσαλονίκη
Μητροπόλεως 86, Θεσσαλονίκη
Πανόραµα Θεσσαλονίκης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2310-400000
2310-895100
2310-966100
2310-372600
2310-380000

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ
Γενική Κλινική ∆ωδεκανήσου

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Λεωφ. Ρόδου-Λίνδου, Ρόδος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
22410-45000

ΚΟΖΑΝΗ
Γενική Κλινική Ζωοδόχος Πηγή

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μ. ∆ήµτσα 4, Κοζάνη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
24610-35001-2

ΛΑΡΙΣΑ
Ασκληπιείο Λάρισας

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
28ης Οκτωβρίου, Λάρισα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2410- 287756

Η λίστα των παραπάνω Συµβεβληµένων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων µπορεί να τροποποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή.
Προκειµένου να ισχύσει η απευθείας εξόφληση στα Συµβεβληµένα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, είναι απαραίτητο ο
ασφαλισµένος να δηλώσει κατά την είσοδό του στο Νοσοκοµείο ότι είναι ασφαλισµένος µε Οµαδικό Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο στην ΑΧΑ Ασφαλιστική.

AXA BUSINESS VALUE 1,2,3

Παρατηρήσεις
1. Τα προγράµµατα ασφάλισης απευθύνονται σε:
υπαλλήλους - εργαζόµενους που δεν ανήκουν σε επαγγελµατική κατηγορία υψηλού κινδύνου όπως πιλότοι, µηχανουργοί,
αλεξιπτωτιστές, πυροσβέστες, µεταλλωρύχοι, άτοµα που συµµετέχουν στις ένοπλες ή ειδικές δυνάµεις, επαγγελµατίες
αθλητές κ.α.
προσωπικό επιχειρήσεων
µέλη σωµατείων ή συλλόγων εφόσον ασφαλισθεί το 75% των µελών τους, µε minimum αριθµό ασφαλισµένων τα 10 άτοµα και
ετήσιο τρόπο πληρωµής.
πρωτοασφαλιζόµενες οµάδες ή σε οποιεσδήποτε οµάδες χωρίς συνέχιση ασφαλισιµότητας.
∆εν παρέχεται σε ανέργους.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της ασφάλισης, είναι η προσκόµιση όλων των απαραίτητων στοιχείων των ασφαλισµένων
(ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, Α∆Τ, ΑΦΜ, ∆ΟΥ, ΙΒΑΝ, ΑΜΚΑ).
3. Πριν από την ένταξη ατόµου στην ασφάλιση, είναι απαραίτητη η συµπλήρωση της συννηµένης “Αίτησης Συµµετοχής στην
Οµαδική Ασφάλιση”.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα απόρριψης υποψήφιου ατόµου προς ασφάλιση.
Η Καταβολή της Αποζηµίωσης αρχίζει:
30 µέρες από την ηµεροµηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου ή της ηµεροµηνίας έναρξης ασφάλισης του Ασφαλισµένου για
περιπτώσεις ασθενείας
Από την ηµεροµηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου ασφάλισης ή της ηµεροµηνίας έναρξης ασφάλισης του Ασφαλισµένου για
περιπτώσεις ατυχήµατος.
4. Προϋπόθεση για την συµµετοχή στην ασφάλιση είναι τα προς ασφάλιση άτοµα να µην υπερβαίνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
5. Η κάλυψη ισχύει µέχρι το 70ό έτος της ηλικίας των ασφαλισµένων εργαζοµένων και συζύγων.
Τα τέκνα ως εξαρτώµενα µέλη ασφαλίζονται από 1 µηνός µέχρι 18 ετών ή µέχρι 25 ετών εφ’ όσον είναι άγαµα, δεν εργάζονται και
δεν υπηρετούν στις ένοπλες δυνάµεις.
6. Τα εξαρτώµενα µέλη καλύπτονται µόνον µε τις παροχές της Νοσοκοµειακής Περίθαλψης και των Ιατροφαρµακευτικών εξόδων
από ατύχηµα. Για την ισχύ της κάλυψης των εξαρτωµένων θα πρέπει τουλάχιστον το 75% των κυρίως ασφαλισµένων να
συµπεριλάβει στην ασφάλιση τα εξαρτώµενα µέλη του.
7. ∆εν καλύπτονται προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις ή σωµατικές βλάβες και οι επιπλοκές αυτών κατά τη διάρκεια των
πρώτων δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης.
Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) µηνών η κάλυψη ισχύει και για σωµατική βλάβη ή ασθένεια που προϋπήρχε και δεν εµπίπτει στις
εξαιρέσεις-αναµονές των όρων του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
Όσοι από τους κυρίως ασφαλισµένους κατά την έναρξη της ασφάλισης βρίσκονται εκτός εργασίας λόγω ανικανότητας είτε από
ατύχηµα είτε από ασθένεια θα ενταχθούν στο πρόγραµµα ένα µήνα µετά τη λήξη της ανικανότητας και εφόσον είναι ασφαλιστέοι
σύµφωνα µε τη δήλωση συµµετοχής στην οµαδική ασφάλιση.
8. Τα ασφάλιστρα ή οι παροχές δύναται να τροποποιηθούν στην εκάστοτε ανανέωση της ασφαλιστικής περιόδου του κάθε
συµβολαίου, ύστερα από προειδοποίηση ενός µήνα, κατόπιν αξιολόγησης των αποτελεσµάτων.
9.Τα ασφάλιστρα όλων των παροχών εκτός της παροχής Ζωής επιβαρύνονται µε Φόρο Ασφαλίστρων 15%.
Τα ασφάλιστρα όλων των παροχών εκτός των παροχών Υγείας, επιβαρύνονται µε 0,75% ως Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.
10. Η προσφορά µας αυτή ισχύει για όσο καιρό η Εταιρία διαθέτει το παρόν πρόγραµµα.
Η Εταιρεία δεν δεσµεύεται σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή στην παρούσα προσφορά. Για την τιµολόγηση έχουν ληφθεί υπ’ όψη
οι όροι οµαδικής ασφάλισης της Εταιρείας µας.
11. Η κάλυψη ισχύει για ολόκληρο το 24ωρο και σε όλα τα µέρη του κόσµου.
Η Εταιρεία δεν παρέχει κάλυψη, ούτε είναι υπεύθυνη για την πληρωµή αποζηµίωσης στο µέτρο που η παροχή αυτής της κάλυψης
ή πληρωµή αποζηµίωσης θα εκθέσει την Εταιρεία σε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισµό που επιβάλλεται από αποφάσεις του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ή από εµπορικές ή οικονοµικές κυρώσεις, νόµους ή κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Ηνωµένου Βασιλείου ή των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.

AXA BUSINESS VALUE 1,2,3

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1. Στοιχεία εργαζοµένου
Ονοµατεπώνυµο εργαζοµένου:
∆ιεύθυνση κατοικίας:
Τηλέφωνο:
Ηµεροµηνία γέννησης:

2. Εξαρτώµενα µέλη (συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση συµµετοχής τους στην ασφάλιση)

Ονοµατεπώνυµο

Συγγένεια

Ηµεροµηνία γέννησης

3. ∆ικαιούχοι ασφαλίσµατος σε περίπτωση θανάτου

Επώνυµο

Όνοµα

Όνοµα πατρός

Συγγένεια

4. ∆ηλώνω και αποδέχοµαι ότι κανένα από τα παραπάνω υποψήφια προς ασφάλιση µέλη δεν έχουν λάβει, δε λαµβάνουν, και δεν
τους έχει συσταθεί φαρµακευτική αγωγή ή χειρουργική επέµβαση για κάποιο από τα παρακάτω νοσήµατα: Καρκίνος, Αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο, Εγκεφαλικές αιµορραγίες και ανευρύσµατα, Στεφανιαία Νόσος, Bypass, Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
τύπου Ι και ΙΙ, Ανεπάρκειες/ µεταµοσχεύσεις ζωτικών οργάνων, Νόσος Crohn, Ελκώδης Κολίτιδα, Ηπατίτιδα C/D/E, HIV I και ΙΙ,
Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος, Ρευµατοειδής αρθρίτιδα, Σκλήρυνση κατά πλάκας.
5. ∆ηλώνω και αποδέχοµαι ότι σε κανένα από τα παραπάνω υποψήφια προς ασφάλιση µέλη δεν έχει συσταθεί κάποια ιατρική
πράξη ή επέµβαση για το επόµενο χρονικό διάστηµα των 12 µηνών.
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι η κατάσταση της υγείας µου καθώς και των προστατευοµένων µελών µου είναι καλή και ότι οι πιο πάνω
δηλώσεις µου είναι ακριβείς και αποτελούν την βάση της συµµετοχής µου στην οµαδική ασφάλιση. Με την παρούσα εξουσιοδοτώ
οποιονδήποτε γιατρό ή νοσηλευτικό ίδρυµα να παρέχει στην “ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ” ΑΕ, κάθε πληροφορία, που θα έχει σχέση µε
ιατρική συµβολή, εξέταση, θεραπεία ή νοσηλεία δική µου ή κάποιου από τα εξαρτώµενα µέλη µου.

Ηµεροµηνία:

Ο δηλών υπάλληλος:

