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Τα ομαδικά συμβόλαια νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων αποτελούν μια  εξαιρετική παροχή η οποία 
προσφέρεται από αρκετές εταιρείες προς τους εργαζόμενούς τους. Καλύπτουν σημαντικά έξοδα όπως νοσήλεια 
σε ιδιωτικές κλινικές, επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις, επιδόματα νοσηλείας και τοκε-
τού κλπ. Η τιμή τους είναι πολύ χαμηλή και εκπίπτει εξολοκλήρου από τις δαπάνες της επιχείρησης μέχρι 1500€ 
ετησίως ανά εργαζόμενο. Επίσης εκπίπτει η δαπάνη για το ίδιο ποσό και για ασφάλιση μεμονωμένων εργαζομέ-
νων χωρίς να είναι απαραίτητος ο σχηματισμός ομαδικού ασφαλιστηρίου. Η πολύ ουσιαστική αυτή παροχή δίνει 
ένα κίνητρο απόδοσης στους εργαζόμενους οι οποίοι αισθάνονται πιο σίγουροι και ασφαλείς σε περίπτωση που 
συμβεί ένα απρόοπτο περιστατικό σε αυτούς ή στα μέλη της οικογένειάς τους τα οποία και αυτά μπορούν να συ-
μπεριληφθούν στην ασφάλιση με χαμηλό κόστος.

εντούτοις παρατηρείται το φαινόμενο, πολλοί εργαζόμενοι να επαναπαύονται στις καλύψεις του ομα-
δικού νομίζοντας ότι μέσω αυτού έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν για 
λόγους υγείας. 

Αυτή η θεώρηση όμως είναι λάθος για τους εξής λόγους:

> Τα ομαδικά συμβόλαια είναι ετήσια 
συμβόλαια και οποιαδήποτε στιγμή 

μπορεί να σταματήσει η ισχύς τους. 

Ανανεώνονται κάθε χρόνο σύμφωνα με μια 
νέα συμφωνία που θα προκύψει μεταξύ επιχείρη-

σης και ασφαλιστικής εταιρείας. οι άξονες της συμφωνίας 
εξαρτώνται κυρίως από τον δείκτη ζημιών που παρουσιάζει 
το πρόγραμμα, αλλά και την δυνατότητα του εργοδότη να συ-
νεχίζει να χρηματοδοτεί αυτή την παροχή. επίσης η ασφα-
λιστική εταιρεία έχει το δικαίωμα να ελέγξει την ασφαλι-
σιμότητα των μελών που συμμετέχουν στο ομαδικό και να 
εξαιρέσει την συμμετοχή κάποιων εξ αυτών εφόσον παρου-
σιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

> Τα ομαδικά συμβόλαια έχουν περιορισμούς. 

 οι περιορισμοί αυτοί είναι κυρίως το ποσό κάλυψης το οποίο 
στα περισσότερα ομαδικά συμβόλαια κυμαίνεται μεταξύ 
10.000€ έως 15.000€ και στο ποσοστό κάλυψης το οποίο 
συνήθως κυμαίνεται από 70% έως 80%.

 Τα ποσά που μπορεί να χρειαστούν όμως για μια νοσηλεία 
μπορεί να είναι εξαιρετικά μεγάλα και να φέρουν σε οικονο-
μικό αδιέξοδο τον εργαζόμενο ο οποίος θα πρέπει να αντι-
μετωπίσει μια τέτοια κατάσταση.

> Τα ομαδικά συμβόλαια δεν είναι ισόβιας διάρκειας αλλά 
ετήσια. 

 Η ισοβιότητα όμως είναι το ζητούμενο για κάποιον ο οποί-
ος επιθυμεί να καλύψει τον εαυτό του ή την οικογένειά του 
αφού ο κίνδυνος για την υγεία βαίνει διαχρονικά αυξημένος. 

> Το ομαδικό συμβόλαιο δεν είναι ατομικό. 

 Το ατομικό συμβόλαιο είναι ισόβιο, καλύπτει πολύ μεγαλύ-
τερα όρια και δεν μπορεί να διακοπεί χωρίς την βούληση 
του ασφαλισμένου.
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ο ΣΩΣΤΟΣ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  

ΟΜΑΔΙΚΟΥ 

& ΑΤΟΜΙΚΟΥ 

ΣυμβολΑιου 

ΑΠοΤελει ΤΗν 

ΑΡΙΣΤΗ εΠιλοΓΗ

Ο καθΟριΣΤικΟΣ ρΟλΟΣ ΤΟυ αΣφαλιΣΤικΟυ ΣυμβΟυλΟυ

Αποκλειστικά και μόνο αν γίνει μια σωστή μελέτη πάνω στις προσωπικές ανάγκες του κάθε κατόχου ομα-
δικού συμβολαίου μπορεί να δημιουργηθεί στην πράξη το άριστο ασφαλιστικό προϊόν σε συνδυασμό με 
το άριστο κόστος. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει μια ουσιαστική μελέτη του κάθε ατόμου  ξεχωριστά 
από κάποιον ειδικό ασφαλιστικό σύμβουλο, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι ατομικές και οι οικογενειακές 
ανάγκες και να τεθούν οι στόχοι που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Υπό αυτό το πρίσμα όλες οι υφιστάμενες 
παροχές (ομαδικό ασφαλιστήριο, κοινωνικός φορέας ασφάλισης) λαμβάνονται υπόψη έτσι ώστε να δοθεί 
κάλυψη για τα κενά που παραμένουν. 

εφόσον ληφθούν υπόψη οι παροχές και τα όρια του ομαδικού ασφαλιστηρίου, τότε το ατομικό συμβόλαιο:

> θα χτιστεί με απαλλαγή του ορίου που καλύπτει η ομα-
δική ασφάλιση. Αυτό και μόνο το γεγονός εξοικονομεί 
ένα πολύ μεγάλο ποσό για την οικογένεια το οποίο 
μπορεί να φτάσει μέχρι το 80% του κόστους ενός ατο-
μικού ασφαλιστηρίου! Οπότε η ύπαρξη και μόνο του 
ομαδικού ασφαλιστηρίου δίνει μια έμμεση αύξηση 
στους εργαζομένους.  

> θα προβλέπει με συγκεκριμένους όρους την δυνατό-
τητα αγοράς του απαλλασσόμενου ποσού χωρίς έλεγχο 
ασφαλισιμότητας κατά την χρονική στιγμή που δεν θα 
υπάρχει ομαδικό συμβόλαιο (λόγω διακοπής, συνταξι-
οδότησης, απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης)

είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η αγορά ενός ατομικού συμβολαίου πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν 
διότι όσο η ηλικία περνάει τόσο δυσμενέστεροι γίνονται οι όροι κάλυψης και κόστους.

επίσης είναι πολύ επικίνδυνο να επαναπαυθεί κάποιος στις δάφνες ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου διότι όταν αυτό θα 
πάψει να υφίσταται τότε θα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ασφαλιστεί. Ακόμα και να υπάρχει απεριόριστη κάλυψη από 
ομαδικό συμβόλαιο, θα πρέπει παράλληλα να υπάρχει και ένα ειδικό ατομικό πρόγραμμα. ο ρόλος του ειδικού ασφαλιστι-
κού συμβούλου κι εδώ είναι καθοριστικός.  

Τα ΟμαΔικα ΣυΝΤαΞιΟΔΟΤικα .... ΔΕΝ ΕιΝαι ΣυΝΤαΞιΟΔΟΤικα

Αποτελεί πραγματικά ευτυχή συγκυρία για κάποιον εργαζόμενο να είναι μέλος μιας εταιρείας η οποία παρέχει πλήρως 
ή με ποσοστό συμμετοχής, ομαδικό συμβόλαιο σύνταξης στους συνεργάτες της. ιδιαίτερα μετά τις θετικές πρόνοιες του 
πρόσφατου νόμου φορολογικού νόμου 4172 τα κίνητρα και οι δυνατότητες για τα ομαδικά ασφαλιστήρια έχουν αυξηθεί. 
Παρόλα αυτά όμως κανένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν εξασφαλίζει ισόβια μηνιαία σύνταξη!

Το μόνο γνωστό μέγεθος είναι το ποσό του εφάπαξ που αντιστοιχεί στο κάθε εργαζόμενο αφού αυτό είναι συνυφασμένο με 
τις εισφορές του. Η ασφαλιστική εταιρεία θα καθορίσει το ποσό της σύνταξης την ώρα της συνταξιοδότησης σύμφωνα με 
τους όρους που θα ισχύουν εκείνη την εποχή οι οποίοι σαφώς θα είναι δυσμενέστεροι από τους σημερινούς. Η λύση είναι 
η δημιουργία ενός μικρού ατομικού ασφαλιστηρίου το οποίο θα εξασφαλίζει τις σημερινές τεχνικές βάσεις και το οποίο 
θα αποτελέσει το όχημα στο οποίο θα μεταφερθεί το εφάπαξ του ομαδικού για να μετασχηματιστεί σε ισόβια σύνταξη με 
πολύ προνομιακούς όρους. 

Ανεξαρτήτως πάντως ύπαρξης ομαδικού ασφαλιστηρίου ή όχι, το συνταξιοδοτικό ζήτημα αποτελεί το μεγαλύτερο μελλο-
ντικό πρόβλημα των σημερινών γενεών το οποίο πολύ σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
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με ΤΗν ψΗφιΣΗ Του νομου 4261 ΣΤιΣ ΑρχεΣ μΑΐου, ΔιΑμορφωθΗΚε  
ενΑ ΝέΟ νομοθεΤιΚο ΠλΑιΣιο ΓιΑ ΤΗν υΠοχρεωΤιΚΗ ΑΣφΑλιΣΗ  
ΚΑι ΤιΣ ΔιΑΔιΚΑΣιεΣ ΑΣφΑλιΣΗΣ ΑυΤοΚινΗΤων. 

Αυτές συνοπτικά είναι οι εξής:

> Απαιτείται εξόφληση ολόκληρου του ασφαλίστρου 
για την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης, 
πριν από την οποία, απαγορεύεται η παράδοση του 
ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο.

> Καταργούνται το καθεστώς προσωρινής ασφάλισης, 
το ειδικό σήμα (προσωρινό ή μόνιμο) & η βεβαίωση 
ασφάλισης.

> Καταργείται η αυτόματη, υποχρεωτική ανανέωση 
της ασφαλιστικής σύμβασης, η οποία θα ισχύει 
μόνο μετά την εξόφληση του ασφαλίστρου της επο-
μένης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο μέχρι 
τη λήξη του ισχύοντος ασφαλιστηρίου.

> Η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται με την επί-
δειξη του ασφαλιστηρίου, η οποία και πρέπει να 
αποστέλλεται στους πελάτες εντός 5 ημερών από 
την είσπραξη του ασφαλίστρου.

 Σε περίπτωση ελέγχου εντός της διάρκειας των 5 
ημερών, αν ο πελάτης δεν έχει διαθέσιμο το ασφα-
λιστήριο, η ασφάλιση αποδεικνύεται με επίδειξη 
της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού.

> ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο το Κέντρο Πλη-
ροφοριών για την έναρξη και λήξη της κάλυψης.

> Δεν απαιτείται πλέον, από τη μεριά της ασφαλιστι-
κής εταιρίας, έγγραφη καταγγελία για την ακύρωση 
της ασφαλιστικής σύμβασης, μετά τη λήξη της.

> Αναγνωρίζεται η ηλεκτρονική επικοινωνία της εται-
ρίας με τον ασφαλισμένο ή το δικαιούχο αποζημί-
ωσης, σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην 
ασφάλιση (π.χ. διακανονισμό ζημιών κλπ.)

ΣΗμαΝΤικΕΣ ΝΟμΟθΕΤικΕΣ αλλαΓΕΣ  
ΣΤΗΝ αΣφαλιΣΗ αυΤΟκιΝΗΤΩΝ

οι ρυθμίσεις αυτές αλλάζουν το επί δεκαετίες ισχύον καθεστώς, γεγονός που – όπως είναι φυσικό – προκα-
λεί σύγχυση στον καταναλωτή, εξ ου και απαιτείται άμεσα η ενημέρωσή του από τις ασφαλιστικές εταιρείες, 
προκειμένου να μην βρεθεί εκτεθειμένος και ανασφάλιστος. Παρά το ότι ο νομοθέτης δεν αναφέρθηκε στο 
συγκεκριμένο θέμα της ενημέρωσης του καταναλωτή, η Ένωση Ασφαλιστικών εταιρειών – εκτιμώντας την 
κρισιμότητα του θέματος – απέστειλε στις εταιρείες-μέλη της σχετική εγκύκλιο, η οποία περιλαμβάνει 
επιστολή που απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου Αυτοκινήτου. Στην επιστολή αυτή, 
αναφέρονται με σαφήνεια τα όσα ισχύουν πλέον μετά την εφαρμογή του νέου νόμου, δίνονται οι απαραίτητες 
διευκρινίσεις, καθώς και συμβουλές προς τους ασφαλισμένους, προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο 
καθεστώς και να τηρήσουν τα όσα προβλέπονται, ώστε να είναι απόλυτα καλυμμένοι είτε σε περίπτωση 
ατυχήματος είτε σε περίπτωση ελέγχου από τις Αρχές.

ελπίζουμε οι εταιρείες να προχωρήσουν στην άμεση 
ενημέρωση των πελατών τους, ώστε να διασφαλιστεί η 
ομαλή λειτουργία του κλάδου και να αποφευχθούν τυχόν 
τριβές ή ακόμη και ακυρώσεις συμβολαίων.

Η καθιέρωση της προείσπραξης του ασφαλίστρου στον 
κλάδο υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου είναι αναμ-
φισβήτητα ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εξυγίανση 
του κλάδου, θα πρέπει όμως να ληφθούν τα απαραίτητα 

μέτρα, ώστε οι καταναλωτές 
να μπορέσουν να προ-

σαρμοστούν στο νέο 
καθεστώς. 
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Ο ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΣ ‘’ΙΗΣΟΥΣ’’
...ο Wilco συνέχιζε την κατάβασή του χωρίς σαφή προσανατολισμό. Γύρισε και κοίταξε 
πίσω και είδε τους συντρόφους του οι οποίοι είχαν φτάσει στους Κορεάτες. Τους φώ-
ναξε αλλά δεν πήρε απάντηση. Συνέχισε την κατάβασή του χωρίς να ξέρει που πηγαίνει 
αλλά ήταν σίγουρος ότι κάπου καλύτερα θα βρισκόταν εντός της ημέρας, όπως και 
έγινε, αφού τελικά τον περισυνέλεξαν κάποιοι αχθοφόροι....

ο Gerard και ο Marco ακολουθώντας τα βήματά του,  έφτασαν στους Κορεάτες και 
προσπάθησαν να τους βοηθήσουν. Περίπου στα μέσα του 
πρωινού όμως τους άφησαν για να συνεχίσουν τρα-
βερσάροντας. ο Marco, ειδικά εκπαιδευμένος δια-
σώστης βουνού, αισθανόταν άρρωστος που δεν μπό-
ρεσε να βοηθήσει τους Κορεάτες, όμως και η δική 
του κατάσταση ήταν απελπιστική και ολοένα επι-
δεινωνόταν. μετά βίας αισθανόταν τα παγωμένα 
δάχτυλα των ποδιών του. Ξαφνικά είδε τον Gerard 
να αλλάζει πορεία και να αρχίζει να ανεβαίνει πάλι 
προς το μέρος των Κορεατών. ο ίδιος, άυπνος για 
πάνω από 30 ώρες ξαφνικά κοιμήθηκε πάνω στο χιό-
νι χωρίς να αντιληφθεί πως. Ξύπνησε ξαφνικά όμως, 
ακούγοντας έναν δυνατό ήχο θραύσης πολύ πιο πάνω. 
μια χιονοστιβάδα βρυχήθηκε αποκρουστικά παρα-
σέρνοντας τον Gerard. ο Marco παρακολούθησε με 
τρόμο την άμορφη μάζα πάγου και χιονιού να έρχεται 
κατά πάνω του και να σταματά πενήντα μέτρα μακριά 
του. Όταν το κακό σταμάτησε διέκρινε τις μπότες του 
Gerard μέσα στην χιονοστιβάδα και μέρη του σώμα-
τός του σκορπισμένα στο βουνό...

ο Marco είχε συναντήσει τον Gerard πρώτη φορά στο base camp την Άνοιξη, αλλά 
μετά από μερικές εβδομάδες ξέσπασε σε δάκρυα στην μνήμη του φίλου του ‘’ιησού’’ 
-τον οποίο αποκαλούσε έτσι λόγω της μορφής του- μαζί με τον οποίο είχε κατακτήσει 
το μεγαλύτερο βουνό της ζωής του -το Κ2-  και είχε επιζήσει στην πιο τρομακτική 
νύχτα που μπορούσε να φανταστεί. ‘’Ήταν πάντα χαμογελαστός, ήταν ένα λουλούδι’’ 
είπε σε μια συνέντευξή του. 

Στην ιρλανδία το μνημόσυνό του προσέλκυσε πάνω από 2000 ανθρώπους...

MAΪΟΣ 2014

μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ο Τ Α Ν  Ο  Θ Ε Ο Σ  
σ ε  « σ π ρ ώ χ ν ε ι »  

Σ Τ Η Ν  Α Κ Ρ Η  Μ Ι Α Σ  Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ι Α Σ . . .  

Ε Μ Π Ι ς Τ Ε Υ ςοΥ  Το Ν 
ά Π ολΥ Τά 

γ ι α τ ί  δ ύ ο  π ρ ά γ μ α τα  θ α  σ ο υ  σ υ μ β ο ύ ν : 

ή  θ α  σ ε  Π Ι Α Σ Ε Ι ,  
τ ην  ώ ρ α  π ο υ  θ α  π έ φτ ε ι ς  

ή  Θ Α  Σ Ε  Μ Α Θ Ε Ι  

να  π Ε Τ Α ς !
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