
1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ   ΖΩΗΣ

 Ποσό ασφάλισης κατ’ άτομο για θάνατο από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα) 
1.000,00 €

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ποσό ασφάλισης κατ’άτομο για Θάνατο από ατύχημα 15.000,00 €

Σε συνδυασμό με την Ασφάλεια Ζωής 16.000,00 €

 Ποσό ασφάλισης κατ’άτομο για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα 15.000,00 €

 Ποσό ασφάλισης κατ’άτομο για Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα, ποσοστό 
% επί 

 ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας 
Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ       Υ Γ Ε Ι Α Σ

 ΕΥΡΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  

 ( εντός Νοσοκομείου ) 

Νοσοκομειακή  Περίθαλψη

 Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό κατ’ άτομο ετησίως για έξοδα που θα 
πραγματοποιηθούν εντός Νοσοκομείου από ασθένεια ή ατύχημα 

15.000,00 €

Παρέχεται κάλυψη του Φ.Π.Α. ( με την προϋπόθεση ότι ισχύει το 24%) σε όλα τα 
Νοσοκομεία Συμβεβλημένα ή μη.

Δωμάτιο και Τροφή ημερησίως

στην Ελλάδα μέχρι Δίκλινο

 στο εξωτερικό ή σε μονάδα εντατικής θεραπείας μέχρι 600,00 €

ανώτατο όριο ημερών στη Μ.Ε.Θ. 14 ημέρες

 Καλύπτονται οι χειρουργικές επεμβάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία 
 ( εφ΄όσον πραγματοποιηθούν σε νοσηλευτικό  ίδρυμα) 

Λοιπές νοσοκομειακές δαπάνες χωρίς επιμέρους όριο

 Απόδοση Νοσοκομειακών Δαπανών σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα  * 90%

 Απόδοση Νοσοκομειακών Δαπανών σε μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα  * 80%

 Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης / Συλλόγος Πολιτικού προσωπικού Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη  

Πίνακας Παροχών

15.000,00 €

 3. 



4. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΑΤΥΧΗΜΑ

 Καταβάλλεται το 100% των δαπανών συνεπεία ατυχήματος εντός ή εκτός 

Νοσοκομείου κατά περίπτωση μέχρι 500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 175,00 €

1 εξαρτώμενο μέλος 161,00 €

2 ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη 322,00 €

Παρέχονται προνόμια Υγείας στους ασφαλισμένους, για τα οποία μπορούν να ενημερώνονται στον ιστότοπο της ΑΧΑ 
(www.axa.gr)

Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου ατόμου στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτήρια, η Εταιρία θα καταβάλει τις 
δαπάνες νοσηλείας, σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, απ' ευθείας 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 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ με το εκάστοτε νοσηλευτήριο και των ορίων του Πίνακα Παροχών. 

Οποιαδήποτε διαφορά θα βαρύνει τον ασφαλισμένο.                                               

Λειτουργεί Γραμμή Υγείας  24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
στελεχωμένη  από εξειδικευμένο προσωπικό


