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Όπως όλες οι πανδημίες –η γενιά μας δεν έζησε καμία ανάλογη- έτσι κι αυτή, στατιστικά σε μερικούς μήνες θα αποτελέ-
σει παρελθόν είτε εξαιτίας των εμβολίων είτε επειδή θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Σίγουρα θα καταγραφεί στην 
ιστορία σαν ένας καταλύτης ο οποίος επέδρασε δραματικά στην καθημερινή ζωή, στις εμπορικές συναλλαγές, στην επι-
χειρηματικότητα, στην πολιτική, στις επιστήμες και κυρίως στις ανθρώπινες σχέσεις, στην σκέψη, στην φιλοσοφία και στην 
αλληλεπίδραση με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ταυτόχρονα θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στις οικογένειες που έχασαν πρόωρα 
κάποιον δικό τους άνθρωπο επειδή η επιστήμη δεν κατόρθωσε να αναχαιτίσει έγκαιρα γι αυτούς τον θανατηφόρο ιό, αν 
και έτρεξε με εξαντλητικό ρυθμό για να προλάβει…

Η ζωή θα βρει τον ‘’κανονικό’’ της ρυθμό και πολλές πρόσκαιρα χαμένες συνήθειες θα επιστέψουν. Όμως πάντα ο άνθρω-
πος θα υπόκειται στην φυσιολογική φθορά, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί αντιμέτωπος με το φάσμα της απειλής της υγείας 
του και τελικά της ίδιας του της ζωής. 

Η πανδημία επισκιάζει την πραγματικότητα όμως καμία άλλη νόσος δεν έχει αναστείλει την δυναμική της πλην της εποχικής 
γρίπης η οποία έχει …εξαφανιστεί. Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, η ασφάλιση υγείας έχει αναδειχθεί ως φύλακας άγγε-
λος κάθε οικογένειας και συμβάλλει στην αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς απέναντι σε κάθε απροσδόκητο συμβάν. Παρόλα 
αυτά ο …διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και θα ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε τι καλύπτουν και τι δεν καλύπτουν τα προ-
γράμματα υγείας προκειμένου να ξεκαθαριστούν κάποιες ασάφειες και να φωτιστούν κάποιες γκρίζες ζώνες. 

Ο COVID 19 ΘΑ ΦΥΓΕΙ 
ΑΛΛΑ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΘΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ...

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΓΕΙΑΣ;
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας δεν καλύπτουν τα πάντα. Αν κάλυπταν τα πάντα 
μάλλον δεν θα μπορούσε να τα αγοράσει κανείς. Δεν αποτελούν ένα ενιαίο κοινά απο-
δεκτό κείμενο υποχρεωτικά εφαρμοσμένο από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπως 
για παράδειγμα η υποχρεωτική αστική ευθύνη αυτοκινήτων, αλλά κάθε συμβόλαιο 
αποτελείται από ένα παζλ που τα κομμάτια του συνθέτουν τις επί μέρους καλύψεις και 
εμπλουτίζουν τον βασικό κορμό του.

Ο βασικός κορμός αποτελείται από:
• το κεφάλαιο κάλυψης ανά έτος ή ανά ασθένεια, 
• την θέση νοσηλείας 
• την απαλλαγή, δηλαδή το ποσό συμμετοχής του ασφαλιζόμενου σε κάθε νοσηλεία
• την κάλυψη σε ΜΕΘ –Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
• την νοσηλεία στο εξωτερικό

Ακόμα όμως και ο βασικός κορμός μπορεί να διαφέρει και μάλιστα κατά πολύ από 
εταιρεία σε εταιρεία και από πρόγραμμα σε πρόγραμμα

https://k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/


Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο τι θεωρείται αυτονόητο γιατί όπως προαναφέρθηκε, στις λεπτομέρειες κρύβονται…
πολλά. Μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι κάποια πράγματα αυτονόητα καλύπτονται αλλά αυτό δεν είναι επαρκές. Η αρχι-
τεκτονική ενός συμβολαίου έχει μεγάλη σημασία καθώς και η κατανόηση του ασφαλισμένου στο τι έχει αγοράσει και 
τι δεν έχει αγοράσει. 
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ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ

Νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση: 
Δεκάδες πλέον επεμβάσεις γίνονται χωρίς διανυκτερεύ-
σεις αφού η ιατρική προοδεύει ραγδαία. Η κάλυψη όμως 
μπορεί να μην παρέχεται ή μπορεί να υπόκειται σε πε-
ριορισμούς. Αντιθέτως μερικές εταιρείες μπορεί να προ-
σφέρουν την κάλυψη με πολύ ευνοϊκότερους όρους από 
αυτούς της κανονικής νοσηλείας. 

Επείγον περιστατικό που δεν χρειάζεται διανυκτέρευση:
Θεωρείται κάλυψη εξωνοσοκομειακή – πρωτοβάθμιας 
φροντίδας και δεν παρέχεται στην πλειοψηφία των συμ-
βολαίων. Συνήθως παρέχεται ένα πακέτο δωρεάν εξετά-
σεων σε περίπτωση ατυχήματος.

Προληπτικές ή διαγνωστικές εξετάσεις: 
τα συμβόλαια υγείας / νοσηλείας καλύπτουν την δευ-
τεροβάθμια περίθαλψη, όμως  μπορεί να περιέχουν και 
στοιχεία πρωτοβάθμιας, όπως Check Up και κάποιες προ-
ληπτικές εξετάσεις πχ γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση 
κλπ ή άλλες εξετάσεις  με προνομιακές χρεώσεις

Προ και μετά χειρουργείου / νοσηλείας έξοδα: 
Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν αμοιβές γιατρών, διαγνωστι-
κών εξετάσεων ή φαρμάκων ακόμα και νοσοκόμα στο σπίτι 

Έξοδα αποκατάστασης και συσκευές ή μηχανήματα 
αποκατάστασης: 
Μετά από μια σοβαρή επέμβαση ή νοσηλεία μπορεί να 
χρειαστεί αποκατάσταση σε ειδικό κέντρο για αρκετό και-
ρό και επίσης ενοικίαση ειδικών συσκευών και μηχανημά-
των που θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση και επανα-
φορά στην πρότερη κατάσταση.

Κάλυψη προληπτικής μαστεκτομής, ωοθηκεκτομής, 
σαλπιγγεκτομής: 
μια πολύτιμη νέα ανάγκη που δεν περιλαμβάνεται σε συμ-
βόλαια πολλών εταιρειών

Επίδομα ή κάλυψη μητρότητας: 
Δεν προσφέρουν όλες οι εταιρείες επίδομα μητρότητας 
ούτε έξοδα τοκετού

Υγειονομική μεταφορά με ασθενοφόρο και αεροδιακομιδή: 
Ιδιαίτερα χρήσιμη παροχή η οποία μπορεί να χρειαστεί 
ανά πάσα στιγμή

Αποκλειστική νοσοκόμα: 
Πρέπει να προσεχθεί πόσες βάρδιες καλύπτονται και για 
πόσες μέρες

Κάλυψη εξόδων ψυχολογικής υποστήριξης: 
αυτή η ανάγκη μπορεί να προκύψει μετά από μια σοβαρή 
νοσηλεία

Κατ’ οίκον νοσηλεία: 
Ιδιαίτερα χρήσιμη παροχή η οποία βοηθάει στην ευκολό-
τερη ανάρρωση του ασθενούς στο οικείο του περιβάλλον

Επιδόματα χρήσης άλλου ασφαλιστικού φορέα: 
Πριμοδοτούν την ύπαρξη και χρήση άλλου ασφαλιστικού 
φορέα είτε αυτός είναι ο δημόσιος φορέας είτε άλλο ομα-
δικό συμβόλαιο υγείας.

Όπως προαναφέρθηκε, οι πιο πάνω καλύψεις μπορεί να 
λείπουν από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας.

https://k-2.gr/
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ΤΑ ‘’ΨΙΛΑ’’ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
& ΟΙ ΑΝΑΜΟΝΕΣ

Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μας ασφαλίσουν με τον τρόπο που φανταζόμαστε. Υπάρ-
χουν τρία εμπόδια: η ηλικία μας, η κατάσταση της υγείας μας και οι όροι της ασφαλιστικής εταιρείας. Στην ασφαλιστι-
κή ορολογία αυτά εκφράζονται με τους ειδικούς όρους, τις αναμονές και τις εξαιρέσεις.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ηλικία και η κατάσταση της υγείας εξετάζονται άμεσα. Προϋπάρχουσες ασθένειες ή ατυχήματα αναλύονται λεπτο-
μερώς από τα τμήματα underwriting των ασφαλιστικών εταιρειών. Αφού γίνει ανάλυση της κάθε περίπτωσης και η 
εταιρεία αποδεχτεί την ασφάλιση, υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:

1. Να δεχτεί την ασφάλιση χωρίς όρους

2. Να την δεχτεί με όρους

3. Να την δεχτεί με ή χωρίς όρους και επιπλέον με πρόσθετο ασφάλιστρο 

Υπάρχει και το ενδεχόμενο να απορριφθεί πλήρως η αίτηση ασφάλισης. Οι ειδικοί όροι πρέπει να επεξηγούνται με 
σαφήνεια πριν την έκδοση του συμβολαίου έτσι ώστε να τους αποδεχτεί ή όχι ο ασφαλισμένος. Αυτοί οι όροι μπορεί 
να περιλαμβάνουν: εξαιρέσεις κάποιων παθήσεων ή χρονική αναμονή για την κάλυψη κάποιων παθήσεων ή προσδιο-
ρισμό επαναληπτικών  εξετάσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα για επανεκτίμηση μιας πάθησης.

ΑΝΑΜΟΝΕΣ

Η ασφάλιση αποτελεί το μόνο προϊόν στον κόσμο το οποίο αγοράζεται όταν δεν το έχουμε ανάγκη, ενώ αν το έχουμε 
ανάγκη δεν μπορούμε να το αγοράσουμε! Οι αναμονές αποτελούν την άμυνα της ασφαλιστικής εταιρείας απέναντι 
σε ασφαλισμένους οι οποίοι συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια προκειμένου άμεσα να πραγματοποιήσουν κάποια 
χειρουργική επέμβαση ή νοσηλεία. Η έναρξη κάλυψης των παθολογικών καταστάσεων ξεκινάει έναν μήνα μετά την 
έναρξη του συμβολαίου ενώ των ατυχημάτων άμεσα. Όμως κάθε εταιρεία θέτει χρονικές αναμονές για την έναρξη 
κάλυψης κάποιων περιστατικών. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν χρονικές αναμονές:

1. 6 μηνών για κάλυψη κακοηθειών, σκωληκοειδίτιδας κλπ

2. 12 μηνών για κάλυψη κήλης, γυναικολογικών παθήσεων, αμυγδαλών, χολής, θυρεοειδούς, νεφρών κλπ

3. 24 μηνών για παθήσεις εντέρων, σπονδυλικής στήλης, γονάτων, επιπλοκές εγκυμοσύνης κλπ

4. 36 μηνών για ρινικό διάφραγμα, αφαίρεση σπίλων, παχυσαρκίας κλπ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Υπάρχουν και τα περιστατικά τα οποία εξαιρούνται εντελώς από την ασφάλιση, όπως: συμμετοχή σε παράνομες πρά-
ξεις, αλκοολισμός ή και μέθη, απόπειρα αυτοκτονίας, ναρκωτικά, συμμετοχή σε αγώνες με μηχανικά μέσα, πόλεμος, 
πυρηνική ενέργεια, ψυχιατρικές παθήσεις, AIDS, επικίνδυνα αθλήματα.

Μερικές εταιρείες μπορεί να έχουν περισσότερες εξαιρέσεις η να καλύπτουν τις εξαιρέσεις με κάποιους περιορισμούς.

Σε κάθε περίπτωση η αρχιτεκτονική ενός συμβολαίου έτσι ώστε να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή κάλυψη ανά πε-
ρίπτωση, αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία η οποία δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη, διότι η ασφάλιση υγείας αποτελεί 
μια ισόβια ανάγκη και αφορά το πολυτιμότερο αγαθό μας. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρότατα υπόψη ότι ο χρό-
νος δεν δουλεύει υπέρ μας αφού όσο αυτός περνάει τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες να αποκτήσουμε κάποιο πρόβλημα 
υγείας για το οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες θα θέσουν όρια, αναμονές ή εξαιρέσεις.
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H  ΧΟΡΗΓΟΣ  
ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΡΑΤΟΛΜΗΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ 
ΠΟΤΕ!
Έχουμε την πολύ σημαντική τιμή να είμαστε στην ομάδα των χορηγών του 
μεγάλου Έλληνα ορειβάτη Αντώνη Συκάρη ο οποίος συμμετέχει στην διεθνή 
αποστολή -μαζί με άλλους κορυφαίους αναρριχητές από όλο τον κόσμο- για 
την πρώτη στην ιστορία χειμερινή ανάβαση στην πιο δύσκολη κορυφή του 
κόσμου, την Κ2.

Η εταιρεία μας δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στην πρόκληση αυτή και 
από την πρώτη στιγμή επικοινωνήσαμε με τον Αντώνη και εκφράσαμε την 
επιθυμία μας να συνδράμουμε με τις δικές μας δυνάμεις στην προσπάθειά 
του. Ο ίδιος, ένας ευγενέστατος και καλόκαρδος άνθρωπος, δέχτηκε την συ-
νεισφορά μας και προθυμοποιήθηκε να πάρει μαζί του την σημαία μας, προ-
κειμένου να την υψώσει στα υψίπεδα του μυθικού βουνού από το οποίο είναι 
εμπνευσμένη και η ονομασία της εταιρείας μας. 

Ρεαλιστικά, η προσπάθεια έχει λίγες πιθανότητες επιτυχίας, δεδομένων των 
ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο βουνό, με σφοδρούς άνε-
μους και θερμοκρασίες που φτάνουν γύρω στους 60 βαθμούς υπό το μηδέν. 
Όμως το ίδιο σφοδρή και ακραία είναι και η θέληση όλων των μελών της 
αποστολής για να πετύχουν αυτόν τον μοναδικό άθλο και να γράψουν τα 
ονόματά τους στο πάνθεον της ορειβατικής βίβλου.

Ευχόμαστε ολόκαρδα καλή επιτυχία στην ομάδα και όλοι να επιστρέψουν 
υγιείς στις οικογένειές τους. Στους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να δεί-
τε τις δηλώσεις του Αντώνη Συκάρη καθώς και την διαδρομή την οποία θα 
ακολουθήσει η ορειβατική αποστολή. Επίσης σας παρουσιάζουμε την σημαία 
που του έχουμε δώσει για να μας στείλει φωτογραφίες από το βουνό.

https://www.youtube.com/embed/hC-4ZGpk3J8?rel=0
https://www.youtube.com/embed/_Iurie-7MVM?rel=0
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Εάν δεν βρεις  
τον Χριστό  

σε αυτήν την ζωή  
δεν θα τον βρεις  
ούτε στην άλλη

Π Ά Τ Ε Ρ  Σ Ε Ρ Ά Φ Ε Ί Μ  Ρ Ό Ό Υ Ζ

    
Καλά  

Χριστούγεννα!
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