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ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ  

ΣΤΙΣ ΜΠΑΝΑΝΟΦΛΟΥΔΕΣ!

No104

Σε δικαστικές περιπέτειες βρίσκεται Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) μεγάλης εμπορικής επιχείρησης, διότι 
εμβρόντητος τέθηκε ενώπιον των ευθυνών του, από πρώην στέλεχος της εταιρείας, εξαιτίας  μιας παλιάς υπόθεσης 
για την οποία δεν είχε ιδέα των προεκτάσεών της! Πιο συγκεκριμένα από το 2008 η εταιρεία αυτή δημιούργησε ένα 
ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης, το οποίο μάλιστα για τα υψη-
λόβαθμα στελέχη –όπως η ενάγουσα την εταιρεία- είχε πολύ υψηλά κεφάλαια κάλυψης. Η εργαζόμενη στην εταιρεία 
θεώρησε φυσικό να διακόψει το ατομικό συμβόλαιο υγείας το οποίο διατηρούσε επί μακρόν προκειμένου να μην επι-
βαρύνεται με επιπλέον ασφάλιστρα, δεδομένου ότι το ομαδικό της συμβόλαιο την κάλυπτε επαρκώς. Το 2015 η κυρία 
αυτή αποχώρησε από την εταιρεία, η νέα εταιρεία στην οποία εργάζεται πλέον δεν παρέχει ομαδικό συμβόλαιο στους 
εργαζόμενούς της, οπότε θέλησε να ασφαλιστεί εκ νέου με ατομικό συμβόλαιο. Έλα όμως που πλέον δεν μπορούσε 
γιατί είχε χάσει την ασφαλιστική της ικανότητα! Τώρα είχε περάσει ήδη έναν καρκίνο στο στήθος και διάφοροι κρίσιμοι 
δείκτες υγείας της είχαν μεταβληθεί. 

Οπότε στράφηκε εναντίον της παλιάς της εταιρείας η οποία ναι μεν παρείχε στα στελέχη της ένα πολύ καλό ομαδικό 
συμβόλαιο, παρέλειψε όμως όπως επιβάλλουν οι κανόνες σωστής εταιρικής διακυβέρνησης, να την ενημερώσει για 
το γεγονός ότι τα ομαδικά συμβόλαια σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τα ατομικά, καθώς δεν είναι ούτε ισόβια 
ούτε κανείς εγγυάται ότι θα συνεχιστούν ακόμα και το αμέσως επόμενο έτος. Η υποστήριξη από την πλευρά της επι-
χείρησης ότι αυτό είναι αυτονόητο δεν μπορεί να σταθεί δικονομικά, διότι η εταιρεία θα έπρεπε να ενημερώσει πλήρως 
το στελεχιακό της δυναμικό για τις άμεσες και τις έμμεσες συνέπειες εφαρμογής της προσφερόμενης παροχής του 
ομαδικού συμβολαίου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την τύχη αυτής της διένεξης, η ουσία είναι όμως ότι η ίδια έχασε 

την δυνατότητα να ασφαλιστεί και δυστυχώς δεν θα την έχει ούτε στο μέλλον 
αφού η υγεία της δεν θα επανέλθει ποτέ στα προ 20ετίας επίπεδα. 

Αυτές οι ιστορίες είναι πολύ συνηθισμένες μεταξύ των πρώην ασφαλισμένων 
με ομαδικά συμβόλαια αν και σχεδόν κανείς δεν τολμά να διεκδικήσει δικα-
στικώς το δίκιο του, όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: απώλεια ασφαλιστικής 
ικανότητας. Όταν μάλιστα έχεις μόνο μια ζωή να ξοδέψεις, τότε αυτό είναι πολύ 
σοβαρό!

Παρόλα αυτά, αυτό το κείμενο δεν είναι γραμμένο για να κατηγορήσει τα ομαδι-
κά συμβόλαια! Κάθε άλλο μάλιστα. Ο σκοπός είναι να γνωρίσουμε ποια τα όρια 
των ομαδικών συμβολαίων, ποια η χρησιμότητά τους και πως ο συνδυασμός 
τους με τα ατομικά συμβόλαια μπορεί να δημιουργήσει το απόλυτο value for 
money πλαίσιο για τον κάτοχό τους.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ 
ΜΠΑΝΑΝΟΦΛΟΥΔΕΣ! 

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

• Δημιουργία ομαδικού οικογενειακού κλίματος μεταξύ των 
εργαζομένων και βελτίωση της απόδοσής τους. Αυτό γί-
νεται ιδιαίτερα εμφανές σε βάθος χρόνου, καθώς οι ερ-
γαζόμενοι και οι οικογένειές τους συνηθίζουν να κάνουν 
χρήση των παροχών τους και αισθάνονται το όφελος ως 
οικονομικό αποτέλεσμα. 

• Η επιχείρηση γίνεται πιο ελκυστική στην προσέλκυση ερ-
γαζομένων αφού το ομαδικό συμβόλαιο θεωρείται, μετά 

τον μισθό, ως η πιο σημαντική παροχή από τα στελέχη των 
επιχειρήσεων

• Έκπτωση των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα της 
επιχείρησης

• Ευνοϊκή μεταχείριση σε ενδεχόμενη δικαστική διένεξη με 
τον εργαζόμενο αφού το ομαδικό συμβόλαιο αποτελεί τεκ-
μήριο φιλοεργατικής πολιτικής της επιχείρησης

• Δυνατότητα χρήσης νοσοκομειακών και εξωνοσοκομεια-
κών παροχών που προσφέρει το ομαδικό  μειώνοντας το 
κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού

• Πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας σε πρω-
τοβάθμιο και δευτεροβάθμιο στάδιο

• Συνδυασμός καλύψεων με το ατομικό συμβόλαιο και ση-
μαντική μείωση κόστους αυτού

• Δέσιμο με την εταιρεία και ψυχολογική ανακούφιση αφού ένα 
βασικό κομμάτι αναγκών έχει καλυφθεί, με αποτέλεσμα κα-

λύτερη απόδοση και διάθεση γενικά στην ζωή του ατόμου

Ο επιχειρηματίας ή ο HR σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό 
σύμβουλο έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν του ερ-
γαζόμενους αναλυτικά, όχι μόνο για τα οφέλη του ομαδικού, 
αλλά κυρίως το πώς θα το συνδυάσουν με το ατομικό τους 
συμβόλαιο, αν υπάρχει. 

Τι μπορεί να περιέχει  ένα ομαδικό συμβόλαιο που δεν μπο-
ρεί να παρέχει εύκολα ένα ατομικό; 

Πράγματι αυτή η παροχή αποφεύγεται από τις ασφαλιστικές 
εταιρείες οι οποίες προτιμούν να παρέχουν  ένα δίκτυο συμ-
βεβλημένων γιατρών με ένα ελεγχόμενο κοστολόγιο γι αυ-
τές, το οποίο δίκτυο όμως δεν εξυπηρετεί σχεδόν ποτέ τους 
ασφαλισμένους οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιούν τους 
προσωπικούς τους γιατρούς.

Επίσης προσφέρουν κάλυψη από το πρώτο ευρώ για νοσοκο-
μειακή περίθαλψη με ένα ποσοστό κάλυψης συνήθως 80% ενώ 
τα περισσότερα ατομικά συμβόλαια, προκειμένου να γίνουν οι-

κονομικότερα, συνήθως επιλέγονται με ένα αρχικό ποσό συμ-
μετοχής / απαλλαγής  συνήθως μεταξύ 1000€-3000€.

Επιπλέον αν κάποιος έχει μόνο ομαδικό συμβόλαιο και όχι ατο-
μικό του δίνεται τώρα η δυνατότητα να δημιουργήσει ένα δικό 
του το οποίο θα αγοράσει με πολύ χαμηλό κόστος, αφού τα 
πρώτα έξοδα θα τα καλύπτει το ομαδικό, ενώ το ατομικό θα του 
εξασφαλίσει την ηρεμία της κάλυψης των σοβαρών περιστατι-
κών υγείας και φυσικά την ισοβιότητα του συμβολαίου.

Ένα ομαδικό συμβόλαιο προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιχείρηση που το παρέχει και φυ-
σικά στους εργαζόμενους που το χρησιμοποιούν.

Οφέλη για την επιχείρηση

Οφέλη για τους εργαζόμενους

Εξωνοσοκομειακές παροχές με ελευθερία επιλογής γιατρού η διαγνωστικού κέντρου. 

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
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ΠΩΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ 
ΙΔΑΝΙΚΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΜΕ ΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Πράγματι ένας συνδυασμός ομαδικού και ατομικού προγράμματος μπορεί να αποδειχτεί ιδανικός 
για τον ασφαλισμένο. 

Ο εργαζόμενος που έχει ομαδικό συμβόλαιο απολαμβάνει μια διπλή αύξηση εισοδήματος:
• Πρώτον γιατί χρησιμοποιεί εξωνοσοκομειακές ή νοσοκομειακές παροχές υγείας τις οποίες διαφορετικά θα 

πλήρωνε ο ίδιος, 
• Δεύτερον γιατί μειώνει το κόστος του ατομικού / οικογενειακού του συμβολαίου, ή
• Δημιουργεί ένα ατομικό συμβόλαιο υγείας λαμβάνοντας υπόψη τις παροχές του ομαδικού με πολύ χαμηλό 

κόστος.
Το ομαδικό συμβόλαιο υγείας έχει κάποια όρια. Συνήθως το εύρος κάλυψής του οριοθετείται στις 10000€ - 15000€ 
ετησίως. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτού του τύπου τα συμβόλαια έχουν κάποια μειονεκτή-
ματα τα οποία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη:
• Δεν είναι ισόβια, ανανεώνονται κάθε χρόνο και είναι στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης ή της 

ασφαλιστικής εταιρείας να τα συνεχίζουν ή όχι
• Λήγουν στην καλύτερη περίπτωση στα 70 έτη ή με την συνταξιοδότηση του εργαζόμενου, ότι επέλθει 

χρονολογικά πρώτο
• Έχουν περιορισμένο ετήσιο όριο κάλυψης το οποίο δεν επαρκεί σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού υγείας
Διαθέτουν όμως και ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αν και περιορισμένης χρονικής διάρκειας: Ασφαλίζονται όλοι 
ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ανεξαρτήτως υφισταμένων προβλημάτων υγείας.
Ιδανικά λοιπόν, σχεδιάζοντας με βάση το ομαδικό συμβόλαιο, ‘’χτίζεται’’ το ατομικό / οικογενειακό με στόχο την επέ-
κταση των παροχών και την μείωση του ασφαλίστρου. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί κάλυψη με μεγάλη απαλλαγή 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος αλλά και με πρόβλεψη για κάλυψη του ποσού της απαλλαγής χωρίς έλεγχο ασφα-
λισιμότητας αν το ομαδικό καταργηθεί για κάποιον λόγο (παραίτηση, απόλυση, συνταξιοδότηση).
Πάνω στον σχεδιασμό ενός συνδυασμού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το bonus που μπορεί να κερδίσει ο εργαζόμενος 
αν επιλέξει το κατάλληλο ατομικό πρόγραμμα. Υπάρχουν στην αγορά προγράμματα τα οποία δίνουν μια πολύ καλή 
επιβράβευση αν χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το ομαδικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα αν η ασφαλιστική εται-
ρεία, η οποία έχει το ατομικό ασφαλιστήριο του εργαζομένου, εξοικονομήσει ένα ποσό εξαιτίας της χρήσης του ομα-
δικού συμβολαίου, τότε θα του επιστρέψει το 50% ή το 60% του ποσού του οποίου η ίδια εξοικονόμησε, έτσι ώστε να 
του δώσει κίνητρο να χρησιμοποιήσει πρώτα τις παροχές του ομαδικού και έπειτα του ατομικού. 
Πολλά ακόμα οφέλη προκύπτουν αναλόγως των τύπων των συμβολαίων που θα συνδυαστούν και εξαρτώνται από το 
πλαίσιο παροχών της κάθε ομάδας καλύψεων.
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ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ  
ΤΟ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟ
Αφγανιστάν, Συρία, Παλαιστίνη, Υεμένη, Ουκρανία…

Η ζωή κυλάει με δάκρυα και με κλάματα, άνδρες, γυναίκες, παιδιά 
που κανένας τόπος πια δεν τους χωράει, ζωούλες που κλαδεύο-
νται από ριπές και μεταναστεύουν στον τόπο του αμίλητου…

Της γης ο κόρφος δεν χωράει την ειρήνη, πάντα πόλεμος γινό-
τανε, πάντα πόλεμος θα γίνεται. Εμείς είμαστε οι ‘’τυχεροί’’ που 
παραμένουμε θεατές, οι άλλοι είναι οι άτυχοι ως πρωταγωνιστές 
και θύματα των πεδίων της μάχης. Δεν μπορούμε να επηρεάσου-
με τα πράγματα αλλά και να μπορούσαμε ‘’πάντα πόλεμος θα 
γίνεται’’. Είναι η μοίρα του ελαττωματικού ‘’πεπτωκότος’’ ανθρώ-
που. Τι μας μένει; Μια έκφραση, μια αποτύπωση διαμαρτυρίας όχι 
μόνο προς τον προφανή ένοχο αλλά και προς τους υπόλοιπους 
αφανείς και υποδόριους ενόχους με τους οποίους συνυφαίνουν 
την μοίρα του κόσμου, χωρίς να αναλογίζονται ότι στο τέλος της 
ιστορίας δεν θα βρίσκονται στην πλευρά των περιούσιων…

Τουλάχιστον ας αφιερώσουμε ένα δάκρυ  παρασυρόμενοι από το 
συνταρακτικό και σπαρακτικό  τραγούδι που ερμηνεύει η Νάνα 
Μούσχουρη σε στίχους Νίκου Γκάτσου και μουσική του Γιώργου 
Χατζηνάσιου

https://www.youtube.com/watch?v=doUQhwZUrG8
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
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Αν έστω και ένα παιδί  
σε κάποια άκρη του κόσμου 

πεθαίνει από την πείνα  
ή από τον πόλεμο, τότε  

ο πολιτισμός μας έχει  
αποτύχει οικτρά 

ΝΙΚΟΣ  
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

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

