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Μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, όπως αυτό 
διαμορφώνεται σήμερα, 

η Eurolife ERB Ασφαλιστική παρακολουθεί 
συνεχώς τις εξελίξεις στον τομέα της 
ασφάλισης υγείας και φροντίζει να 
αναμορφώνει προς όφελός των πελατών 
της τα προγράμματα που προσφέρει.



Extra Hospital Care κωδ.30292

Συμπληρωματική Κάλυψη 

που  βελτιώνει  ακόμα περισσότερο τις παροχές του Νοσοκομειακού 

προγράμματος που διαθέτει  ο πελάτης 

Α Α

Η κάλυψη Extra Hospital Care

 συνδυάζεται και με προγράμματα 100% κάλυψη

 δεν συνδυάζεται με προγράμματα Capitation



Εξασφαλίζοντας

 Κάλυψη εξόδων Έκτακτου περιστατικού έως του ποσού των 500€ ευρώ,

ανά περιστατικό

 που θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά και μόνο 
στα  Εξωτερικά Ιατρεία Συμβεβλημένου 
Νοσοκομείου εντός Ελλάδας (Ελεύθερη 
Πρόσβαση*) 

* προϋπόθεση η προηγούμενη επικοινωνίας του Ασφαλισμένου με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για θέματα Υγείας

 Δημόσιο Νοσοκομείο ή χωρίς προηγούμενη 
επικοινωνία και σε Νοσοκομεία του 
Εξωτερικού (απολογιστική Αποζημίωση) 

Έξοδα αφορούν
 ιατρικές αμοιβές, 
 διαγνωστικές εξετάσεις, 
 φάρμακα  
 ιατρικές πράξεις
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Ενεργοποιείται και στα προγράμματα με 100% κάλυψη Economy & New gen



 Κάλυψη εξόδων Έκτακτου περιστατικού έως του ποσού των 500€ ευρώ, ανά 
περιστατικό

Προνόμια

300 € 

300 € 

300 € 

200 €

Extra Hospital 
Care

500 € 

500 € 

500 € 

500 € 

500 €

Εξασφαλίζοντας
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Extra Hospital 
Care

500 € 

500 € 

500 € 

500 € 

500 €

Σύνολο

800 € 

800 € 

800 € 

700 € 

500 €

Προνόμια

500 € 

400 € 

400 € 

300 €

200 €

Σύνολο

1000 € 

900 € 

900 € 

800 € 

700 €

Ενδεικτικός πίνακας συνδυασμού προνομίων και κάλυψης Extra Hospital Care



Εξασφαλίζοντας σε νοσηλεία μια ημέρας 

 Κατάργηση του εκπιπτόμενο ποσού  Μείωση του εκπιπτόμενο ποσού με 
ανώτατο όριο το ποσό των 375 €. 

100% 
κάλυψη 

Α Α Α
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Δεν ενεργοποιείται στα προγράμματα με 100% κάλυψη Economy & New gen



Εξασφαλίζοντας σε περίπτωση νοσηλείας, τουλάχιστον 24 ωρών 

Α Α Α

 Εφαρμογή του εκπιπτόμενου ποσού 1 φορά το έτος, όχι σε κάθε νοσηλεία
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Δεν ενεργοποιείται στα προγράμματα με 100% κάλυψη Economy & New gen



1. Η νέα συμπληρωματική κάλυψη Extra Hospital Care παρέχεται τόσο σε
υφιστάμενους αλλά και νέους πελάτες
 με νοσοκομειακό πρόγραμμα Premium New Gen ή Economy με εκπιπτόμενο

ποσό ή και
 100% κάλυψη (ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει ότι από το σύνολο της παροχής

μόνο η Κάλυψη εξόδων Έκτακτου περιστατικού έχει πρακτική εφαρμογή )

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
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2. Προσθήκη της νέας συμπληρωματικής κάλυψης 30292 γίνεται μόνο στην επέτειο του
συμβολαίου. Ο περιορισμός δεν ισχύει όταν πρόκειται για προσθήκη σε υπάρχον
100% πρόγραμμα.

3. Το αίτημα για την προσθήκη της εν λόγω κάλυψης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο
από 1 μήνα μετά την επέτειο του συμβολαίου

5) Σε περίπτωση αφαίρεσης της Νοσοκομειακής Κάλυψης από τον εκάστοτε

ασφαλισμένο, θα αφαιρείται υποχρεωτικά και η νέα κάλυψη.

4. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η νέα κάλυψη, θα επιτρέπεται αλλαγή υφιστάμενης 
Νοσοκομειακής κάλυψης, μόνο στην επέτειο. 



Extra Hospital Care κωδ.30292

Κανόνες Underwriting 

Ανώτατη ηλικία έναρξης 63 ετών

Ελάχιστη ηλικία κατά την έναρξη 3 μηνών

Ανώτατη ηλικία λήξης Δεν υφίσταται

Κάλυψη εξαρτωμένων μελών Καλύπτονται ανεξάρτητα εάν  έχει επιλεχθεί η 
κάλυψη από τον Κυρίως Ασφαλισμένο

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων
Κάθε χρόνο στην ανανέωση-επανέκδοση του
ασφαλιστηρίου θα τιμολογείται εκ νέου
 βάσει της τρέχουσας ηλικίας του Ασφαλισμένου και θα

εξετάζεται το ενδεχόμενο επανατιμολόγησης της κάλυψης

Υπολογισμός επασφαλίστρου Σε περίπτωση που υπολογίζεται για την
Νοσοκομειακή Κάλυψη, θα υπολογίζεται το
ανάλογο επασφάλιστρο για την συμπληρωματική
κάλυψη.



Περίοδοι Αναμονής - Περιπτώσεις Χρόνος Αναμονής

Συγγενείς παθήσεις εκτός των συγγενών παθήσεων του αναπνευστικού, του 
πεπτικού, του γεννητικού και του ουροποιητικού συστήματος του οργανισμού

10έτη
10 ασφαλιστικές 

περίοδοι

Συγγενείς παθήσεις του αναπνευστικού, του πεπτικού, του γεννητικού και του 
ουροποιητικού συστήματος του οργανισμού

2 έτη 2 ασφαλιστικές περίοδοι

Αιμοκάθαρση 5 έτη 5 ασφαλιστικές περίοδοι
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Κανόνες Underwriting 

Κήλες (πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένης και της κήλης μεσοσπονδυλίου 
δίσκου).Σημείωση: Οι πάσης φύσεως κήλες που εμφανίζονται στην παιδική 
ηλικία, καλύπτονται, μετά την περίοδο αναμονής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
Ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του

12 μήνες 1 ασφαλιστική περίοδος 

Αιμορροΐδες 12 μήνες 1 ασφαλιστική περίοδος 

Αμυγδαλές, 12 μήνες 1 ασφαλιστική περίοδος 

Ινομυώματα και καλοήθεις όγκοι μήτρας, κάθε μορφής 12 μήνες 1 ασφαλιστική περίοδος 

Θεραπείες/επεμβάσεις παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος πλην των 
περιπτώσεων καταγμάτων των οστών 

12 μήνες 1 ασφαλιστική περίοδος

Παθήσεις χολής και στις  επιπλοκές από αυτή 12 μήνες 1 ασφαλιστική περίοδος 

Καρδιαγγειακά νοσήματα 6μήνες

Καλοήθεις όγκοι, κακοήθειες και κακοήθεις όγκοι 6μήνες



Περίοδοι Αναμονής -
Περιπτώσεις

Χρόνος Αναμονής
Συμμετοχή Εταιρείας  στο κόστος 

νοσοκομειακής περίθαλψης

Σκολίωση ρινικού διαφράγματος 

1 έτος 1 ασφαλιστική περίοδος 0% 

2 έτη 2 ασφαλιστικές περίοδοι 50% 

3 έτη 2 ασφαλιστικές περίοδοι 80% 

4 έτη 4 ασφαλιστικές περίοδοι 100%
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Κανόνες Underwriting 

Διευκρινίζεται ότι οι περιπτώσεις που αναφέρονται ως Περίοδοι Αναμονής, καλύπτονται μετά το πέρας της κατά
περίπτωση περιόδου αναμονής, εφόσον οι μεν ασθένειες εκδηλωθούν για πρώτη φορά στη διάρκεια της
περιόδου αναμονής, τα δε ατυχήματα συμβούν για πρώτη φορά στη διάρκεια της περιόδου αναμονής και
αμφότερα δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Σε περίπτωση ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου, δεν θα εφαρμοστούν εκ νέου οι κατά περίπτωση περίοδοι
αναμονής, μετά το πέρας αυτών.

Στις Περιπτώσεις τροχαίου ατυχήματος το οποίο αποδεικνύεται από Δελτίο Συμβάντων της Τροχαίας
λόγω του οποίου απαιτείται, αμέσως μετά το ατύχημα, νοσηλεία, αίρεται η αναμονή που αφορά στις
θεραπείες/ επεμβάσεις του μυοσκελετικού συστήματος.



ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

1 έτους 44,41 € 51 €

5 45,69 € 53 €

20 51,41 € 59 €

30 87,37 € 100 €

35  91,08 € 105 €

40  94,60 € 109 €

45 102,42 € 117 €

50 107,95 € 124 €

55 118,79 € 137 €

60 140,14 € 161 €

Ετήσια, Εξαμηνιαία, Τριμηνιαία και Μηνιαία. 
Για τις τμηματικές καταβολές των ετησίων ασφαλίστρων ισχύουν οι επιβαρύνσεις:
 1% επί του ετήσιου ασφαλίστρου για εξαμηνιαίες καταβολές
 1,5% για τριμηνιαίες 
 2% για μηνιαίες.

Συχνότητα 
Πληρωμής 
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Κόστος 
ασφάλισης



Διάρκεια  ισχύος της κάλυψης 

Η συμπληρωματική παροχή ισχύει για ένα (1) έτος

Προϋποθέσεις ανανέωσης της Συμπληρωματικής Κάλυψη 

Πριν την εκάστοτε λήξη του Ασφαλιστηρίου Ζωής η Εταιρία θα αποστέλλει στον 
Αντισυμβαλλόμενο ειδοποίηση που θα περιέχει τα νέα ασφάλιστρα που θα ισχύουν για 
την  επόμενη ασφαλιστική περίοδο για την εν λόγω κάλυψη, καθώς και την ημερομηνία 
πληρωμής αυτών. Τα νέα ασφάλιστρα εφαρμόζονται στο σύνολο των ασφαλισμένων της 
συγκεκριμένης κάλυψης αναλόγως της ηλικίας τους. Τυχόν επασφάλιστρο που έχει 
καθορισθεί στο Ασφαλιστήριο κατά τη σύναψη της ασφάλισης υπολογίζεται επί των 
εκάστοτε νέων ασφαλίστρων
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Ειδικά θέματα… 



Η πληρωμή των ασφαλίστρων μέχρι την ορισθείσα στην παραπάνω ειδοποίηση ημερομηνία
πληρωμής, συνεπάγεται την ανανέωση της κάλυψης του Ασφαλισμένου με την
συγκεκριμένη Συμπληρωματική Κάλυψη για μία ακόμα ασφαλιστική περίοδο, υπό την
προϋπόθεση ότι έχει ανανεωθεί και η Βασική Ασφάλιση Ζωής και η Συμπληρωματική
Κάλυψη Προγράμματος Υγείας, σύμφωνα με τους όρους τους.

Η μη πληρωμή των ασφαλίστρων μέχρι και την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής, έχει ως
συνέπεια την μη ανανέωση της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης.

Τυχόν πληρωμή των ασφαλίστρων μετά την κατά τα ως άνω ορισθείσα ημερομηνία
συνεπάγεται την εκ νέου απόδειξη της ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου και δεν
δημιουργεί υποχρέωση της Εταιρείας να ανανεώσει την παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη.
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Ειδικά θέματα… 



Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στη λήξη του Ασφαλιστηρίου να τροποποιεί τους Όρους,
τις Παροχές και το ύψος αυτών για το σύνολο των Ασφαλισμένων με την παρούσα
Συμπληρωματική Κάλυψη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να καταργήσει την παρούσα
Συμπληρωματική Κάλυψη για το σύνολο των Ασφαλισμένων σε αυτή. Στην περίπτωση
αυτή, η Εταιρεία θα διαθέτει παρεμφερές πρόγραμμα Συμπληρωματικής Κάλυψης και θα
γνωστοποιήσει στον Αντισυμβαλλόμενο τους Όρους, τις Παροχές και τα ασφάλιστρα του
Προγράμματος προκειμένου ο τελευταίος να αποφασίσει, αν επιθυμεί τη συνέχιση της
ασφαλιστικής κάλυψης με το αντίστοιχο Πρόγραμμα.

Αν η ασφάλιση του Ασφαλισμένου ανανεώθηκε συνεχώς και αδιαλείπτως επί 10
ασφαλιστικές περιόδους η τελευταία των οποίων συμπίπτει με τη συμπλήρωση του 65ου

έτους της ηλικίας του, η Εταιρεία παρέχει στον Ασφαλισμένο τη δυνατότητα μετά από
έγγραφο αίτημά του, να διατηρήσει σε όλες τις επόμενες ανανεώσεις αμετάβλητους τους
Όρους και τις Παροχές της Συμπληρωματικής Κάλυψης Προγράμματος Υγείας που
ίσχυσαν την τελευταία περίοδο ασφάλισης.
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Ειδικά θέματα… 



ΚΑΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ !!!
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