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Πηγή: κλαδική μελέτη υπηρεσιών υγείας STOCHASIS-2016 

Στο χώρο της Υγείας στην Ελλάδα  

 Εργάζονται 180.000 άτομα άμεσα σε επαφή με τον ασθενή 

 Λειτουργούν 488 νοσοκομεία/ιδιωτικές κλινικές και κέντρα υγείας καθώς και  330 

διαγνωστικά κέντρα  

Στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά Υγείας  

 Η αγορά Αστικής Ευθύνης Ιατρών εκτιμάται στα € 11.000.000 

 Leader  με κριτήριο το πλήθος συμβολαίων, είναι η INTERAMERICAN και ακολουθούν 

GENERALI, ΕΘΝΙΚΗ, ΑΧΑ 

Μία αγορά με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης 

Η αγορά με μια ματιά 



Πηγή: στοιχεία ΤΣΑΥ 2017 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Αναισθησιολόγοι 1.826 

Ακτινοδιαγνώστες 2.365 

Γαστρεντερολόγοι 732 

Δερματολόγοι 1.143 

Καρδιολόγοι  3.050 

Καρδιολόγοι Χειρουργοί 68 

Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι 2.800 

Νευροχειρουργοί-Πλαστικής χειρουργικής  677 

Ορθοπεδικοί 2.254 

Ουρολόγοι 1.011 

Παιδίατροι 3.500 

Πνευμονολόγοι 1.474 

Οι Ιατροί ανά ειδικότητα στη χώρα μας 



Πηγή: στοιχεία ΤΣΑΥ 2017 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Χειρουργοί 2.473 

Χειρουργοί θώρακα 245 

Χειρουργοί παίδων 151 

Χωρίς ειδικότητα 20.163 

Λοιπών ειδικοτήτων 19.265 

Ψυχίατροι  1.437 

Οδοντίατροι 15.074 

ΩΡΛ. 1.290 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΩΝ 80.998 

Οι Ιατροί ανά ειδικότητα στη χώρα μας 



Ειδικότητα Μέση Αποζημίωση (€) 

Μαιευτική - Γυναικολογία 623.146 

Νευροχειρουργική 459.733 

Μικροβιολογία 391.293 

Γενική Χειρουργική 324.901 

Αναισθησιολογία 319.771 

Γενική Ιατρική 279.870 

Παθολογική Ανατομική 265.000 

Ορθοπεδική 264.148 

Αιματολογία 263.041 

Εσωτερική Παθολογία 210.854 

Νευρολογία 205.428 

Ειδικευόμενος 200.000 

Πλαστική Χειρουργική 172.495 

Καρδιολογία-Καρδιοχειρουργική 171.331 

Ωτορινολαρυγγολογία 117.390 

*Έρευνα Πανεπιστημίου Πειραιώς (10 έτη) 

Μέση επιδικασθείσα αποζημίωση ανά ειδικότητα 



Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών απευθύνεται σε κάθε ιατρό και παρέχει ολοκληρωμένη 

κάλυψη, σε περίπτωση λανθασμένης ιατρικής πράξης η οποία θα προκαλέσει: 

 Απώλεια Ζωής ή Σωματική  Βλάβη  από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια και 

σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος  

 Καλύπτονται επίσης ατυχήματα που πιθανόν συμβούν στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου  (μέχρι το 

10% των ορίων ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης) 

 

Επεκτάσεις ασφαλιστηρίου επαγγελματικής ευθύνης: 

 Λάθη ή παραλήψεις των βοηθών κατά την εκτέλεση των οδηγιών του ασφαλιζόμενου. 

 Λάθη ή παραλήψεις του ασφαλιζόμενου κατά την παροχή πρώτων βοηθειών ανεξαρτήτως 

ειδικότητας. 

 Αργοπορημένη δήλωση αξίωσης προς αποζημίωση μέχρι και 12 μήνες, μετά τη λήξη ή ακύρωση 

του συμβολαίου ή 24 μήνες με επασφάλιστρο 10% ή  60 μήνες με επασφάλιστρο 30%. 

Καλύψεις ασφαλιστηρίου Επαγγελματικής 

Αστικής Ευθύνης Ιατρών  



 Ψυχική οδύνη για πρόκληση θανάτου 

 Ηθική Βλάβη για πρόκληση σωματικής βλάβης 

 Δαπάνες αποκατάστασης της υγείας του παθόντος 

 Δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα (για την απόκρουση ή το διακανονισμό 

οποιασδήποτε σχετικής απαίτησης) στα Αστικά Δικαστήρια. 

 Δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα, μέχρι του ποσού των €10.000 για την υπεράσπιση 

του ασφαλιζόμενου σε Ποινικά Δικαστήρια για εξ αμελείας παραβάσεις 

Παροχές ασφαλιστηρίου 



 Ειδικότητα Ιατρού 

 Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανά €100.000 

 Σχέση εργασίας του ιατρού (κρατικό νοσοκομείο/ΕΣΥ, ΙΚΑ, ιδιωτικός ιατρός, Ι.Κ.Α-

Ιδιωτικός) 

 Απαλλαγή βασική € 0,00 (προαιρετική € 50.000 ή € 100.000 ή € 150.000 € 200.000 ή 

€ 250.000 ή € 300.000 ή € 400.000)  

Παράμετροι τιμολόγησης 



 Ασφαλιζόμενο όριο ευθύνης €1.000.000  

Ειδικότητα INTERAMERICAN GENERALI  

Μαιευτήρες €2.522 
 

€3.470 

Χειρουργοί €1.811 
 

€3.470 

Αναισθησιολόγοι €1.811 
 

€1.224 

Ακτινοδιαγνώστες / 

Ακτινολόγοι   
€647 € 1.224 

Παράδειγμα τιμολόγησης χωρίς απαλλαγή 



 Άμεση έκδοση του συμβολαίου και ενεργοποίηση των παρεχόμενων καλύψεων, στο 

πλαίσιο της εφαρμογής e-sales (μέχρι το όριο των €100.000 για 

μαιευτήρες/γυναικολόγους και €400.000 για λοιπές ειδικότητες) 

 Άμεση έκδοση προσφοράς στα Γραφεία Πωλήσεων 

 Ξεκάθαροι όροι συμβολαίων 

 Καλύπτουμε Δικηγορικές Αμοιβές και Δικαστικά Έξοδα, μέχρι του 

ποσού των €10.000 για την υπεράσπιση του ασφαλιζόμενου 

σε Ποινικά Δικαστήρια 

Μοναδικά Πλεονεκτήματα  


