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Ευχαριστούμε τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας γραφεία για την έγκαιρη και συνεχή 
ενημέρωσή μας (με αλφαβητική σειρά): 

 Freedom SA 
 Globalnet  
 Globassure 
 Karavias Underwriting Agency 
 Vester SA 

24 ωρο Τηλεφωνικό Κέντρο: 
+30 694 44 23 180 
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Covid-19 & Ιδιωτική Ασφάλιση 
19.3.2020 | ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
 

Αγαπητοί Συνεργάτες / Πελάτες μας,  

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις τοποθετήσεις των ασφαλιστικών εταιριών όσον αφορά τον COVID-19, 

συγκεντρώσαμε ΟΛΕΣ τις απαντήσεις που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής από τα συνεργαζόμενα γραφεία  προκειμένου 

να σας παρέχουμε την απαραίτητη ενημέρωση, καθώς θεωρούμε ότι η ΓΝΩΣΗ σώζει ζωές. 

Κάποια από τα κυριότερα σημεία που ξεχωρίσαμε είναι: 
 

1. η ασφαλιστική εταιρία GENERALI , όσων αφορά τα Ατομικά Προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης , για 
όλους τους ασφαλισμένους, σε οποιοδήποτε νοσοκομειακό πρόγραμμα, καθώς και για όσους έχουν αγοράσει 
ξεχωριστά την παροχή του “ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος” και παρά τη ρητή εξαίρεση της 
πανδημίας, ενεργοποιεί εκτάκτως την κάλυψη νοσηλείας λόγω Κορωνοϊού, χωρίς να θεωρείται εξαίρεση η 
πανδημία ως αιτία νοσηλείας . 

2. Όσων αφορά σχετικά με τα Ασφαλιστήρια Ζωής  της ασφαλιστικής εταιρίας GENERALI σημειώστε ότι το 

κεφάλαιο κάλυψης ζωής, θα αποδίδεται κανονικά, χωρίς να ισχύει ο όρος της εξαίρεσης της πανδημίας, σε 

περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισμένος ασθενής καταλήξει λόγω COVID-19. 

3. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού AXAPPP, BUPA & CIGNA ανακοίνωσαν ότι νοσηλεία ή 

πρωτοβάθμια εξέταση (όχι για προληπτικούς λόγους) θα καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους, τις απαλλαγές, 

τις καλύψεις του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

4. Αναστέλλεται η κάλυψη στο πρόγραμμα Travel Insurance των Lloyd’s για ταξιδιώτες που θα νοσήσουν από τον 

Covid-19. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Karavias Underwriting Agency, τα συμβόλαια ταξιδιωτικής 

ασφάλισης δεν θα καλύπτουν  ζημιές που έχουν άμεση σχέση με προσβολή του ταξιδιώτη από τον νέο 

κορωνοϊό (νοσηλεία, ακύρωση ταξιδιού, καθυστέρηση κτλ.), μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης.  

5. Όπως θα δείτε στους ακόλουθους πίνακες το μεγαλύτερο ποσοστό των ασφαλιστικών εταιρειών καλύπτουν 

κανονικά (μέχρι στιγμής) την περίπτωση νόσου πελάτη τους τόσο στα ατομικά ασφαλιστήρια όσο και στα 

ομαδικά, σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις όπου αυτό ΔΕΝ είχε 

προβλεφθεί έσπευσαν να το τροποποιήσουν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.  

Ακολουθούν, οι πίνακες Ενεργοποίησης Ατομικών  & Ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας  με τις 
τοποθετήσεις των ασφαλιστικών εταιριών : 
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ATOMIKA  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ -  Νοσηλεία για τον COVID 19 
Metlife Generali ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική  EUROLIFE AXA Ασφαλιστική 

Δεν αναφέρεται στις 
εξαιρέσεις, άρα 
καλύπτεται 

Σε περίπτωση νοσηλείας 
λόγω COVID-19 η οποία θα 
πραγματοποιηθεί, 
σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του ΕΟΔΥ, σε 
δημόσιο ή άλλο 
νοσοκομείο που έχει 
οριστεί - η Generali θα 
καταβάλλει ημερήσιο 
επίδομα νοσηλείας.  

Το ύψος του επιδόματος 
θα ανέρχεται στο ποσό που 
αναγράφεται στους όρους 
του ασφαλιστηρίου και θα 
παρέχεται για χρονικό 
διάστημα έως δέκα (10) 
ημέρες νοσηλείας.  

Δεν αναφέρεται στις 
εξαιρέσεις, άρα 
καλύπτεται 

Δεν αναφέρεται στις 
εξαιρέσεις, άρα 
καλύπτεται 

Δεν αναφέρεται στις 
εξαιρέσεις, άρα 
καλύπτεται 

  

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (πρωτοβάθμια περίθαλψη)  
Metlife Generali Allianz AXA Ασφαλιστική 

καλύπτεται με βάση τους 
όρους του εκάστοτε Ομαδικού 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
μέσα από τις Παροχές της 
Εξωνοσοκομειακης 
Περίθαλψης , με την 
προϋπόθεση της ύπαρξης 
παραπεμπτικού ιατρού που 
τεκμηριώνεται από σχετική 
συμπτωματολογία ή πάθηση . 
 

καλύπτονται  με βάση τους όρους  
 του εκάστοτε Ομαδικού  
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου μέσα  
από τις Παροχές της  
Εξωνοσοκομειακης Περίθαλψης ,   
οι ιατρικές δαπάνες που θα  
προκληθούν συνεπεία του  
συγκεκριμένου ιού, μόνο στην  
περίπτωση ασθενείας του  
ασφαλισμένου και όχι  
οποιεσδήποτε σχετικές  
προληπτικές εργαστηριακές  
εξετάσεις. 

καλύπτεται με βάση τους 
όρους του εκάστοτε Ομαδικού 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
μέσα από τις Παροχές της 
Εξωνοσοκομειακης 
Περίθαλψης με την 
προϋπόθεση της ύπαρξης 
παραπεμπτικού ιατρού που 
τεκμηριώνεται από σχετική 
συμπτωματολογία ή πάθηση 
και υπό την προϋπόθεση ότι το 
TEST βγει θετικό. 

Δεν αποζημιώνεται δεδομένου 
ότι από τη στιγμή που 
ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ για το 
ύποπτο κρούσμα, οι 
κατευθύνσεις για 
την  αναγκαιότητα του τεστ 
δίνονται από τον ΕΟΔΥ , για 
συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς 
,  οποία δεν καταβάλει έξοδα ο 
ασφαλισμένος . 

Τest COVID 19:  
Σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνεται Τest για τον COVID 19 , που θα πραγματοποιηθεί για προληπτικούς 
λόγους,  χωρίς την απαιτούμενη επικοινωνία και γνωστοποίηση του ύποπτου κρούσματος στον ΕΟΔΥ και χωρίς 
έγγραφη τεκμηρίωση της παραπομπής του ασφαλισμένου ασθενή από τον ιατρό .   

 

 
Προσοχή: Δεδομένου ότι  ο  Covid-19  έχει κηρυχθεί πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,  τα 
παραπάνω μπορεί να τροποποιηθούν , ανάλογα με τις αποφάσεις και τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του Covid-
19  που μπορεί να ληφθούν,  είτε από τον Π.Ο.Υ. είτε από την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας . 
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Τηλ.: +30 694 44 23 180 

Email: info@sicurogroup.gr  

Web: www.sicurogroup.gr  

Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την οδηγία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σε 
περίπτωση ύποπτου κρούσματος για κορωνοϊό απαιτείται πρωτίστως, η άμεση επικοινωνία στη γραμμή 1135 για 
περαιτέρω καθοδήγηση. Aντίστοιχα, τα ύποπτα περιστατικά και οι νοσηλείες διοχετεύονται και πραγματοποιούνται σε 
επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία αναφοράς.  

Aναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://eody.gov.gr/. 

Από την πλευρά μας και με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση  σας, θα σας ενημερώνουμε για 
οποιαδήποτε νέα εξέλιξη, σχετικά με το θέμα.  

Παραμένουμε πάντα  στη διάθεσή σας με την ευχή όλο αυτό το θέμα του Covid-19 σύντομα να ανήκει στο παρελθόν 
με το λιγότερο δυνατό κόστος για την ανθρωπότητα.  

Με εκτίμηση,  
 
Για το Τμήμα Εξυπηρέτησης  /  Ενημέρωσης  
Sicuro Insurance Group  

Σπύρος Γεωργιάδης  
Insurance Broker | Sales Unit Manager 
| www.sicurogroup.gr 
 
 
 
 
 
 
 

Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που 
μέχρι σήμερα ΔΕΝ είχατε προβλέψει να αγοράσετε 
ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΥΓΕΙΑΣ, ΖΩΗΣ ή 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ και είστε ακόμα υγιείς, ΤΩΡΑ είναι η 
πιο κατάλληλη στιγμή για να το πράξετε για εσάς και 
για τους ανθρώπους της οικογένειάς σας.  
 
#Μένουμε_Σπίτι δεν σημαίνει ότι ΔΕΝ διατρέχουμε 
κινδύνους. Ακόμα και ένα ατύχημα σήμερα 
περισσότερο από ποτέ, πιθανόν να ΜΗΝ μπορεί να 
αντιμετωπιστεί σε ΔΗΜΟΣΙΟ νοσοκομείο καθώς 
αποτελεί κίνδυνο για την σωματική σας 
ακεραιότητα, λόγω της μεταδοτικότητας του ιού.  
 
Κάντε σήμερα μία ΙΣΧΥΡΗ πράξη πρόληψης. 
Αγοράστε τον δικό σας λογαριασμό προστασίας! 
 
Τόσο η ενημέρωση όσο και η αίτηση ασφάλισης 
μπορούν πλέον να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω Skype, 
Viber, Zoom, Messenger ή με email. 

Ενημερωθείτε εδώ για 
τα προγράμματα μας 


