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Προς την :
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020
Θέμα: Ενημέρωση Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Νο 2002410.

Αξιότιμα μέλη,
Όπως γνωρίζετε, η Ένωσή σας, από το 1986, έχει καταρτίσει Ομαδικό συμβόλαιο ζωής και υγείας με
την Εταιρία μας.
Σε όλο αυτό το διάστημα των 35 ετών, το συμβόλαιο λειτούργησε απρόσκοπτα και αρκετά μέλη που
χρειάσθηκαν νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη για την αντιμετώπιση προβλημάτων της
υγείας τους, καλύφθηκαν με την καταβολή αποζημιώσεων σημαντικών ποσών.
Η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση των μελών γίνεται μέσω εξειδικευμένων συμβούλων μας.
Όπως πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε ήδη, το ομαδικό συμβόλαιο που διατηρείτε με την Εταιρία μας,
συνδυάζει την παροχή ασφάλισης ζωής με την παροχή υψηλής ποιότητας νοσοκομειακής και
εξωνοσοκομειακής κάλυψης.
Βασικά του πλεονεκτήματα είναι τα εξής:
 Ελεύθερη επιλογή ιατρού
 Ελεύθερη επιλογή διαγνωστικού κέντρου
 Επιπλέον διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις στις υποδομές της Interamerican ,
Αθηναϊκή Κλινική & πολυιατρεία Medifirst , 24ωρης λειτουργίας
 Πλήρης προληπτικός έλεγχος υγείας μία φορά ετησίως (check up)
 Κάλυψη δαπανών για φάρμακα
 Παιδίατροι και εμβόλια για τα παιδιά
 Πληθώρα κορυφαίων ιδιωτικών νοσοκομείων με απευθείας κάλυψη
 Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου
 Ημερήσιο επίδομα για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο και επίδομα χειρουργού &
αναισθησιολόγου σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης
 Κάλυψη στο εξωτερικό
 Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής
 Δυνατότητα επέκτασης της νοσοκομειακής κάλυψης μέχρι €1.000.000
Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, παρέχεται στα μέλη και έκπτωση 5% στην ασφάλιση
αυτοκινήτων και κατοικιών μέσω της Anytime.
Το ομαδικό ασφαλιστήριο παρέχει 24ωρη κάλυψη εντός εκτός Ελλάδος και ισχύει μέχρι τη
συμπλήρωση του 70ου έτους. Ανανεώνεται κάθε 1η Ιουλίου, όπου επανακαθορίζεται το ετήσιο
κόστος, ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης και τα ασφάλιστρα καταβάλλονται σε 2
εξαμηνιαίες δόσεις.
Με βάση την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του συμβολαίου, ειδικά την τελευταία ασφαλιστική
περίοδο, διαπιστώθηκε, εκ νέου, αυξημένη χρήση στην ευρεία νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη, με αποτέλεσμα ο δείκτης αποζημιώσεων/ασφάλιστρων (loss ratio) να έχει διαμορφωθεί
σε υψηλό επίπεδο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τη μείωση της ομάδας των Ασφαλισμένων
προσώπων, είναι πιθανό να δημιουργηθεί πρόβλημα στη βιωσιμότητα του συμβολαίου, κάτι που

κανείς δεν θα το ήθελε. Γι’ αυτό, κρίνεται απαραίτητη η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων του
συμβολαίου.
Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής σας, συμφωνήθηκε να
ανανεωθεί το ασφαλιστήριο και να συζητηθεί η αναπροσαρμογή ασφαλίστρων στο τέλους του
τρέχοντος έτους, αφού αξιολογηθούν εκ νέου τα αποτελέσματα.
Επειδή λοιπόν πλησιάζει ο χρόνος αξιολόγησης του ασφαλιστηρίου, θα θέλαμε, στην παρούσα φάση,
να σας επισημάνουμε, για άλλη μια φορά, την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τη βιωσιμότητα του ίδιου
του ασφαλιστηρίου, την βελτίωση των παροχών του, αλλά και την διατήρηση των ασφαλίστρων σε
λογικό επίπεδο, ο εμπλουτισμός της ομάδας των Ασφαλισμένων με νέα μέλη.
Για το λόγο αυτό, επισυνάπτουμε το πρόγραμμα ασφάλισης προκειμένου όσα μέλη ενδιαφέρονται
να ενταχθούν, να ενημερωθούν σχετικά. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για τη διαδικασία
ένταξης που πρέπει να ακολουθήσει κάθε νέος Ασφαλισμένος μπορεί να μας στείλει email στην εξής
ηλεκτρονική διεύθυνση: groupdivision@interamerican.gr. ή να εκδηλώσει ενδιαφέρον με την
αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ένωσης. Στη συνέχεια, μπορεί να
ενημερωθεί επιπλέον αλλά και να ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης με τη βοήθεια εξειδικευμένων
στελεχών μας, μέσω δια ζώσης ή διαδικτυακής συνάντησης.
Με εκτίμηση,
Για την «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.»
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