Εξειδικευμένες Ανταποδοτικές Ασφαλιστικές Παροχές

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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Αγαπητέ Ασφαλισμένε,
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας, θα σας βοηθήσει να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Ομαδικής
Ασφάλισης που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε - με τη συνεργασία του ΤΜΕΔΕ - από την
INTERAMERICAN, τον κατ’ εξοχήν “συνεργάτη επιλογής” και στον Τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων,
μέλος του πανευρωπαϊκού οργανισμού ACHMEA.
Στόχος και μέλημα του ΤΜΕΔΕ, είναι να μπορεί να προσφέρει σε εσάς, ένα σύγχρονο πρόγραμμα
Ομαδικής Ασφάλισης που καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μεταβαλλόμενες ανάγκες για τη
δική σας προστασία και εξασφάλιση.
Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την πολύτιμη παροχή της Ομαδικής
Ασφάλισης, επισυνάπτεται μία συνοπτική και περιεκτική περιγραφή των καλύψεων σας καθώς και το τι
απαιτείται, για να κάνετε σωστή χρήση τους, κάθε φορά που θα χρειαστεί.
ότι αυτό το έντυπο είναι ενημερωτικό και σε καμία περίπτωση δεν
υποκαθιστά το συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει το ΤΜΕΔΕ με την INTERAMERICAN και το οποίο
Παρακαλούμε σημειώστε

αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την ερμηνεία οποιουδήποτε θέματος σχετικού με την ασφάλιση σας.
Φιλικά,
Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων
Ζωής & Υγείας
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Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή
Γενικές Πληροφορίες
ΜΕΡΟΣ I
Πίνακας Παροχών

ΜΕΡΟΣ II
Γενικές και Ειδικές Εξαιρέσεις

ΜΕΡΟΣ IIΙ
Οδηγίες Καταβολής Αποζημιώσεων
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Γενικές Πληροφορίες
Ποιοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι (μέλη του
ΤΜΕΔΕ) μέχρι το 75ο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν την ιδιότητα του “Ενεργού Μέλους” * στο
ΤΜΕΔΕ. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής, έχουν και τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, Διευθυντές ή Ανώτατα
Διοικητικά Στελέχη που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Συμβαλλόμενο, Υπάλληλοι, Στελέχη και λοιποί
εργαζόμενοι.
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, αλλά θα εξαιρούνται οποιασδήποτε
αποζημίωσης η οποία θα απορρέει από εκ γενετής αναπηρίες ή σωματικές βλάβες, καθώς και συγγενείς
παθήσεις αυτών.
Γεωγραφικά όρια κάλυψης
Οι ασφαλισμένοι καλύπτονται όλο το 24ωρο εντός και εκτός Ελλάδας
Πότε λήγει η ομαδική ασφάλιση
Η ασφάλιση του μέλους σταματάει όταν :
▪
▪

Δεν είναι πλέον “Ενεργό Μέλος” στο ΤΜΕΔΕ.
Ο συμβαλλόμενος καταγγείλει ή δεν ανανεώσει το συμβόλαιο.

Ποιος επιβαρύνεται με το κόστος του Προγράμματος
Το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΕΔΕ) επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με το
κόστος ασφάλισης των ασφαλιζομένων (μέλη του ΤΜΕΔΕ).

(* Ως Ενεργό Μέλος, θεωρείται το μέλος, από την επόμενη της εγγραφής στο ΤΜΕΔΕ και απόκτησης αριθμού

μητρώου και καταργείται με την κατάθεση αίτησης για συνταξιοδότηση, εκτός αν έχει εγγραφεί στο ΤΜΕΔΕ
και απασχολείται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4387/2016).
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

:
:

2003490
01/12/2021

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

100,00.-

Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήματος (Επέκταση
Ευεργετήματος Λόγω Θανάτου) ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του
60ού έτους της ηλικίας του ασφαλιζομένου.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ
•
•
•

Θάνατος από ατύχημα .............................................................
Σε συνδυασμό με την Ασφάλεια Ζωής .......................................
Διαρκής ολική ανικανότητα .......................................................
Διαρκής μερική ανικανότητα (%) των ........................................

10.000,00.10.100,00.10.000,00.10.000,00.-

ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας για κάθε ασφαλιζόμενο:
Ποσό ημερησίου επιδόματος Εντός/Εκτός Ελλάδας, .........................

70,00.-

Ανώτατος αριθμός ημερών καταβολής επιδόματος - 30 Καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας και εφόσον
ασφαλισμένος έχει παραμείνει δύο (2) ημέρες εντός νοσοκομείου.

ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Γ1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης σε οποιοδήποτε νοσοκομείο
καταβάλλεται Χειρουργικό επίδομα, ποσό μέχρι ……………………….......
ανάλογα τη σοβαρότητα της επέμβασης, βάσει πίνακα χειρουργικών
επεμβάσεων.
Καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας και εφόσον
ασφαλισμένος έχει παραμείνει δύο (2) ημέρες εντός νοσοκομείου.
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Ανώτατο όριο ............................................................................
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1.000,00.-

ο

6.000.000,00.-

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Τι δεν καλύπτει το πρόγραμμα

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
1. Δεν καλύπτονται κίνδυνοι θανάτου ή ανικανότητας :
α) που επέρχονται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημέρα που συνέβη το ατύχημα.
β) που η επέλευσή τους οφείλεται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα, σε μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες αιτίες:
1) Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός αν το ατύχημα συμβεί όταν ο ασφαλιζόμενος ταξιδεύει ως επιβάτης ή
πλήρωμα αεροσκάφους αεροπορικής εταιρίας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί τακτικές γραμμές
εναέριων συγκοινωνιών ή γραμμές charters.
2) Συμμετοχή του ασφαλιζομένου σε επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ή προπονήσεις
πυγμαχίας ή πάλης
3) Κατάδυση, αλεξιπτωτισμό, αιωροπτερισμό, ανεμοπτερισμό και πτήση με αερόστατο.
4) Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας με μηχανικά μέσα.
5) Επιδράσεις ατομικής, πυρηνικής ενέργειας ή χημικής μόλυνσης.
6) Συνέπειες αναθυμιάσεων φαρμάκου δηλητηρίου ή αερίου.
7) Κάθε φύσης ασθένειες ή παθήσεις καθώς και οι επιπλοκές και τα επακόλουθά τους ακόμα και αν όλα
αυτά είναι συνέπειες έκθεσης σε σκληρές ή ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.
8) Περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται από την εργατική νομοθεσία σαν εργατικά ατυχήματα, για τις
οποίες όμως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος.
9) Διανοητικές, νευροφυτικές διαταραχές και ψυχιατρικές παθήσεις ή ασθένειες.
10) Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών.
11) Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμό του ασφαλιζομένου, ανεξάρτητα από τη
διανοητική του κατάσταση.
12) Προγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία ή σωματική βλάβη καθώς και τα επακόλουθα και τις
επιπλοκές της.
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2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η΄ΑΤΥΧΗΜΑ
1) Ασθένεια ή ατύχημα που η επέλευσή τους οφείλεται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα σε μία ή περισσότερες
από τις ακόλουθες αιτίες:
α) Διανοητικές, νευροφυτικές διαταραχές και ψυχιατρικές παθήσεις ή ασθένειες, απώλεια συνείδησης.
β) Ιδιοπαθή επιληψία και επιληπτικές κρίσεις που συνοδεύονται από ή μη απώλεια συνείδησης.
γ) Τονικούς και τονικοκλονικούς σπασμούς εξαιρουμένων των πυρετικών σπασμών.
δ) Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών.
2) Ηθελημένη διακοπή κύησης.
3) Προληπτική ιατρική που διενεργείται για παρακολούθηση της γενικής κατάστασης της υγείας και όχι κατόπιν
έγγραφης γνωμάτευσης για συγκεκριμένη υπάρχουσα ένδειξη (δηλαδή δεν καλύπτεται το CHECK-UP).
4) Επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής και γενικά επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από πλαστικούς ή
αισθητικούς χειρουργούς, εκτός αν οι επεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση των
συνεπειών ατυχήματος και πραγματοποιούνται εντός ενός (1) έτους από την ημέρα του ατυχήματος ή
κακοηθών νεοπλασιών οι περιπτώσεις των οποίων καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους του
Προσαρτήματος αυτού.
5) Θεραπεία και επεμβάσεις για τη διόρθωση :
➢ των διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών
➢ της ακουστικής οξύτητας
➢ των οδόντων ή ούλων, εκτός από τα απαραίτητα για την αποκατάσταση των συνεπειών ατυχήματος που
καλύπτεται από το Προσάρτημα, λόγω του οποίου πραγματοποιήθηκε νοσηλεία, με την προϋπόθεση ότι
η θεραπεία ή οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται εντός ενός (1) έτους από την ημέρα του ατυχήματος.
6) Αλκοολισμό και υπερβολική χρήση οινοπνευματωδών ποτών.
7) Έλεγχο επεμβατικό ή μη της στειρότητας καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση θεραπείας που αποβλέπει στην
αποκατάσταση της στειρότητας, καθώς και τα φαρμακευτικά και επεμβατικά στάδια που προηγούνται και
συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της τεχνητής γονιμοποίησης (δηλαδή λαπαροσκόπηση επεμβατική ή μη,
υστεροσκόπηση επεμβατική ή μη, καταστολή και πρόκληση της ωοθηκικής λειτουργίας με φαρμακευτική
αγωγή για την παραγωγή συγχρόνως πολλαπλών ωαρίων, ωοληψία, γονιμοποίηση, εμφύτευση πολλαπλών
εμβρύων στο εσωτερικό της μήτρας, καθώς και για οποιονδήποτε λόγω μείωση των εμφυτευμένων
εμβρύων) και επιπλοκές αυτών.
8) Παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και των επιπλοκών αυτής, εκτός των περιπτώσεων της εξωμητρίου
κύησης, της αποβολής ή παλινδρόμου κύησης και της ιατρικά επιβεβλημένης διακοπής κύησης που
καλύπτονται μετά το χρονικό διάστημα συνεχούς ασφάλισης που ορίζεται στον Πίνακα Παροχών και
Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. Ειδικά για την κάλυψη των δαπανών της αποβολής σύμφωνα με τους
όρους του παρόντος Προσαρτήματος απαιτείται, επιπλέον της συμπλήρωσης του προαναφερομένου
χρονικού διαστήματος, το καλυπτόμενο πρόσωπο να μην λάβει από την Εταιρία οποιαδήποτε άλλη
αποζημίωση ή παροχή για την ίδια ασφαλιστική περίπτωση δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Προσαρτήματος ή
οποιασδήποτε συμπληρωματικής κάλυψης.
9) Τοκετό και τις επιπλοκές αυτού.
10) Θεραπείες ή επεμβάσεις παχυσαρκίας.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Για την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων πρέπει όλα τα
απαραίτητα
δικαιολογητικά
να
υποβάλλονται
στην
INTERAMERICAN μέσω του ΤΜΕΔΕ, το συντομότερο δυνατό
και να είναι σωστά συμπληρωμένα.

INTERAMERICAN την πρωτότυπη Απόφαση πληρωμής
Ασφαλιστικού του Ταμείου για το ποσό που κατέβαλε,
πρωτότυπη Βεβαίωση για την Οικονομική Εφορία, καθώς
απλές φωτοτυπίες των πρωτοτύπων παραστατικών που
καταθέσει στον Κύριο Φορέα.

του
την
και
έχει

Β. ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Είναι συμφέρον κάθε ασφαλισμένου να χρησιμοποιεί πρώτα τον
Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα στον οποίο υπάγεται (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ)
ή και τυχόν Ατομικό Ασφαλιστήριο που έχει σε οποιαδήποτε
ασφαλιστική εταιρία, αφού το σύνολο της αποζημίωσης που θα
λάβει από όλους τους Φορείς και από την INTERAMERICAN θα
είναι το μεγαλύτερο δυνατόν.
Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα υποβάλλει τα
πρωτότυπα παραστατικά στον Κύριο Ασφαλιστικό του Φορέα και,
μετά την εκκαθάριση της περίπτωσης, θα προσκομίσει στην

Γ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σε
περίπτωση
νοσηλείας
ή
επέλευσης
οποιουδήποτε
καλυπτομένου κινδύνου στο εξωτερικό, το καλυπτόμενο
πρόσωπο οφείλει να επικυρώσει όλα τα πρωτότυπα
δικαιολογητικά έγγραφα στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική
Αρχή και να τα μεταφράσει νόμιμα στην ελληνική γλώσσα. Αν
δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο, η επικύρωση πρέπει να γίνεται
από την τοπική αρχή του ξένου κράτους που έχει τη σχετική
εξουσιοδότηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
1.

2.

Ασφάλεια Ζωής (Θάνατος από οποιαδήποτε
αιτία)
• Γραπτή αναγγελία του Συμβαλλομένου, με το
ονοματεπώ-νυμο του θανόντος, την ημερομηνία
και την αιτία θανάτου
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει ορίσει δικαιούχους,
τότε απαιτείται Κληρονομητήριο
• Όταν οι δικαιούχοι ή κληρονόμοι είναι ανήλικα
παιδιά, απαιτείται πιστοποιητικό από το βιβλίο
εκούσιας δικαιοδοσίας του αρμοδίου Πρωτοδικείου
«ότι δεν εκδόθηκε απόφαση έκπτωσης ή παύσης
της μητέρας ή του πατέρα, από την Γονική
Μέριμνα των ανηλίκων».
• Πιστοποιητικό της Εφορίας ότι δηλώθηκε το ποσό
της αποζημίωσης από τους δικαιούχους και κρίθηκε
φορολογητέο ή όχι (αφού πρώτα η Εταιρία
χορηγήσει
ανάλογη
βεβαίωση
καταβολής
ασφαλίσματος)

3.

Ασφάλεια
Διαρκούς
Ολικής
ή
Μερικής
Ανικανότητας από Ατύχημα
• Δήλωση ατυχήματος προς τον Κύριο Ασφαλιστικό
Φορέα
•
•
•
•

4.

Ασφάλεια Θανάτου από ατύχημα
Τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω και
επί πλέον χρειάζονται :
• Απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της αρμόδιας
Αρχής
• Ιατροδικαστική έκθεση Νεκροψίας-Νεκροτομής
• Έκθεση τοξικολογικής εξέτασης

•

Απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της αρμόδιας
Αρχής
Απεικονιστικές Εξετάσεις (Πορίσματα + Films)
Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του
Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα, με το ιστορικό της
περίπτωσης και το αντίστοιχο σκεπτικό.
Απόφαση του Διευθυντή Υποκαταστήματος του Κύριου
Ασφαλιστικού Φορέα, για την οριστικοποίηση και τον
βαθμό (ποσοστό) της ανικανότητας, ως συνέπεια του
ατυχήματος.

Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης
Εξιτήριο - Γνωμάτευση του Νοσοκομείου για τον αριθμό
ημερών παραμονής και την αιτία της νοσηλείας.

5.

Έντυπο Βεβαίωσης από ΤΜΕΔΕ (όπως αναφέρεται
στην αίτηση αποζημίωσης)

6.

Έντυπο Ενημέρωσης για την
προσωπικών δεδομένων (GDPR)

προστασία

των

Τέλος, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η Ασφαλιστική
Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε πρόσθετο
στοιχείο απαιτηθεί, τόσο για την αξιολόγηση της
περίπτωσης, όσο και για την καταβολή της αποζημίωσης.
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