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Α. Διαδικασία Καταβολής Αποζημιώσεων 

Αν ο ασφαλισμένος δικαιούται να εισπράξει χρήματα από το Ασφαλιστικό 
του  Ταμείο (Ι.Κ.Α. κλπ.)    και υποβάλλει τις πρωτότυπες αποδείξεις-

τιμολόγια στο Ταμείο του, θα προσκομίσει φωτοαντίγραφα αυτών των 
αποδείξεων,  καθώς και την βεβαίωση (απόφαση) του  Ασφαλιστικού του 

Ταμείου, στην οποία θα φαίνεται η συμμετοχή του Ταμείου για κάθε 
είδους δαπάνη που υποβλήθηκε. 

Αν ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε Νοσοκομείο ή γενικά πραγματοποιήσει   
δαπάνες Νοσοκομειακής ή Εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στο Εξωτερικό, 

απαιτείται οπωσδήποτε, τα πρωτότυπα  αποδεικτικά  των  δαπανών  να  
είναι  θεωρημένα  από  την  οικεία   Ελληνική Προξενική αρχή.  

Τέλος, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι συμφέρον των ασφαλισμένων είναι 
να χρησιμοποιούν για την Νοσοκομειακή  τους  περίθαλψη το  Ι.Κ.Α., 

ώστε  χρησιμοποιώντας  παράλληλα  την Ομαδική   Ασφάλιση,   να    

εξασφαλίζουν   καλύτερες   συνθήκες  νοσηλείας,  βελτιώνοντας  την 
θέση τους στο Νοσοκομείο ή την Κλινική. 

 
Β. Δικαιολογητικά Αποζημιώσεων 

1. Απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία 
α) Έγγραφη αναγγελία της Εργοδότριας Εταιρείας      

β) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου 
γ) Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει ορίσει δικαιούχους απαιτούνται επίσης τα 

εξής δικαιολογητικά : 
i. Πιστοποιητικό  από τον  Γραμματέα  Πρωτοδικών «ΠΕΡΙ  ΜΗ  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» 

ii. Κληρονομητήριο 

iii. Όταν 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» και  

πιστοποιητικό περί μη λύσης του γάμου. 

 
2. Απώλεια ζωής από ατύχημα 

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά χρειάζονται επιπλέον : 
α) Δήλωση ατυχήματος (προκειμένου για εργατικό ατύχημα) 

β) Απόσπασμα    από    το  βιβλίο  συμβάντων   της αρμόδιας Αστυνομικής 
Αρχής (προκειμένου για μη εργατικό ατύχημα) 

γ) Ιατροδικαστική έκθεση 
δ) Πιστοποιητικό τοξικολογικής εξέτασης 

Τέλος   για   τις   περιπτώσεις  των   θανάτων,  η  Ασφαλιστική  Εταιρεία   
μπορεί να    ζητήσει   και   οποιοδήποτε   πρόσθετο  στοιχείο απαιτείται,  
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τόσο  για  την   αξιολόγηση   της  περίπτωσης,   όσο   και  για  την   
καταβολή της αποζημίωσης. 

 
3. Μόνιμη Ολική - Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα 

α ) Δήλωση ατυχήματος (προκειμένου για εργατικό ατύχημα)  
β) Απόσπασμα  από  το  βιβλίο  συμβάντων  της   αρμόδιας  Αστυνομικής 

Αρχής  (προκειμένου για μη εργατικό ατύχημα) 
γ) Απεικονιστικός έλεγχος 

δ) Ιατρική   Γνωμάτευση   της   αρμόδιας  επιτροπής  ιατρών  του Ι.Κ.Α. 
για την οριστικοποίηση  και τον βαθμό (ποσοστό) της ανικανότητας, 

καθώς και ότι η ανικανότητα είναι συνέπεια  του ατυχήματος. 
 

4. Μόνιμη Ολική  Ανικανότητα από Ασθένεια 
Ιατρικά  πιστοποιητικά  από  τα  οποία  θα  προκύπτει  η αιτία, το ποσοστό 

και η  μονιμότητα της ανικανότητας. 
 

5. Πρόσκαιρη Ολική  Ανικανότητα από Ατύχημα ή Ασθένεια 

Αντίγραφο ή φωτοτυπία της αδείας ανικανότητας που χορήγησε το Ι.Κ.Α. 
 

6. Νοσοκομειακή Περίθαλψη 
α) Παραπεμπτικό  του  γιατρού  για  την  Εισαγωγή  του ασθενή στο 

Νοσοκομείο 
β) Πιστοποιητικό (εξιτήριο) του Νοσοκομείου για τον αριθμό ημερών 

παραμονής στο Νοσοκομείο και την αιτία της Νοσηλείας. 
γ) Πρωτότυπο τιμολόγιο  παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από  την εφορία 

με ανάλυση των εξόδων 
δ) Πρωτότυπη απόδειξη  αμοιβής χειρούργου  θεωρημένη   από  την  

εφορία  σε περίπτωση  πραγματοποίησης εγχείρησης, η οποία δεν 
χρεώθηκε στο τιμολόγιο του Νοσοκομείου.  Στην απόδειξη θα 

αναφέρεται το είδος χειρουργικής επέμβασης. 
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7. Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη 
α)  Για Ιατρικές επισκέψεις :  

i. Πρωτότυπο, θεωρημένο από την εφορία Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών 
(ή απόδειξη) του  γιατρού, για  κάθε επίσκεψη, στο όνομα του 

ασφαλισμένου, στο οποίο θα αναφέρεται  και η παθολογική αιτία της 
εξέτασης. 

ii. Εάν η απόδειξη αναφέρεται σε σειρά επισκέψεων, τότε θα πρέπει 

απαραίτητα να  αναγράφεται ο αριθμός και η αξία κάθε επίσκεψης. 

β)  Για Εργαστηριακές και Ακτινολογικές εξετάσεις : 

i. Παραπεμπτικό του γιατρού που συνέστησε τις  εξετάσεις. 

ii. Πρωτότυπη  ονομαστική  θεωρημένη   απόδειξη  Ακτινολόγου  ή  
Μικροβιολόγου  στην οποία θα πρέπει να  αναφέρεται το είδος των 

εξετάσεων που έγιναν. 

γ)  Για αγορά φαρμάκων : 
i. Πρωτότυπη απόδειξη φαρμακείου με τα αποκόμματα των φαρμάκων 

(κουπόνια) στην οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του 
ασφαλισμένου. 

ii. Συνταγή  και   γνωμάτευση του  γιατρού που   σύστησε την 

θεραπευτική αγωγή. 

iii. Σε περίπτωση που η αγορά  του ίδιου φαρμάκου πρόκειται  να 
επαναλαμβάνεται, πρέπει ο γιατρός να το αναφέρει στην αρχική 

συνταγή, ώστε τις επόμενες φορές  να μην χρειάζεται νέα συνταγή 
αλλά φωτοτυπία της αρχικής. 

 
 

 

 

 
Σημείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις η εταιρία δύναται να ζητήσει 

επιπλέον δικαιολογητικά αποζημίωσης ανάλογα με την περίπτωση  

 


