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ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ ΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Πρόσβαση... µε συνδροµή 
στιβ ιδιωτικέβ Kfliviras 

To π κερδίζει ο κάθε καταναλωτ^ από τα προγράµµατα αυτά εξαρτάται από noaaous παράγοντεδ. 
To σίγουρο, opus, είναι ότι ofloi κερδίζουν 

Νέα προγράµµατα υγείας, που διαφέρουν από ra γνωστά 
και παραδοσιακά, προωθούνται στην αγορά. Τα προγράµµατα 

αυτά πωλούνται από πολλές πλευρές και όχι µόνο 
από δίκτυα ασφαλιστικών εταιρειών. Τι ακριβώς είναι και τι προσφέρουν; 

Πόσο κατοχυρωµένος είναι ο καταναλωτής και τι κερδίζει; 

1. Είναι ασφαλιστικά προγράµµατα; 
Καταρχάς, ο σωστός ορισµός για τα προγράµµατα αυτά είναι 
«προγράµµατα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας» και δεν είναι 
ασφαλιστικά προγράµµατα. ∆εν στηρίζονται στις Βασικές ασφαλιστικές 

αρχές του τυχαίου γεγονότος και της είσπραξης ασφαλίστρων 
από πολλούς πελάτες, ώστε να αποζηµιωθούν οι λίγοι 

που θα υποστούν ένα ατύχηµα ή µια ζηµιά. 
Για παράδειγµα, το συνδροµητικό πρόγραµµα ενός νοσηλευτηρίου 
δεν ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για το νοσηλευτήριο και ταυτόχρονα 

αυξάνει την πελατεία του. Επίσης, το κάθε νοσηλευτήριο 
αναζητά άτοµα που έχουν ανάγκη περίθαλψης και όχι υγιή άτοµα. 
Συνεπώς, n προώθηση των προγραµµάτων αυτών γίνεται σε άτοµα 
που ήδη πάσχουν από κάποια ασθένεια ή έχουν ήδη υποστεί κάποιο 

ατύχηµα, άτοµα που δεν είναι επιθυµητά στις ασφαλιστικές 
εταιρείες και αποτελούν την καλύτερη οµάδα-στόχο για τα νοσηλευτήρια. 

To ίδιο ισχύει και για τα διαγνωστικά κέντρα, αλλά και για 
τους γιατρούς και τα προγράµµατα αυτά είναι πηγή πελατείας. 
Ταυτόχρονα, τα προγράµµατα αυτά λειτουργούν ανταγωνιστικά 

στην αγορά και τελικά συµβάλλουν στη µείωση του κόστους για 
τον καταναλωτή. Τέλος, µέσω ενός αριθµού δωρεάν, συνήθως, 
ιατρικών επισκέψεων που παρέχουν, λύνουν πολλά προβλήµατα 

στην πρωτοβάθµια περίθαλψη και απαλλάσσουν τον κόσµο 
από τις ουρές και την ταλαιπωρία που υφίσταται για να επισκεφθεί 

το γιατρό του ταµείου κοινωνικής ασφάλισης. Τα προγράµµατα 
αυτά είναι ατοµικά, µε δυνατότητα, συνήθως, επέκτασής 

τους και στα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. 

2. Πόσο κοστίζουν; 
Συνήθως, έχουν ένα µικρό κόστος, λιγότερο από 100 ευρώ το 
χρόνο ανά άτοµο. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν ειδικές 
τιµές για οικογενειακά πακέτα, µε δωρεάν τα παιδιά κ. π π. Υπάρχουν 

όµως και προγράµµατα που είναι εντελώς δωρεάν, αλλά 
συνδέονται πάντοτε µε κάποιο άλλο προϊόν. Για παράδειγµα παρέχονται 

δωρεάν προγράµµατα σε κατόχους συγκεκριµένων πιστωτικών 
καρτών, µε την προϋπόθεση να χρησιµοποιήσουν την 

κάρτα τους για την πληρωµή των υπηρεσιών που θα λάβουν. 
Συνήθως τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν κάποιες παροχές 

(π.χ. ένα ετήσιο check up), ώστε να νιώθει ο καταναλωτής 
ότι και τα χρήµατα της ετήσιας συνδροµής που καταΒάλλει, τα 
αξιοποιεί µε λήψη δωρεάν υπηρεσιών. Αυτό είναι αλήθεια και 
αποτελεί, άλλωστε, ουσιαστικό επιχείρηµα για την πώληση του 
προϊόντος. 

Τα προγράµµατα αυτά συµβάλλουν ουσιαστικά και στην πρόληψη, 
γιατί ο καταναλωτής, κυρίως αν έχει κατα Βόλει συνδροµή, 

θα θελήσει να εκµεταλλευτεί το δωρεάν ετήσιο check up, ενώ 
αν θα έπρεπε να το πληρώσει, µπορεί να το απέφευγε. 

3. Εξειδικευµένα προγράµµατα 
Υπάρχουν προγράµµατα που εξασφαλίζουν γενικά την πρόσβαση 
σε διαγνωστικά κέντρα ή νοσηλευτικά ιδρύµατα, ανεξάρτητα από το 
λόγο της πρόσβασης, αλλά υπάρχουν και απολύτως εξειδικευµένα 
προγράµµατα. Συνήθως, τα εξειδικευµένα συνδροµητικά προγράµµατα 

αφορούν σε αντικείµενα που εξαιρούνται από τα ασφαλιστικά 
προγράµµατα των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως για παράδειγµα 
οδοντιατρικές ή οφθαλµιατρικές επεµβάσεις και θεραπείες, προσθετικές 

ή καλλωπιστικές επεµβάσεις, φυσικοθεραπείες κ.λπ. 
Επίσης, κυρίως τα εξειδικευµένα προγράµµατα παρέχουν και εκπτωτικές 

παροχές σε συναφή είδη. Για παράδειγµα, ένα πρόγραµµα 
που αφορά σε οφθαλµιατρική περίθαλψη µπορεί να 

προσφέρει και εκπτωτικές δυνατότητες σε αλυσίδες καταστηµάτων 
οπτικών. 

4. Σε ποιες ηλικίες απευθύνονται; 
Τα συνδροµητικά προγράµµατα απευθύνονται σε όλο τον πληθυσµό, 

ανεξάρτητα από φύλο ή άλλα χαρακτηριστικά. To κυριότερο 
είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί ηλικίας όπως 
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Υπάρχουν εξειδικευµένα συνδροµητικά προγράµµατα που αφορούν 
σε αντικείµενα τα οποία εξαιρούνται συνήθωβ από τα ασφαίΙιστικά προγράµµατα, 

onus για παράδειγµα οδοντιατρικέ^ η οφθαϋµιατρικέ8 επεµβάσεκ και θεραπείεβ, 
προσθετικέβ η καίΚΙωπιατικέβ επεµβάσειβ, φυσικοθεραπείεβ κϋπ. 

υπάρχουν σία ασφαλιστικά προγράµµατα. Ακόµα και svas 
unspynpos µπορεί να to αγοράσει. Απλάκ, otis περιπτώσει 
των ανηλίκων, to αγοράζει έναε ενήλικαε (παιέραε, µηΐέρα, 
κ.λπ.) και ενΐάσσει oto πρόγραµµα και to ανήλικο άτοµο. 

5. Τι συµβαίνει µε us προϋπάρχουσες ασθενεί; 
∆εν υπάρχει πρόβληµα σχετικά µε us προύπάρχουσεε ασθένειεε 

ή γενικά για οτιδήποτε έχει συµβεί ή έχει εκδηλωθεί πριν 
την αγορά ιου προγράµµακκ. Ο λόγοε είναι anMos, δεν παρέχεται 

δωρεάν νοσηλεία ή θεραπεία, απλάκ παρέχεται n δυνατότητα 
npooBaons µε µειωµένεε τιµέΞ και µε άµεση και πλήρη 

εξυπηρέτηση, xoopis us γνωσιέε αναµονέε ή καθυστερήσει. 
Συνεπάκ, ακόµα και αν προϋπάρχει n ανάγκη περίθαλψηε ή 
laipiKns φρονιίδαε, ικανοποιούνται και οι δύο πλευρέε, ο ασθενήε 

απολαµβάνει µειωµένεε τιµέΞ και καλύτερη εξυπηρέτηση 
και ο γιαιρόε ή n κλινική αποκτούν έναν πελάτη που πιθανώε 
να απευθυνόταν κάπου a Π Πού. 

6. Και αν είναι ζηµιογόνα; 
Στα προγράµµατα αυτά δεν υπάρχει n έννοια ins ζηµιάε, που 
υπάρχει στα ασφαλιστικά προγράµµατα. Ο χρήσιηε του προγράµµακκ 

κάνει χρήση των δικαιωµάτων του και αξιοποιεί us 
δυναιόιηιεε που του δίνει το πρόγραµµα για δωρεάν παροχέε 
ή µειωµένεε τιµέΞ για us υπηρεσίεε που αγοράζει. Enions, δεν 
υπάρχει ζηµιά, µε την έννοια που ξέρουµε, γιατί ο γιαιρόε, το 
διαγνωστικό κέντρο ή το νοσοκοµείο, πληρώνονται από τον 
κάθε χρήστη in στιγµή που του παρέχονται οι υπηρεσίεε και όχι 
από κάποια εταιρεία που έχει εισπράξει us συνδροµέε. 

7. Πόση διάρκεια έχουν, είναι ισόβια; 
Dna αυτά τα προγράµµατα είναι ετήσια. ∆εν υπάρχει εξασφάλιση 
για τον επόµενο χρόνο, αλλά παράλληλα δεν υπάρχει και υποχρέωση 

npos τον καταναλωτή να πληρώσει τη συνδροµή και τον 
επόµενο χρόνο. Μπορεί να διακόψει και οποτεδήποτε θελήσει να 
ξαναγοράσει το πρόγραµµα, αν υπάρχει Βέβαια κάποιο παρόµοιο. 
Είναι ένα πρόγραµµα, δηλαδή, που ο καταναλωτ^ αποφασίζει 
πότε το πληρώνει, πότε κάνει χρήση των παροχών του και πότε όχι. 

8. Π (us αγοράζονται, αυτόνοµα 
ή µαζί µε ασφαλιστικά προϊόντα; 
Καταρχάς τα προγράµµατα αυτά πωλούνται - ή παρέχονται δωρεάν 

- αυτόνοµα. ∆εν συνδέονται µε τα ασφαλιστικά προγράµµατα, 
γιατί απευθύνονται σε όλουε tous καταναλωτή, είτε έχουν 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο ζωήε και υγείαε είτε όχι. Υποψήφιοι 
αγορασιέε είναι επίσηε όλοι, γιατί αυτοί που δεν έχουν οποι¬ 

αδήποτε ιδιωτική ασφάλιση, τα χρησιµοποιούν για να µειώσουν 
το kooios ins τυχόν περίθαλψήε tous, ενώ αυτοί που έχουν κάποιο 

ασφαλιστικό πρόγραµµα υγείαε, το χρησιµοποιούν συµπληρωµατικά 
και κυρίωε σε τοµείε που εξαιρούνται από το 

ασφαλιστικό πρόγραµµα. Μερικέε φορέε, µπορεί να δούµε ένα 
όµοιο ή παραπλήσιο πρόγραµµα να υπάρχει, οκ συµπληρωµατική 

κάλυψη, σε ένα ασφαλιστικό πρόγραµµα υγείαε µιαε 
ασφαλιστικ εταιρείαε. Σε αυτή την περίπτωση, όµωε, έχει ενταχθεί 

στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, αποτελεί τµήµα του και 
συνεπώε ακολουθεί tous γενικούε και ειδικούε όρουε του. 

9. Ποιοι τα προωθούν; 
Τα προγράµµατα αυτά µπορεί να τα προωθήσει οποιοσδήποτε. 
Αφού δεν είναι προϊόντα ασφαλιστικ εταιρείας δεν εµπίπτουν 
στο νόµο περί ασφαλιστικ διαµεσολάΒησηε. 
Συνήθωε, προωθούνται απευθείαε από ιδιωτικά νοσηλευτήρια 
ή αλυσίδεε διαγνωστικών κέντρων, από ιράπεζεε oious πελάιεε 

tous, σε συνδυασµό µε καιαθειικούε ή άλλουε λογαριασµούε 
ή µε πιστωτικέε κάριεε, από δίκτυα συνεργαζοµένων 

γιατρών κλπ. 
Φυσικά, οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητή, που έχουν γνώση και 
εµπειρία στην προώθηση των ασφαλιστικών προγραµµάτων, 
εµφανίζονται οκ τα καταλληλότερα πρόσωπα για την πώληση 
και των προγραµµάτων αυτών στον τελικό καταναλωτή. 
Πολλέε φορέε, µάλιστα, τα παρουσιάζουν και οκ εναλλακτική 
λύση σε πελάιεε tous που, για οικονοµικούε λόγους δεν µπορούν 

να αγοράσουν ένα ασφαλιστικό πρόγραµµα υγείαε. 

10. Τι κερδίζει ο καταναλωτής τελικά; 
Όλοι οι καταναλωτή δεν έχουν us ίδιεε ανάγκεε. Υπάρχουν 
αυτοί που έχουν ταµείο κοινωνικήε ασφάλισηε, αυτοί που 
έχουν ιδιωτική ασφάλιση, αυτοί που έχουν και τα δύο και οι 
πανιελώε ανασφάλιστοι. Η κάθε οµάδα έχει us δικέε ins ανάγκεε 

και us δικέε ins προτεραιότητεε. Enions, ο κάθε άνθρωποε 
αξιολογεί διαφορετικά το επίπεδο εξυπηρέιησηε που επιθυµεί, 
το χρόνο του και us απαιιήσειε του. 
Συνεπώε, το ιι κερδίζει ο κάθε καταναλωτ εξαρτάται από πολλούε 

παράγονιεε. Είναι σίγουρο, όµωε, ότι όλοι κερδίζουν. To 
kooios, αν υπάρχει, είναι ελάχιστο και τα ανταποδοτικά οφέλη 
πολλά. Ακόµα και n µείωση του κόσιουε µιαε ιατρικήε επίσκεψηε 
και µιαε διαγνωσιικήε εξέιασηε, σε συνδυασµό µε την άµεση 
πρόσβαση στο γιατρό, χωρίε αναµονέε και καθυστερήσει, αποτελεί 

σηµαντικό κέρδοε. Πολύ περισσότερο όταν, για κάτι πιο σοβαρό, 
υπάρχει n δυνατότητα άµεσηε npooBaons σε νοσοκοµείο, 

οποιαδήποτε ώρα και οποιαδήποτε µέρα. I 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

I. Ένα πρόγραµµα ιδιωτικήε κλινική^, που µπορεί να προσφερθεί 
σε συνεργασία µε δίκτυο ασφαλιστικ διαµεσολάβησα, 

προσφέρεται µε συνολικό kootos µικρότερο 
των 100 ευρώ: 

-^Απεριόριστεε ιατρικέε επισκέψειε στουε εφηµερεύοντεε 
γιατρούε 

-^Απεριόριστεε ιατρικέε επισκέψειε σε γιατρούε ειδικοτήτων 
µε kooios από 30 εακ 50 ευρώ 

-*∆ωρεάν διαγνωστικέε εξετάσει µέχρι ένα ποσό ετησίωε 
(π.χ. 300 ευρώ) και έκπτωση από 20% εακ 50% στιε υπόλοιπεε 

διαγνωστικέε εξετάσει εντόε tns κλινικήε 
-* ∆ωρεάν ετήσιο check up και ειδικέε τιµέε για πρόσθετεε 

εξετάσει πέραν του check up 
-ΗΞκπτωση 20% στα έξοδα νοσηλείαε 
-* Ειδικέε παροχέε, όπακ επείγουσα µεταφορά µε ασθενοφόρο, 

προγεννητικό έλεγχο σε προνοµιακή τιµή κλπ. 

II. Ένα δωρεάν πρόγραµµα που µπορεί να προσφερθεί 
okius Karoxous πιστωτική5 KapTas, σε συνεργασία µε 
i6io)tik£s kRivikes, µπορεί να περιέχει: 

-* 10 εακ 30 δωρεάν ιατρικέε επισκέψειε στουε εφηµερεύοντεε 
γιατρούε 

-^Απεριόριστεε ιατρικέε επισκέψειε σε γιατρούε όλων των ειδικοτήτων 
µε kooios από 30 εακ 50 ευρώ. 

-* ∆ιαγνωστικέε εξετάσει µε έκπτωση από 20% εακ 35% 
¦^Έκπτωση από 10% σε οδοντιατρικέε υπηρεσίεε 
-ΗΞκπτωση από 20% σε δερµατολογικέε και λοιπέε εξετάσει 
-ΗΞκπτωση από 10% εακ 20% στα έξοδα νοσηλείαε —^ 

ΕιδικέΞ τιµέΞ σε εξειδικευµένεε ιατρικέε υπηρεσίεε κλπ. 

III. Ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα οδοντίατρε περίθαλψη5, 
σε συνεργασία µε δίκτυο οδοντιάτρων και οδοντιατρικών 

κέντρων, µε συνολικό kootos µικρότερο των 
100 ευρώ, µπορεί να προσφέρει: 

-*∆ωρεάν παροχέε όπακ ετήσιοε καθαρισµόε δοντιών, φθορίωση, 
οδοντιατρική εξέταση, σχεδιασµόε οδοντιατρικήε θεραπείαε, 

ενδοστοµατική ακτινογραφία κλπ. 
-*Σηµαντική έκπτωση (π.χ. 50%) σε όλεε us κοινέε οδοντιατρικέΞ 

επεµΒάσειε και θεραπείεε. 
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