Μέλη Κλάδου Υγείας
Α. Υποχρεωτικά
• όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Αστυνομίας
Πόλεων, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους
• όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς
της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους

Β. Προαιρετικά
• οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι
στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι
δέκα (10) έτη, δηλαδή με ημερομηνία κατάταξης μετά την 3-7-2009,
οι οποίοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στον
Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μέχρι και την 03/01/2020
• η πρόσβαση στις παροχές σε αυτούς και στα μέλη των οικογενειών
τους θα ξεκινήσει μετά την 03/07/2020.

Επικοινωνήστε μαζί μας
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210-5276890 | 210-5276819
210-5276914 | 210-5276915
healthins@teapasa.gr
www.teapasa.gr

Ενημέρωση σχετικά με τις παροχές και
την ένταξη νέων μελών στην ασφάλιση
του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ
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 αποζημιώνει ποσοστό συμμετοχής (10% ή 25%) στις
δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης
των
ασφαλισμένων του και των μελών αυτών,
 από 04/01/2020 θα αποζημιώνει και το ποσοστό
50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ
γενοσήμου και πρωτοτύπου φαρμάκου.
 αποζημιώνει ποσοστό συμμετοχής 10% ή 30% επί
του ποσοστού αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ στη
νοσοκομειακή περίθαλψη, σε συμβεβλημένους με
τον ΕΟΠΥΥ παρόχους.
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 χορηγεί για τοκετούς, με ημερομηνία γέννησης
τέκνου προγενέστερη της 03/07/2019, το ποσό των
500,00 ευρώ για μονή κύηση, 1.000,00 ευρώ για
διπλή κύηση κ.ο.κ..
 χορηγεί για τοκετούς, με ημερομηνία γέννησης
τέκνου μεταγενέστερη της 03/07/2019, το ποσό
των 700,00 ευρώ για μονή κύηση, 1.400,00 ευρώ
για διπλή κύηση κ.ο.κ..
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Κρατήσεις στον Κλάδο Υγείας
1,5% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών
Παραδείγματα ενδεικτικών εισφορών:
Αστυφύλακας με 10 έτη υπηρεσίας: 16,5€ μηνιαία
Υπαστυνόμος με 10 έτη υπηρεσίας: 23€ μηνιαία

 αποζημιώνει ποσοστό συμμετοχής 15% για την
πραγματοποίηση
ιατρικών
πράξεων
και
παρακλινικών εξετάσεων (π.χ. εξετάσεις αίματος,
υπερήχους, μαγνητικές κ.λπ.) και αποκλειστικά
στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας.
 χορηγεί
ειδική
οικονομική
παροχή
αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών –
άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν
ενεργεία ασφαλισμένων, με τη χορήγηση εφάπαξ
ποσού ύψους αντίστοιχου της δαπάνης στην
οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του ποσού των
4.000 ευρώ.
 χορηγεί ειδική οικονομική παροχή για απώλεια
ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν
ενεργεία ασφαλισμένων:
o 2.000 ευρώ για άγαμα μέλη, με δικαιούχους
τους γονείς του θανόντος, κατ’ ισομοιρίαν;
o 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, με
δικαιούχο τον/την σύζυγο του θανόντος;
o 4.000 ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή
διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα, με δικαιούχο
το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/των
τέκνων.

