Απολογιςμόσ τησ προςπάθειασ του Συλλόγου για την επίτευξη
Ομαδικοφ Αςφαλιςτηρίου Υγείασ
Γενική Συνζλευςη ΣΣΕΜ 15/3/2018
Αγαπθτοί Συναδζλφιςςεσ και Συνάδελφοι,
Επικυμία του Συλλόγου μασ είναι θ επίτευξθ του καλφτερου ομαδικοφ
αςφαλιςτθρίου υγείασ όλουσ μασ και τα μζλθ των οικογενειϊν μασ.
Δεδομζνθσ τθσ δυςκολίασ ότι ο Σφλλογοσ αποτελείται από
ςυνταξιοφχουσ και επομζνωσ «μεγάλουσ» ςε θλικία, ςφμφωνα με τα
κριτιρια των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν, ζγιναν τα ακόλουκα βιματα
προετοιμαςίασ:
 Κατά καιροφσ, ςτον ζνα και πλζον χρόνο τθσ κθτείασ του παρόντοσ ΔΣ

τα μζλθ του γίνονται αποδζκτεσ παραπάνω και καταγγελιϊν
ςυναδζλφων ςχετικά με τα ποικίλα προβλιματα που αντιμετωπίηουν
από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Ομαδικό Συμβόλαιο του Συνεταιριςμοφ.
Εξ αιτίασ αυτϊν των προβλθμάτων πολλοί ςυνάδελφοι μασ ζχουν ιδθ
δθλϊςει ότι ζχουν αποχωριςει από το ςυγκεκριμζνο ςυμβόλαιο και
μασ προτρζπουν να αναηθτιςουμε αυτόνομθ λφςθ ωσ Σφλλογοσ.
 Το ΔΣ αφοφ ςυγκζντρωςε τθν αναγκαία πλθροφόρθςθ και μελζτθςε

το κζμα κάλεςε ςε ςυνεδρίαςι του τα μζλθ του ΔΣ του
Συνεταιριςμοφ για να ςυηθτθκεί το κζμα και τα προβλιματα.
Παράλλθλα ςτάλκθκαν ςχετικζσ επιςτολζσ προσ το Συνεταιριςμό
ηθτϊντασ ενθμζρωςθ και εξθγιςεισ για τα προβλιματα. Δυςτυχϊσ
δεν υπιρξε καμία ανταπόκριςθ. Για το λόγο αυτό το ΔΣ του Συλλόγου
μασ αποφάςιςε να διερευνιςει το κζμα και να αναηθτθκοφν
ενδεχόμενεσ λφςεισ.
 Το Νοζμβρθ του 2017 ζγινε θ ςφςταςθ τθσ Ομάδασ Ζργου με

αντικείμενο τθ διερεφνθςθ των δυνατοτιτων για ςφναψθ Ομαδικοφ
Αςφαλιςτιριου Υγείασ από τον ΣΣΕΜ.
 Μια φορά τθν εβδομάδα γινόταν ςυνάντθςθ των μελϊν τθσ Ομάδασ

με ςτόχο τθν εκπόνθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου πλαιςίου / πρόταςθσ
για τθν Ομαδικι μασ Αςφάλιςθ.
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 Μετά από επαφι με το Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνϊν και ενθμζρωςθ

για το περιεχόμενο του πιλοτικοφ Ομαδικοφ Αςφαλιςτθρίου Υγείασ
που ζχει ςυνάψει με τθ MET Life αξιολογιςαμε και υιοκετιςαμε
αρκετά από τα ςτοιχεία του.
 Αρχζσ Δεκζμβρθ 2017 ολοκλθρϊςαμε ζνα πλαίςιο ςχετικά με το τι

κζλουμε να περιζχει το Ομαδικό μασ ςυμβόλαιο και πωσ κα γίνεται θ
διαχείριςθ. Επιλζχκθκε ωσ προτιμθτζα λφςθ να μθν ζχουμε ωσ
Σφλλογοσ εμπλοκι ςτθ ςυγκζντρωςθ των μθνιαίων δόςεων.
 Στα μζςα Δεκζμβρθ ιρκαμε ςε επαφι με τθν πρϊτθ Αςφαλιςτικι

Εταιρία που είναι γνωςτι ςτο χϊρο για τθν εμπειρία τθσ ςτα Ομαδικά
Αςφαλιςτιρια και εφαρμόηει πρωτοποριακζσ αρχζσ διαχείριςθσ τθσ
είςπραξθσ των ςυμμετοχϊν. Ανταλλάξαμε απόψεισ, αποκομίςαμε
εμπειρίεσ και προχωριςαμε ςτθ ςταδιακι βελτίωςθ τθ αρχικισ μασ
πρόταςθσ.
 Μζχρι ςιμερα ιρκαμε ςε επαφι με 6 ςυνολικά Αςφαλιςτικζσ

Εταιρίεσ. Αντιμετωπίςαμε αρκετά προβλιματα κακϊσ οι
περιςςότερεσ ιταν αρνθτικζσ απζναντι μασ. Αρνθτικζσ ςτο άκουςμα
και μόνο ότι εκπροςωποφμε Σφλλογο Συνταξιοφχων, γεγονόσ που
παραπζμπει ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ και επομζνωσ ςε προβλιματα
υγείασ. Καμία εταιρία δεν κζλει να αναλάβει το κόςτοσ μιασ ομάδασ
υψθλοφ κινδφνου. Ι αν το αναλάβει το αςφάλιςτρο κα είναι αρκετά
υψθλό, γεγονόσ που δεν κζλαμε εμείσ να το αποδεχτοφμε.
 Οπότε τίκεται εφλογα το ερϊτθμα ποια είναι τελικά θ εξζλιξθ και που

ζχουν φκάςει οι προςπάκειεσ του Συλλόγου μζχρι ςιμερα.
 Στο πλαίςιο των διαβουλεφςεων, οι οποίεσ ςυνεχίηονται, ζχουμε ιδθ

διαμορφϊςει απόψεισ για τισ δυνατότθτεσ που ζχουμε και τα
προϊόντα που μασ παρζχει θ αγορά. Οι προτάςεισ δεν είναι
ομοειδείσ.
 Υπάρχει το αυςτθρά Ομαδικό ςυμβόλαιο που αφορά ειδικά το

Σφλλογό μασ ςυνολικά. Τα ομαδικά – ομαδικά ζχουν πλεονεκτιματα
μειωμζνεσ τιμζσ, ενιαίεσ παροχζσ αλλά και το μειονζκτθμα ότι
αξιολογοφνται κατϋ ζτοσ και αν θ αςφαλιςτικι διαπιςτϊςει ότι
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“μπαίνει μζςα” είτε κα αυξιςει για όλουσ υπζρμετρα τα αςφάλιςτρα
είτε κα το καταγγείλει και τζλοσ. Ο κίνδυνοσ ειδικά τθσ καταγγελίασ
ςτα Ομαδικά είναι ιδιαίτερα αυξθμζνοσ όςο μεγαλϊνουμε ςυνολικά,
κακϊσ δεν μπαίνουν νζοι ςτο ςυμβόλαιο άρα οι δαπάνεσ τθσ
εταιρείασ για παροχζσ αυξάνουν.
 Υπάρχει και το Ομαδικό / Ατομικό όπου θ αςφάλιςθ αφορά μια

πλθκυςμιακι ομάδα όπωσ ο Σφλλογόσ μασ αλλά θ τιμολόγθςθ δεν
γίνεται διαχρονικά με το μζςο κόςτοσ όλου του ςυμβολαίου (όλων
όςων ςυμμετζχουν) αλλά ακολουκεί ατομικά / οικογενειακά τθν
θλικία και τισ ενδεχόμενεσ αςκζνειεσ. Το ςυμβόλαιο αυτό φτάνει ςε
μεγαλφτερεσ θλικίεσ ςυγκριτικά με τα Ομαδικά και δεν καταγγζλλεται
επειδι δεν υπάρχει κζρδοσ από τθ ςυγκεκριμζνθ πλθκυςμιακι
ομάδα. Φυςικά το κόςτοσ είναι λίγο μεγαλφτερο από το
Ομαδικό/Ομαδικό ειδικά κατά περίπτωςθ με κάποια πάκθςθ.
 Διευκρινίηουμε ότι ςτισ περιπτϊςεισ Ομαδικό / Ατομικό δεν είναι τα

γνωςτά ατομικά των αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν βαφτιςμζνων με άλλο
όνομα. Αυτά τα οποία ςυηθτάμε ζχουν ςτοιχεία ομαδικοφ, τα οποία
προςφζρονται ειδικά προσ το Σφλλογό μασ και όχι γενικϊσ ςτθν
αγορά, και ταυτόχρονα ζχουν τθν εξατομίκευςθ όςον αφορά τθν
τρζχουςα κατάςταςθ υγείασ κάποιου και τθν αναλογοφςα ατομικι
δαπάνθ λαμβάνοντασ όμωσ πάντοτε υπόψθ ότι το ςυμβόλαιο δεν
είναι απλό ατομικό αλλά ςυμμετοχι ςε μεγάλο Ομαδικό.
 Θ Ομάδα αξιολογεί ςε εβδομαδιαία βάςθ όλθ τθν πλθροφόρθςθ που

ςυγκεντρϊνει και το πλαίςιο προτάςεων που μασ υποδεικνφουν οι
ειδικοί. Διευκρινίηουμε ότι μζχρι ςτιγμισ ςυηθτάμε για πλαίςιο
παροχϊν και ςχετικοφ κόςτουσ και όχι τελικζσ προςφορζσ.
Επεξεργαηόμαςτε τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνουμε και προχωράμε
ςε νζεσ ςυναντιςεισ ανατροφοδότθςθσ πλθροφοριϊν, αιτθμάτων
δικϊν μασ και προτάςεων από τισ εταιρείεσ.
 Από τισ τελευταίεσ επαφζσ υπάρχουν αρκετά ςτοιχεία τα οποία μασ

επιτρζπουν να είμαςτε αιςιόδοξοι. Πιςτεφουμε ότι είμαςτε πολφ
κοντά ςτο να ολοκλθρϊςουμε τισ διαδικαςίεσ και να κλείςουμε μια
καλι ςυμφωνία με μεγάλθ και αξιόπιςτθ Αςφαλιςτικι Εταιρία. Θ
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ςυμφωνία μασ κινείται ςτο πλαίςιο νοςοκομειακισ κάλυψθσ όλων
των ςυνταξιοφχων μασ (και των νεϊτερων αλλά και των
μεγαλφτερων). Εννοείται φυςικά ότι κα μεριμνιςουμε και για τα
λοιπά μζλθ των οικογενειϊν μασ, ςυηφγουσ, παιδιά ακόμα και
εγγόνια.
 Συνολικά

είμαςτε ζνα βιμα πριν τθν τελικι “διαγωνιςτικι
διαδικαςία” ςφμφωνα με τθν οποία, αφοφ κα ζχουμε ξεκακαρίςει τι
και πωσ το κζλουμε και υπάρχει ςτθν αγορά, κα λάβουμε τισ τελικζσ
προςφορζσ από τισ εταιρείεσ, που κεωροφμε ότι ζχουν κάτι να
προςφζρουν ςε ςχζςθ με τισ προχποκζςεισ τισ απαιτιςεισ και τουσ
όρουσ μασ. Οι προςφορζσ κα αξιολογθκοφν και κα ειςθγθκοφμε ωσ
Ομάδα ςτο ΔΣ για να λάβει τθν τελικι εγκριτικι απόφαςθ.

 Όλεσ οι προςπάκειεσ και κινιςεισ μασ ςτοχεφουν ςτο να πετφχουμε

τθν καλφτερθ δυνατι ςυμφωνία γιατί πιςτεφουμε ότι όλοι ζχουμε
δικαίωμα ςε μια αξιοπρεπι νοςοκομειακι περίκαλψθ. Ελπίηουμε
ςτον επόμενο μινα να ζχουμε καταλιξει ςε ςυμφωνία, που κα δϊςει
λφςθ όχι μόνο ςτο κζμα τθσ υγείασ που εννοείται μασ απαςχολεί
όλουσ, αλλά και ςε άλλα κζματα που αφοροφν ςτθν “τςζπθ” μασ, και
αφοροφν ςυνδυαςμό πολλαπλϊν παράπλευρων παροχϊν.
 Ηθτοφμε ςυγγνϊμθ αλλά για ευνόθτουσ λόγουσ δεν μποροφμε,

ιδιαίτερα ςε αυτι τθ “λεπτι” φάςθ τθσ διαδικαςίασ, να δϊςουμε
περιςςότερθ πλθροφόρθςθ.
 Είμαςτε αιςιόδοξοι για κάτι αρκετά καλό, με προοπτικι. Μείνετε

ςυντονιςμζνοι με το Σφλλογο Συνταξιοφχων Εμπορικισ Τράπεηασ για
τα νεότερα.
Με βάςθ τα παραπάνω ηθτάμε τθν λιψθ από τθ ΓΣ τθσ ακόλουκθσ
απόφαςθσ:
Απόφαςη για Ομαδικό Αςφαλιςτήριο Συμβόλαιο Υγείασ
Θ Γενικι Συνζλευςθ του Συλλόγου Συνταξιοφχων τθσ Εμπορικισ
Τράπεηασ που ςυνιλκε ςτισ 15/3/2018 αφοφ ενθμερϊκθκε για το ζργο
τθσ Ομάδασ Αςφαλιςτθρίου Υγείασ του Συλλόγου αποφαςίηει:
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1. Εγκρίνει τα πεπραγμζνα τθσ ςθμερινισ διοίκθςθσ ςτθν προςπάκεια
να αναηθτθκεί μια αξιόπιςτθ λφςθ από τον ίδιο το Σφλλογο όςον
αφορά τθν δθμιουργία ενόσ Ομαδικοφ, με οποιαδιποτε ειδικότερθ
μορφι, αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου υγείασ για τα μζλθ του
Συλλόγου και τισ οικογζνειζσ τουσ με τθν ευρφτερθ ζννοια.
2. Εξουςιοδοτεί το ΔΣ και τθν Ομάδα Αςφαλιςτθρίου Υγείασ να
ςυνεχίςουν τισ προςπάκειεσ αναηιτθςθσ, να καταλιξουν ςε πρόταςθ
και να τθν εγκρίνει το ΔΣ, να τθν υπογράψει ωσ ο Συλλογικόσ μασ
εκπρόςωποσ και να ανακοινωκεί ςτα μζλθ του Συλλόγου ϊςτε να
ξεκινιςουν οι εγγραφζσ.
Σασ ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ
Η Ομάδα Αςφάλιςησ Υγείασ του ΣΣΕΜ
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