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Προτάσεις για ΟΑ 2155

Γραμματεία Συλλόγου ΑΕΕΓΑ <gramateia@syllogos.gr>
Πέμ 30/6/2022 11:01 π.μ.

Προς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ <st_konstantas@insurance.nbg.gr>
Κοιν.: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ <pandroytsopoylos@insurance.nbg.gr>;ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
<gaggelina@insurance.nbg.gr>

Κύριε Διευθύνοντα καλημέρα,
Σε συνέχεια συναντήσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου όσο και της επιτροπής των συνταξιούχων για το ομαδικό
μας συμβόλαιο, σας καταθέτουμε την πρότασή μας.

Διατήρηση του ομαδικού συμβολαίου 2155/0  για το σύνολο των μελών της ομάδας. 
Ατομικό ισόβιο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Full με 10.000€ απαλλαγή για κάθε ένα συνταξιούχο χωρίς έλεγχο
ασφαλισιμότητας.

Προϋποθέσεις: 
Πλαφόν ασφαλίστρου στο 110% στην ηλικία των 65 ετών. 
Έκπτωση  άνω του 35% που ισχύει και στους ενεργεία συναδέλφους
Συνταξιούχοι οι οποίοι δεν θα επιλέξουν την ως άνω πρόταση, παραμένουν στο ομαδικό συμβόλαιο 2155/0
με όριο κάλυψης 10.000€ ανά νοσηλεία.
Επιπλέον προτάσεις που θα ενισχύσουν το ομαδικό συμβόλαιο 
Πλαφόν ασφαλίστρου με ελάχιστο ασφάλιστρο τα 50€
Μείωση στις 200.000 € του ορίου κερδών για μείωση ασφαλίστρων.
Διαμόρφωση σε 2% του ποσοστού προσαύξησης του loss ra�o για της διαμόρφωσης του ασφαλίστρου.
Bonus μη χρήσης σε δημόσιο νοσοκομείο.
Σε συνέχεια προφορικής απάντησης σας σε αυτή την πρόταση θα επιθυμούσαμε συνάντηση με τον Γενικό
Διευθυντή κ Η. Δασκαλόπουλο μαζί με τα αρμόδια στελέχη του κλάδου, για την αποσαφήνιση όρων και
προϋποθέσεων προκειμένου να δώσουμε βιώσιμη λύση στο ομαδικό συμβόλαιο 2155/0. 

Στην διάθεσής σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για το ΔΣ του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος 
Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος
 
Η Γενική Γραμματέας  
Γεωργία Αγγελινά 
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Ανάγνωση: Προτάσεις για ΟΑ 2155

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ <st_konstantas@insurance.nbg.gr>
Πέμ 30/6/2022 11:07 π.μ.

Προς: Γραμματεία Συλλόγου ΑΕΕΓΑ <gramateia@syllogos.gr>
Το μήνυμά σας  

   Προς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   Θέμα: Προτάσεις για ΟΑ 2155 
   Στάλθηκε: Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022 11:01:52 πμ (UTC+02:00) Αθήνα, Βουκουρέστι 

 διαβάστηκε στις Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022 11:07:15 πμ (UTC+02:00) Αθήνα, Βουκουρέστι.

Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι εμπιστευτικές και η

χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει το παρόν
μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι

αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των
περιεχομένων του παρόντος μηνύματος απαγορεύεται. Επίσης παρακαλείσθε να

αποστείλετε το αρχικό μήνυμα στη διεύθυνση spmo@insurance.nbg.gr, καθώς και στη συνέχεια
να διαγράψετε το μήνυμα από το σύστημά σας. 

Οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς και για τον λόγο αυτό Εθνική
Ασφαλιστική δεν αποδέχεται νομική ευθύνη για τα περιεχόμενα του παρόντος μηνύματος και
για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ιούς που είναι δυνατόν να εισαγάγει. Οι απόψεις που

διατυπώνονται ανήκουν αποκλειστικά στον αποστολέα του μηνύματος και δεν
αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της Εθνικής Ασφαλιστικής. 

Σας Ευχαριστούμε,
ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

               
Email Disclaimer 

The information in this email is confidential and is intended solely for the addressee(s). If
you have received this transmission in error, and you are not an intended recipient, be

aware that any disclosure, copying, distribution or use of this transmission or its contents is
prohibited. Furthermore, you are kindly requested to send us back the original message at
the address spmo@insurance.nbg.gr, and delete the message from your system immediately. 

Internet communications are not secure and therefore the Ethniki Insurance does not accept
legal responsibility for the contents of this message and for any damage whatsoever that is
caused by viruses being passed. Any views or opinions presented are solely those of the

author and do not necessarily represent those of Ethniki Insurance. 
Thank You, 

Ethniki Hellenic General Insurance Company S.A.
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