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ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ
Β’727/14.05.2004 και αποτελεί το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστάθηκε κατ’εφαρμογή του
Ν.3029/2002 και χορήγησε παροχές στα μέλη του στην Ελλάδα.
Βασικός σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στα μέλη του, για τη συμπλήρωση
των παροχών του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, με διαδικασίες και όρια που διασφαλίζουν την διαφάνεια και την
βιωσιμότητα των παροχών.
To TEA-YΠΟΙΚ κατά τη χρονική περίοδο 2004-2011 κάλυψε πάνω από 19.000 περιστατικά νοσηλείας μελών
του σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές με συνολικά ποσά αποζημίωσης που άγγιξαν τα 30 εκατομμύρια
ευρώ.
Ο συνολικός αριθμός ασφαλισμένων μελών (κύριων και εξαρτώμενων) που αριθμούσε το Ταμείο την 1.1.2012,
ημερομηνία αναστολής των παροχών του, ξεπερνούσε τα 33.500 άτομα.
Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, μετά την αναστολή χορήγησης παροχών την 1.1.2012, ενεργοποιείται εκ νέου εντός του πρώτου εξαμήνου
του 2017, εξασφαλίζοντας στα μέλη του υγειονομική περίθαλψη με άκρως προνομιακή εισφορά, σημαντικά χαμηλότερη
από τον μέσο όρο ασφαλίστρου της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους και παροχές.
Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ):
• Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και χρηστή διοίκηση
• Αποσκοπούν στη χορήγηση ασφαλιστικής προστασίας για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας,
ασθένειας κ.ά.
• Διασφαλίζουν διαφάνεια και ανταποδοτικότητα των εισφορών
• Οι εισφορές στα ΤΕΑ απαλλάσσονται από φόρο ασφαλίστρου και αμοιβές διαμεσολαβούντων, εξασφαλίζοντας 		
χαμηλότερη επιβάρυνση για τα μέλη τους έναντι αντίστοιχων εξόδων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
• Αποτελούν μορφή ασφάλισης ευρέως διαδεδομένη διεθνώς ενώ στην Ε.Ε. συνιστούν έναν από τους μεγαλύτερους 		
κλάδους συμπληρωματικής ασφάλισης
• Υπόκεινται σε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας (που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες) από τρεις Κρατικές
Εποπτικές Αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας) και έλεγχο από
ανεξάρτητους φορείς (Ορκωτούς/Εσωτερικούς ελεγκτές)
• Εξασφαλίζουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα βάσει του Ν.4172/2013, με εξαίρεση της εισφοράς από το φορολογητέο
εισόδημα του μέλους
Σκοπός του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η συμπλήρωση και βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών που προσφέρονται στα μέλη
του από το Κύριο Φορέα Ασφάλισης (ΚΦΑ). Ως εκ τούτου, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποσκοπεί στη χορήγηση πρόσθετης, πέραν
αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη του. Συνεπώς, η λειτουργία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δεν
προτίθεται να αντικαταστήσει τομείς ή δραστηριότητες που ήδη καλύπτουν οι Φορείς Κύριας Ασφάλισης.
Κύρια Χαρακτηριστικά Παροχών ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ:
• Κάλυψη περιστατικών Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης σε Δημόσια Νοσοκομεία - Ιδιωτικές Κλινικές
• Ελεύθερη επιλογή Ιδιωτικής Κλινικής για Δευτεροβάθμια Περίθαλψη
• Σε περίπτωση νοσηλείας συνεπεία σοβαρής πάθησης σε εντός Δικτύου Συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών, η 		
συμμετοχή του μέλους στα συνολικά έξοδα κυμαίνεται, ανάλογα με την περίπτωση και με την ισχύουσα πολιτική του 		
ΚΦΑ, από 0 έως 25%
• Η συμμετοχή του μέλους στα έξοδα νοσηλείας υπολογίζεται επί ειδικού τιμοκαταλόγου, φθηνότερου κατά 50%, για 		
νοσηλείες εντός Δικτύου Συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών
• Πρωτοβάθμια Περίθαλψη - Πρόσβαση σε Δίκτυο Κλινικών, Διαγνωστικών Κέντρων & Ιατρών για τα μέλη (κύρια και
εξαρτώμενα) και γονείς αυτών
• Επιδόματα για Σοβαρές Ασθένειες, Ειδικές θεραπείες, Αποκατάσταση Μαστού & Νοσηλεία σε Κέντρο Αποκατάστασης
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Δικαιούχοι
εγγραφής στο
ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (άρθρο 4 Καταστατικού) έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που
είναι συνδεδεμένοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που
απασχολούνται στο Υπουργείο Οικονομικών. Περαιτέρω, δύνανται να υπάγονται στο Ταμείο
οι συνδεόμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που
απασχολούνται σε οιαδήποτε υπηρεσία του στενότερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς
Δημόσιες Υπηρεσίες). Επίσης δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΑ –ΥΠΟΙΚ έχουν υπό προϋποθέσεις
και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας κάθε κυρίως μέλους.

Δικαιούχοι
παροχών

Tα εγγεγραμμένα μέλη (κυρίως και εξαρτώμενα) στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Ειδικά για την Πρωτοβάθμια
Περίθαλψη οι παροχές επεκτείνονται και στους γονείς των κυρίως μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Εισφορές
Είδος μηνιαίας εισφοράς

Ποσό

Εισφορά Κυρίως Μέλους

10 €

Εισφορά Συζύγου (ως εξαρτώμενου μέλους)

7€

Εισφορά Τέκνων (ανεξαρτήτως αριθμού αυτών)

7€

Μέγιστη μηνιαία εισφορά ανά οικογένεια

24 €

Εισφορά Εγγραφής Κυρίως Μέλους (εφάπαξ ποσό)*

25 €

*Η εισφορά εγγραφής αφορά στα νέα μέλη που θα εγγραφούν στο Ταμείο μετά την ενεργή επαναλειτουργία του (11.11.2016) και όχι
σε όσα μέλη ήταν εγγεγραμμένα στο ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ κατά την ημέρα αναστολής των παροχών του Ταμείου (1.1.2012)

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΆΛΥΨΗΣ
Ανώτατο ετήσιο όριο ανά
οικογένεια (κύριο μέλος και
εξαρτώμενα)

Ισχύει ετήσιο όριο 50.000€ ανά οικογένεια, για όλες τις παροχές του ΤΕΑΥΠΟΙΚ.

Έναρξη Ασφαλιστικής
Κάλυψης (Περίοδος
Αναμονής)

Για όλες τις παροχές του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ισχύουν τα εξής:
• Για ατύχημα ή επείγον περιστατικό συνεπεία ασθενείας, άμεση κάλυψη
από την ημερομηνία έγκρισης εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ από το ΔΣ.
• Για ασθένεια, έξι (6) μήνες αναμονή από την ημερομηνία έγκρισης
εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ από το ΔΣ.

Νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο
Είδος Παροχής

Περιγραφή

Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα

Χορηγείται ημερήσιο επίδομα ανά διανυκτέρευση σε Δημόσιο
Νοσοκομείο, από 50€ έως 70€

Χειρουργικό επίδομα ανά νοσηλεία

Έως 2.000€ ανάλογα με την βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης
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Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική εντός 'Ή εκτός Δικτύου ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ
Είδος Παροχής

Περιγραφή

Δίκτυο Συμβεβλημένων Ιδιωτικών
Κλινικών με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (απευθείας
συμμετοχή Ταμείου)

• Ευρωκλινική Αθηνών
• Ευρωκλινική Παίδων
• Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
• Όμιλος Βιοκλινικής:
- Βιοκλινική Αθηνών
- Βιοκλινική Πειραιά
- Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

Καλυπτόμενη Θέση Νοσηλείας

Τρίκλινο Δωμάτιο, έως 240€ στο εξωτερικό

ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα
Νοσήλεια)

• Η τελική συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε νοσηλείες εκτός δικτύου ή στο
εξωτερικό δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ΚΕΝ που αντιστοιχεί στο
περιστατικό.
• Εξαιρούνται οι περιπτώσεις νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική του Δικτύου,
όπου δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του ΚΕΝ.

Χρήση Κύριου Φορέα Ασφάλισης
(ΚΦΑ)

• Υποχρεωτική για νοσηλεία εντός δικτύου ή στο εξωτερικό

Εκπιπτόμενο ποσό ανά νοσηλεία

Καλυπτόμενες Δαπάνες Νοσηλείας

• Εκπιπτόμενο ποσό 1.000€, με παρακράτηση πριν την εφαρμογή των 		
ποσοστών συμμετοχής του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
• Δεν παρακρατείται εκπιπτόμενο ποσό:
- Για τις 110 σοβαρές παθήσεις του Καταστατικού.
- Για διαδοχικές νοσηλείες όπου ήδη έχει παρακρατηθεί εκπιπτόμενο.
- Σε περίπτωση που το ποσό των 1.000€ καλυφθεί από ιδιωτική
		ασφαλιστική.
• Βάσει Καταστατικού (ενδεικτικά: δωμάτιο και τροφή, εξετάσεις, ιατρικές
αμοιβές, υγειονομικό υλικό, φάρμακα, ειδικά υλικά κ.α.)
• Δαπάνες μη σχετιζόμενες άμεσα με την αιτία νοσηλείας δεν καλύπτονται.

• Για το σύνολο της δαπάνης μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου, ανάλογα
με τη θέση νοσηλείας και το ύψος συμμετοχής ΚΦΑ (μεγαλύτερο ή
μικρότερο του 20% της συνολικής νοσηλείας):
		- 100% ή 80% (για τη θέση που καλύπτει το TEA-ΥΠΟΙΚ - Τρίκλινο)
Συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες 		- 80% ή 70% (για αναβαθμισμένη θέση μίας κατηγορίας πάνω από τη
νοσηλείας (μετά τη συμμετοχή του ΚΦΑ) 			 θέση που καλύπτει το TEA-ΥΠΟΙΚ - Δίκλινο)
εντός Δικτύου
		- 60% ή 50% (για αναβαθμισμένη θέση άνω της μίας κατηγορίας πάνω
			 από τη θέση που καλύπτει το TEA-ΥΠΟΙΚ - Μονόκλινο).
• Οι αμοιβές χειρούργου και αναισθησιολόγου χρεώνονται βάσει
τιμοκαταλόγου που έχει συμφωνηθεί με το Ταμείο.
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• Για τις δαπάνες νοσηλείας, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου και 		
ανάλογα με τη θέση νοσηλείας:
		- 70% (για τη θέση που καλύπτει το TEA-ΥΠΟΙΚ - Τρίκλινο)
		- 60% (για αναβαθμισμένη θέση μίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που
			 καλύπτει το TEA-ΥΠΟΙΚ - Δίκλινο)
Συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες 		- 50% (για αναβαθμισμένη θέση άνω της μίας κατηγορίας πάνω από τη
νοσηλείας (μετά τη συμμετοχή του ΚΦΑ) 			 θέση που καλύπτει το TEA-ΥΠΟΙΚ - Μονόκλινο)
εκτός Δικτύου
• Η αμοιβή χειρούργου αναγνωρίζεται έως 2.400€ (12.000 € για εξωτερικό
και σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεμβάσεων, ενώ η
αμοιβή αναισθησιολόγου έχει ως όριο το 20% της αμοιβής του χειρούργου
• Για το σύνολο της νοσηλείας η αποζημίωση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δεν
μπορεί να ξεπεράσει το ΚΕΝ του περιστατικού.

Λοιπές παροχές
Είδος Παροχής

Περιγραφή

Επίδομα Χημειοθεραπείας

150 € ανά θεραπεία

Επίδομα Ακτινοθεραπείας

Μέχρι 10 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 150€
Μέχρι 20 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 400€
Μέχρι 30 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 800€
Άνω των 30 συνεδριών/θεραπειών επίδομα 1.200€

Ημερήσιο Επίδομα Λοιπών Εξόδων

30€ ανά ημέρα νοσηλείας (όταν προηγηθεί εκκαθάριση με τον Κύριο
Φορέα Ασφάλισης και έπειτα με Ασφαλιστική Εταιρία) με μέγιστο ετήσιο
όριο τις δέκα (10) ημέρες

Επίδομα συνοδού

Από 25€ έως 35€ υπό προϋποθέσεις, για τέκνα έως 14 ετών.

Επίδομα Αποκατάστασης Μαστού

500€ ανά μαστό λόγω μαστεκτομής μετά από διάγνωση καρκίνου

Επίδομα έως 25€ ανά ημέρα, για νοσηλεία σε κέντρα αποκατάστασης για
Νοσηλεία σε κέντρα αποκατάστασης σοβαρή πάθηση, μετά την 30η ημέρα νοσηλείας και μέχρι την 150η, για
κάλυψη ποσών που δεν καλύφθηκαν από τον ΚΦΑ
Προσθετικά μέλη ή εξαρτήματα (π.χ.
νάρθηκες, πατερίτσες κτλ.)

Συμμετοχή στην δαπάνη, με ανώτατο όριο το 50% του ποσού που έχει
καλύψει ο ΚΦΑ (απαραίτητη συμμετοχή ΚΦΑ).

Επίδομα σοβαρών ασθενειών

Επίδομα ύψους 1000€, σε περίπτωση που το μέλος δεν λάβει από το ΤΕΑΥΠΟΙΚ αποζημίωση για δαπάνες νοσηλείας εξαιτίας της σοβαρής ασθένειας
για την οποία έλαβε το επίδομα

Διακομιδή με Ασθενοφόρο (εντός
Δικτύου)

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο (εντός νομού Αττικής και Νομού
Θεσσαλονίκης) σε περίπτωση εισαγωγής (νοσηλείας) λόγω επείγοντος
περιστατικού για Ευρωκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Παίδων και Γενική
Κλινική Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση μη εισαγωγής, έκπτωση 50%.

6

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑ Περίθαλψη
Είδος Παροχής

Περιγραφή
• Ευρωκλινική Αθηνών: δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες
επισκέψεις σε Παθολόγο,Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρούργο,
ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο,
Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο,
Αγγειοχειρούργο, Νευροχειρουργό

Προγραμματισμένες Ιατρικές
Επισκέψεις

• Ευρωκλινική Παίδων: προγραμματισμένες επισκέψεις σε υπο
- ειδικότητες παιδιάτρων: ΩΡΛ, Ορθοπεδικού, Ενδοκρινολόγου,
Οφθαλμιάτρου με 30€ για Επιμελητή, ή 50€ για Διευθυντή.
Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο με 60€.
• Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης: επίσκεψη με 10€ σε Παθολόγο,
Καρδιολόγο (άνω των 5 ετών), Ορθοπεδικό, Χειρούργο, ΩΡΛ,
Οφθαλμίατρο (άνω των 6 ετών), Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο,
Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Παιδίατρο, 			
Παιδοχειρουργό.
• Πανελλαδικό Δίκτυο: απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις με
20€ κατόπιν ραντεβού μέσω του συντονιστικού κέντρου της			
Ευρωκλινικής, σε όλη την Ελλάδα.
• Δωρεάν επισκέψεις στην Ευρωκλινική Αθηνών για ειδικότητες που εφημερεύουν: παθολόγος, χειρούργος, ορθοπεδικός, καρδιολόγος. Δωρεάν
διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 500€ επί τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά
περιστατικό, και μετά τα 500€ παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος ΦΕΚ.
Προνομιακή τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις.

Επείγοντα Περιστατικά

• Δωρεάν επισκέψεις στην Ευρωκλινική Παίδων για ειδικότητες που εφημερεύουν: παιδοχειρούργος, παιδίατρος. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
αξίας μέχρι 300€ επί τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά περιστατικό για παιδιά
έως 14 ετών, και μετά τα 300€ παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος 		
ΦΕΚ. Προνομιακή τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις.
• Δωρεάν επισκέψεις στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης για ειδικότητες
που εφημερεύουν: παθολόγος, χειρούργος, καρδιολόγος, παιδίατρος,
παιδοχειρούργος. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 500€ για
ενήλικες ή 300€ για παιδιά έως 14 ετών επί τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά 		
περιστατικό, και μετά το ποσό αυτό παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος
ΦΕΚ. Προνομιακή τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις.

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Χρέωση εξετάσεων με τιμοκατάλογο ΦΕΚ για Ευρωκλινική Αθηνών,
Παίδων και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, καθώς και πανελλαδικό δίκτυο.

Προληπτικός έλεγχος

Πακέτα προληπτικού ελέγχου σε προνομιακές τιμές σε Ευρωκλινική
Αθηνών και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Τα πακέτα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Ταμείου.

Κάλυψη Επικράτειας

Πέραν των κλινικών που υποστηρίζουν παροχές πρωτοβάθμιας
περίθαλψης, η Ευρωκλινική διαθέτει συνεργαζόμενο δίκτυο διαγνωστικών
κέντρων και ιατρών σε όλη την Επικράτεια (Πανελλαδικό Δίκτυο) όπου
ισχύουν οι ως άνω χρεώσεις.
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Δικαιολογητικά ανά περίπτωση
Νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο:
• Εξιτήριο (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
• Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό που προέβη στη χειρουργική επέμβαση, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια από
το εξιτήριο (πρωτότυπη)
• Πρωτότυπη απόδειξη δαπανών, εάν υπάρχει
• Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο να αναφέρεται ο λογαριασμός IBAN
Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική Εσωτερικού εκτός Δικτύου:
• Εξιτήριο
• Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό που προέβη στη χειρουργική επέμβαση, εφόσον δεν προκύπτει από το εξιτήριο
• Πρωτότυπα παραστατικά δαπανών
• Αντίγραφο τιμολογίου ΚΦΑ ή βεβαίωση κλινικής από την οποία θα προκύπτει το ΚΕΝ της νοσηλείας και η συμμετοχή
του ΚΦΑ
• Απορριπτική απόφαση συμμετοχής ΚΦΑ ή υπεύθυνη δήλωση ασφαλισμένου
• Αντίγραφα παραστατικών δαπανών και πρωτότυπη βεβαίωση ΚΦΑ ή ασφαλιστικής, σε περίπτωση που ο φορέας
συμμετείχε απολογιστικά στη δαπάνη
• Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο να αναφέρεται ο λογαριασμός IBAN
Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική Εξωτερικού:
• Εξιτήριο
• Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό που προέβη στη χειρουργική επέμβαση, εφόσον δεν προκύπτει από το εξιτήριο
• Πρωτότυπη βεβαίωση ΚΦΑ ή και ασφαλιστικής
• Αντίγραφα παραστατικών δαπανών
• Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο να αναφέρεται ο λογαριασμός IBAN
Ειδικά για το εξωτερικό ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικά, μόνο που αυτά συνυποβάλλονται θεωρημένα και
μεταφρασμένα από αρμόδιες αρχές.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Για θέματα χρήσης παροχών εντός δικτύου, καθώς και προγραμματισμό νοσηλείας σε κλινική του δικτύου ή ραντεβού
για πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, καλέστε στο συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο 215 51 55 318.
Για λοιπά θέματα, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στο 210 6400013.
Για ασθενοφόρο επικοινωνήστε στο 210 6416600 για την περιοχή της Αττικής και στο 2312 202424 για την περιοχή της
Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ταμείου: www.teaypoik.gr

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο δεν υποκαθιστούν την πληρέστερη ενημέρωση που παρέχεται στο νέο
τροποποιημένο καταστατικό (ΦΕΚ 3662 Β’ 11.11.2016) και τον Οδηγό Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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teaypoik@gmail.com

