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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., άρθρο 3 (παρ.β΄,

εδαφ.4), μηχανικοί & δικηγόροι, υπάλληλοι πλήρους ωραρίου της Εθνικής Τράπεζας, οι
οποίοι υποχρεούνται να ασφαλιστούν στον κύριο ασφαλιστικό φορέα του κλάδου τους,
εφεξής έχουν τη δυνατότητα συμπληρωματικής ασφάλισης και στο Ταμείο Υγείας ως
έκτακτα μέλη και με ποσοστό εισφοράς 5%.
Έχουν τη δυνατότητα επίσης να ασφαλίζουν με συμπληρωματική ασφάλιση και τα
μέλη της ατομικής τους οικογένειας με ποσοστό εισφοράς των τακτικών μελών όπως
ορίζεται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών.
Σχετικές διευκρινίσεις δίνονται από την υποδιεύθυνση Μητρώου (Τ: 2103349522,
2103349575, 2103349518 – Δ: 19522, 19575, 19518).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., παρέχεται η δυνατότητα
διατήρησης της ασφάλισης άγαμων τέκνων στο Ταμείο Υγείας, ηλικίας άνω των 18 και μέχρι το
35ο έτος, με τις εξής προϋποθέσεις:
1.

Τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους διατηρούν την ασφάλισή τους
έως και το 24ο έτος, εφόσον είναι άνεργα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες από το
Κράτος σχολές, με ποσοστό ασφάλισης 0,5%.

2.

Ασφαλίζονται τέκνα από το 18ο έως το 35ο έτος της ηλικίας τους εφόσον είναι άνεργα και δεν
σπουδάζουν, με ποσοστό ασφάλισης 1,5%.

3.

Εφόσον είναι επιθυμητό, συνεχίζεται η ασφάλιση του τέκνου και κατά την περίοδο της
στρατιωτικής του θητείας, με προσκόμιση βεβαίωσης στρατολογικής υπηρεσίας και
ποσοστό ασφάλισης 1,5% .

4.

Τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι το 35ο έτος τα οποία εργάζονται και δικαιούνται
ασφάλιση από άλλον ασφαλιστικό φορέα μπορούν να συνεχίσουν να ασφαλίζονται
προαιρετικά με συμπληρωματική ασφάλιση και ποσοστό 2,5%. Στο ίδιο καθεστώς
συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές και σχολές της
Αστυνομίας.

5.

Τέκνα τα οποία είναι δικαιοδόχοι σύνταξης και δικαιούνται ασφάλιση σε άλλον
ασφαλιστικό

φορέα

μπορούν

να

συνεχίσουν να

ασφαλίζονται προαιρετικά

με

συμπληρωματική ασφάλιση και ποσοστό 2,5%.

Διευκρινίζεται ότι η επανεγγραφή τέκνων που έχουν διαγραφεί και ανήκουν στις
ανωτέρω κατηγορίες, καθώς και η συμπληρωματική ασφάλιση εργαζόμενων τέκνων
ισχύει από 1 Ιουνίου 2012, εφόσον το αίτημα επανεγγραφής υποβληθεί στην Υπ/νση
Μητρώου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Εάν η αίτηση επανεγγραφής κατατεθεί στην Υπ/νση Μητρώου από την
1η Οκτωβρίου 2012 και μετά, η παροχή περίθαλψης από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αρχίζει έξι μήνες
μετά την υποβολή της αίτησης.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

