
Πόσο ασφαλής 
αισθάνεστε;

ΓεΣΥ:

Ενημέρωση

Ο ΣΑΕΚ είναι ο αναγνωρισμένος φορέας της κυπριακής ασφαλιστι-
κής βιομηχανίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί 30 
εταιρείες-μέλη που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 96% των 
ετησίων ασφαλίστρων της εγχώριας αγοράς. 

www.iac.org.cy

Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
Ζήνωνος Σώζου 23 - 1ος όροφος
Τ.Θ. 22030 - Λευκωσία 1516
Tηλ: 22 452 990 - Fax: 22 374 288
E-mail: info@iac.org.cy
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Όλοι θέλουμε να γίνει ΓεΣΥ: Η Κύπρος έχει ανάγκη 
από ένα σύγχρονο και οικονομικά βιώσιμο Γενικό 
Σχέδιο Υγείας που θα παρέχει σε όλες και όλους, χωρίς 
αποκλεισμούς, υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Σήμερα υπάρχουν στο τραπέζι του διαλόγου δύο 
προτάσεις: Η μία, της επιχειρηματικής κοινότητας, είναι 
εφικτή και λειτουργική. Η άλλη, των πολιτικών, είναι 
πρακτικά ανεφάρμοστη και οικονομικά αδιέξοδη.

Ο ΣΑΕΚ λέει ότι πρέπει να έχετε τη δυνατότητα 
να επιλέγετε: ιατρό, νοσοκομείο και ασφαλιστικό 
φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι 
από την εξυπηρέτηση, μπορείτε να αλλάξετε φορέα 
ασφάλισης, όχι να μένετε για πάντα εγκλωβισμένοι σε ένα 
μονοπωλιακό σύστημα. Σκοπός είναι η αναβάθμιση της 
δημόσιας υγείας για όλους και όχι η ισοπέδωση όλων στο 
σημερινό επίπεδο.

Γιατί εμείς μπορούμε καλύτερα; Η καλύτερη απόδειξη 
εσείς, οι 235.000 ασφαλισμένοι των εταιρειών μας, που 
απολαμβάνετε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, επαρκή 
και ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με το 
σχέδιο που προτείνουμε, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα 
είναι υποχρεωμένες να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες σε 
κάθε πολίτη, χωρίς εξαιρέσεις, για κάθε πρόβλημα υγείας, 
όπως ακριβώς ορίζει η πολιτεία.

Η πρόταση του Υπουργείου Υγείας σας επηρεάζει 
άμεσα: Αναφέρεται σε ένα μονοπωλιακό σύστημα 
ασφάλισης που κάνει τα πράγματα χειρότερα από ό,τι 

είναι σήμερα. Θα κληθείτε να πληρώνετε διπλή εισφορά 
ή θα υποχρεωθείτε, λόγω οικονομικής αδυναμίας, 
να διακόψετε την ασφάλιση ή -ακόμη χειρότερο- τη 
θεραπεία σας.

Η λύση του ΣΑΕΚ δεν επιβαρύνει περαιτέρω το 
πραγματικό κόστος υγείας. Αντίθετα, η προτεινόμενη 
μονοπωλιακή εκδοχή φαίνεται να καταλήγει σε 
οικονομικό αδιέξοδο: Πίσω από τις καθυστερήσεις 
και τα μισόλογα κρύβεται μια δυσάρεστη αλήθεια: ο 
λογαριασμός δεν βγαίνει. Αποτέλεσμα; Ένα κακό σχέδιο 
που επιβαρύνει περαιτέρω τους ήδη ασφαλισμένους, 
στέλνει εργαζόμενους στην ανεργία 
και υπονομεύει τις προοπτικές της 
εθνικής οικονομίας.

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για 
την πρότασή μας στο www.iac.org.cy

Το τελευταίο διάστημα διεξάγεται έντονος 
δημόσιος διάλογος για το Γενικό Σχέδιο Υγείας. 
Ως Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου* 
έχουμε καταθέσει τη δική μας ξεκάθαρη πρόταση 
με κεντρική ιδέα την προστασία των δικαιωμάτων 
των ασφαλισμένων. Των δικών σας δικαιωμάτων. 

Οι βασικές πτυχές της 
πρότασής μας είναι οι εξής: 

Ως ΣΑΕΚ καταθέσαμε στη 
Βουλή λεπτομερές υπόμνημα 
με την πρότασή μας. Ζητήσαμε 
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
εξετάσουμε μαζί, με εποικοδομητική διάθεση, 
έναν άλλο δρόμο που προστατεύει τα συμφέροντα 
όλων: ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας με επιλογές ιατρού, 
νοσοκομείου και ασφαλιστικού φορέα.
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