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Μια περίληψη της 
Συμπληρωματικής 

Ασφάλισης της Μedicare 

Ξ Ε Κ Ι Ν Ώ Ν Τ Α Σ

Μια επισκόπηση 
των ασφαλιστήριων 
συμβολαίων ιατρικής 
περίθαλψης Medicare 
(Medigap)

Θυμηθείτε αυτά τα σημαντικά γεγονότα
• Θα πρέπει να έχετε Medicare Μέρος A (νοσοκομειακή ασφάλιση) 

και Medicare Μέρος Β (ιατρική ασφάλιση) για να αγοράσετε ένα 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης Medigap. 

• Πληρώνετε την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ένα μηνιαίο ασφάλιστρο 
για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης Medigap εκτός 
από το μηνιαίο ασφάλιστρο Μέρος Β που πληρώνετε για το Medicare. 
Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική εταιρεία για να μάθετε πώς να 
πληρώσετε το ασφάλιστρο Medigap σας.

•  Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης Medigap 
καλύπτει μόνο ένα άτομο. Οι σύζυγοι πρέπει να αγοράσουν ξεχωριστά 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ιατρικής περίθαλψης. 

• Παρόλο που ορισμένα προγράμματα Medigap που πωλήθηκαν 
σε προηγούμενα προγράμματα που κάλυπταν συνταγογραφήσεις 
φαρμάκων, τα προγράμματα της Medigap που πωλήθηκαν μετά την 
1 Ιανουαρίου 2006 δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν κάλυψη για 
συνταγογράφηση φαρμάκων. Αν θέλετε κάλυψη συνταγογράφησης 
φαρμάκων, μπορείτε να γίνεται μέλος ενός Πλάνου Medicare για 
Φαρμάκων (Μέρος D) που προσφέρουν οι εγκεκριμένες από τη 
Medicare ιδιωτικές εταιρίες.

• Είναι σημαντικό να συγκρίνουμε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ιατρικής 
περίθαλψης Medigap δεδομένου ότι το κόστος μπορεί να ποικίλει και 
μπορεί να αυξηθούν τα ασφάλιστρα καθώς γερνάτε. Ορισμένες πολιτείες 
επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με το πώς οι ασφαλιστικές εταιρείες 
μπορούν να «τιμολογούν» ή να ορίζουν ασφάλιστρα Medigap.

• Η καλύτερη στιγμή για να αγοράσετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
ιατρικής περίθαλψης Medigap είναι κατά τη διάρκεια της περιόδου 
Medigap Open Enrollment σας (δηλ., της περιόδου ανοικτής εγγραφής 
Medigap σας), όταν έχετε το δικαίωμα να αγοράσετε οποιοδήποτε 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης Medigap που 
προσφέρεται στη πολιτεία που μένετε. Αυτή η 6μηνη περίοδος ξεκινά 
τον πρώτο μήνα που έχετε Medicare Part B (Ιατρική Ασφάλιση) και  
είστε 65 ετών και άνω. Ορισμένες πολιτείες απαιτούν από τις 
ασφαλιστικές εταιρίες της Medigap να πωλήσουν προγράμματα 
Μedigap και σε άτομα κάτω των 65 ετών. Ρωτήστε το Τμήμα 
Πολιτειακής Ασφάλισης για να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά 
σας βάσει του πολιτειακού νόμου.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;
• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Medicare.gov/find-a-plan/questions/medigap-home 

για να βρείτε και να συγκρίνετε ασφαλιστήρια συμβόλαια ιατρικής περίθαλψης 
Medigap.

• Μεταβείτε στο σάιτ Medicare.gov/publications για να δείτε ή να εκτυπώσετε 
«Choosing a Medigap Policy: A Guide to Health Insurance for People with 
Medicare» (“Επιλογή πολιτικής Medigap: Ένας οδηγός για την ασφάλιση υγείας 
για άτομα με Medicare”)

• Καλέστε 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) για να πάρετε βοήθεια με 
ερωτήσεις Medicare και Medigap. TTY χρήστες μπορούν να καλέσουν  
1-877-486-2048.

• Καλέστε το Τμήμα Κρατικής Ασφαλείας σας (State Insurance Department) εάν 
έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ιατρικής περίθαλψης 
Medigap, που πωλούνται στην περιοχή σας, ή τυχόν προβλήματα που 
σχετίζονται με την ασφάλιση. Επισκεφθείτε το Medicare.gov/contacts, ή καλέστε 
1-800-MEDICARE να πάρετε τον αριθμό τηλεφώνου.

• Καλέστε το Κρατικό Πρόγραμμα Βοήθειας Ασφάλισης Υγείας (SHIP) για βοήθεια 
με οποιοδήποτε από αυτά:

– Αγοράζοντας ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης Medigap 
ή μακροπρόθεσμη ασφάλιση υγείας.

– Αρνήσεις πληρωμών ή προσφυγές

– Δικαιώματα Medicare και προστασία

– Επιλέγοντας ένα σχέδιο Medicare

– Αποφασίστε εάν θα αναστείλετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο  
σας Medigap

– Ερωτήσεις σχετικά με τους λογαριασμούς Medicare

Επισκεφθείτε το shiphelp.org, ή καλέστε το 1-800-MEDICARE για να λάβετε τον 
αριθμό τηλεφώνου.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες της Μedicare σε προσβάσιμη μορφή, όπως 
μεγάλα γράμματα, Braille ή ήχο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να  υποβάλλετε παράπονα 
αν αισθάνεστε ότι έχετε υποστεί διάκριση. Επισκεφτείτε το Medicare.gov/about-us/
accessibility-nondiscrimination-notice, ή καλέστε στο 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227) για περισσότερες πληροφορίες. Οι χρήστες TΤΥ μπορούν να 
καλέσουν 1-877-486-2048.

Το “Η Συμπληρωματική Ασφαλιστική Medicare: Ξεκινώντας” δεν είναι νομικό έγγραφο.  
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες με το βιβλιαράκι «Choosing a Medigap 
Policy: A Guide to Health Insurance for People with Medicare» (“Επιλογή πολιτικής 
Medigap: Ένας οδηγός για την ασφάλιση υγείας για άτομα με Medicare”) και στο  
Medicare.gov. Το Επίσημο Πρόγραμμα Νομικών Συμβουλών Medicare περιλαμβάνεται 
στα σχετικά καταστατικά, κανονισμούς και αποφάσεις.

Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο ήταν σωστές κατά την εκτύπωση. Επισκεφθείτε  
το Medicare.gov, ή καλέστε τον αριθμό 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) για να 
πάρετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Οι χρήστες TTY θα πρέπει να καλέσετε  
1-877-486-2048.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε με έξοδα των φορολογουμένων των ΗΠΑ.

https://www.medicare.gov/medigap-supplemental-insurance-plans/
https://www.medicare.gov/medigap-supplemental-insurance-plans/#/m?lang=en&year=2021
https://Medicare.gov/publications
https://Medicare.gov/contacts
https://shiphelp.org
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://Medicare.gov
https://Medicare.gov


Ας αρχίσουμε

Το Αρχικό Medicare πληρώνει για πολλές, αλλά όχι όλες τις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και προμηθειών.  Τα 

συμβόλαια Medicare Supplement Insurance (Medigap), τα οποία 
πωλούνται από ιδιωτικές εταιρείες, μπορούν να βοηθήσουν στην 
πληρωμή ορισμένων από τα κόστη που δεν καλύπτει η Original 
Medicare, όπως συν-πληρωμές, συνασφάλιση και εκπτώσεις.

Ορισμένα προγράμματα Medigap επίσης προσφέρουν κάλυψη 
για υπηρεσίες που η Αρχική Μedicare δεν καλύπτει, όπως ιατρική 
φροντίδα έκτακτης ανάγκης όταν ταξιδεύετε εκτός των ΗΠΑ.  Αν 
έχετε Αρχική Medicare και αγοράζετε ένα πρόγραμμα Medigap, η 
Medicare θα πληρώσει το μερίδιο της από τα εγκεκριμένα από τη 
Medicare ποσά για τα καλυμμένα έξοδα υγειονομικής φροντίδας. 
Έπειτα, το πρόγραμμά σας Medigap πληρώνει το μερίδιό της. 
Θα πληρώσετε ένα ασφάλιστρο για το πρόγραμμα σας Medigap 
επιπρόσθετα στο μηνιαίο ασφάλιστρο Μέρος B που πληρώνετε  
στη Medicare.

Ένα πρόγραμμα Medigap είναι διαφορετικό από ένα Πρόγραμμα 
Medicare Advantage. Τα προγράμματα Medicare Advantage είναι 
τρόποι για να λάβετε τα προνόμιά σας Medicare, ενώ μια πολιτική 
Medigap συμπληρώνει τα αυθεντικά σας οφέλη Medicare. Είναι 
γενικά παράνομο για μια ασφαλιστική εταιρεία να πουλάει ένα 
συμβόλαιο Medigap σε οποιονδήποτε εξακολουθεί να είναι 
εγγεγραμμένος σε πρόγραμμα Medicare Advantage. Εάν έχετε 
Medigap και μεταβείτε σε πρόγραμμα Medicare Advantage για 
πρώτη φορά, έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη. Θα έχετε 
ειδικά δικαιώματα βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας για να 
αγοράσετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Medigap εάν επιστρέψετε 
στην Original Medicare εντός 12 μηνών από την εγγραφή σας στο 
Medicare Advantage Plan.

  M  e  d  i   c   a   r   e   .   g   o  v 
1  -  8  0  0  -  M  E  D  I  C  A  R  E

Ποια ασφαλιστήρια συμβόλαια ιατρικής 
περίθαλψης είναι διαθέσιμα;
Το κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης Medigap πρέπει 
να ακολουθήσει τους ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους που έχουν 
σχεδιαστεί για να σας προστατεύουν, και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής 
περίθαλψης πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ως “Medicare Supplement Insurance” 
(«Συμπληρωματική Ασφάλιση Medicare»). Οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να 
σας πωλήσουν μόνο ένα «τυποποιημένο» πρόγραμμα Μedigap, αναγνωρισμένο 
στις περισσότερες πολιτείες με τα γράμματα: Προγράμματα A – N. Στη 
Μασαχουσέτη της Μινεσότα, και τη Ουισκόνσιν, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ιατρικής περίθαλψης Medigap είναι τυποποιημένα με έναν τρόπο διαφορετικό. 
Επισκεφτείτε το Medicare.gov για περισσότερες πληροφορίες.
Όλα τα τυποποιημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια ιατρικής περίθαλψης προσφέρουν 
τα ίδια βασικά πλεονεκτήματα, ασχέτως της όποιας ασφαλιστικής εταιρείας το 
πωλεί, αλλά μερικά προσφέρουν πρόσθετα οφέλη, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε 
ποιό ταιριάζει στις ανάγκες σας. 
Δεν είναι διαθέσιμα πια τα σχέδια E, H, I, και J δεν είναι πλέον διαθέσιμα για 
 να τα αγοράσετε, αλλά, εάν έχετε ήδη ένα απο αυτά, μπορείτε να το κρατήσετε  
σε γενικές γραμμές. Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για 
περισσότερες πληροφορίες.
Σε ορισμένες πολιτείες, μπορεί να είστε σε θέση να αγοράσετε ένα άλλο είδος 
ασφαλιστήριου συμβολαιου ιατρικής περίθαλψης Medigap που ονομάζεται 
Medicare SELECT. Σχέδια Medicare SELECT είναι τυποποιημένα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια ιατρικής περίθαλψης Medigap που απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων 
νοσοκομείων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικούς γιατρούς ή άλλους φορείς 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης για να πάρετε την πλήρη συμπληρωματική 
κάλυψη (εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης). Αν έχετε Medigap και αλλάξετε 
σε πρόγραμμα Medicare SELECT, έχετε το δικαίωμα υπό τον ομοσπονδιακό 
νόμο να αλλάξετε γνώμη εντός 12 μηνών και να αλλάξετε σε ένα τυποποιημένο 
πρόγραμμα Medigap.

Τα προγράμματα Medigap που πωλούνται σε άτομα που είναι νέοι στο Medicare 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 δεν επιτρέπεται να καλύπτουν την έκπτωση του 
Μέρους Β. Εξαιτίας αυτού, τα Προγράμματα Γ και ΣΤ δεν είναι πλέον διαθέσιμα σε 
άτομα που είναι νέοι στη Medicare την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 (εκείνοι που 
έκλεισαν τα 65 την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και σε εκείνους που έλαβαν το 
μέρος Α την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.)
Εάν έχετε ήδη κάποιο από αυτά τα προγράμματα (ή την έκδοση με υψηλή έκπτωση 
του Σχεδίου ΣΤ) πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020, μπορείτε να το διατηρήσετε. 
Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για Medicare πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2020, αλλά δεν έχετε εγγραφεί ακόμη, ενδέχεται να μπορείτε να αγοράσετε το 
Πρόγραμμα C ή το Πρόγραμμα F. Τα άτομα που είναι καινούργια στο Medicare την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τα Προγράμματα 
D και G αντί για τα Προγράμματα C και F.

Πως συγκρίνω τα προγράμματα Medigap;
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τις βασικές πληροφορίες για τα διάφορα οφέλη που καλύπτουν τα ασφαλιστήρι συμβόλαια 
ιατρικής περίθαλψης Medigap. Εάν εμφανίζεται ένα ποσοστό, το σχέδιον Medigap καλύπτει το ποσοστό αυτό του οφέλους και 
θα είστε μετά εσείς υπεύθυνος να πληρώσετε το υπόλοιπο. Επισκεφθειτε το Medicare.gov/supplements-other-insurance/how-
to-compare-medigap-policies για να δείτε αυτές τις πληροφορίες online.

Συμπληρωματικά Σχέδια Ασφάλισης Medicare (Medigap)

όφελος A B C D F* G* K L M N
Medicare Μέρος Α - έξοδα 
συνασφάλισης νοσοκομείων (μέχρι 
και επιπλέον 365 ημέρες αφού θα 
έχετε χρησιμοποιήσετε τα οφέλη 
του Medicare)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medicare Μέρος Β - συνασφάλιση ή 
συμπληρωμή

100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 75% 100% 100%***

Αίμα (πρώτες τρεις πίντες) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 75% 100% 100%
Μέρος Α - συνασφάλιση νοσηλείας 
εκτός νοσοκομείου ή συμπληρωμή

100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 75% 100% 100%

Συνασφάλιση για εγκατάσταση 
ειδικής νοσηλευτικής φροντίδας  

100% 100% 100% 100% 50% 75% 100% 100%

Μέρος Α - ασφαλιστικώς  
ακάλυπτα ποσά

100% 100% 100% 100% 100% 50% 75% 50% 100%

Μέρος Β - ασφαλιστικώς  
ακάλυπτα ποσά

100% 100%

Μέρος Β - επιπλέον χρεώσεις 100% 100%
Ταξίδια στο εξωτερικό έκτακτης 
ανάγκης (μέχρι τα όρια του 
σχεδίου)

80% 80% 80% 80% 80% 80%

* Τα σχέδια F και G προσφέρουν επίσης ένα 
πρόγραμμα με υψηλή έκπτωση σε ορισμένες 
πολιτείες. Με αυτήν την επιλογή, πρέπει να 
πληρώσετε για τα έξοδα που καλύπτονται 
από την Medicare (ασφάλιση, πληρωμές 
και εκπτώσεις) έως το ποσό έκπτωσης 
των $2,490 το 2022 προτού το πρόγραμμα 
σας πληρώσει τίποτα. (Εξαιτίας αυτού,, τα 
Προγράμματα C και F δεν θα είναι διαθέσιμα 
σε άτομα που εκ νέου δικαιούνται Medicare 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020). Άτομα 
που είναι νέα στην Medicare την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2020 έχουν το δικαίωμα να 
αγοράσουν τα προγράμματα D και G αντί για 
τα προγράμματα C και F.

** Για σχέδια K και L, αφού πληρώσετε τα –
απο τη δικιά σας τσέπη– ετήσια όρια και την 
ετήσια έκπτωση Μέρος Β σας ($233 για το 
2022), το Medigap πρόγραμμα καταβάλλει το 
100% των καλυπτόμενων υπηρεσιών για το 
υπόλοιπο του ημερολογιακού έτους.

*** Το Σχέδιο Ν πληρώνει το 100% της 
συνασφάλισης του Μέρους Β, εκτός από μια 
συμπληρωμή μέχρι και τα $20 για μερικές 
επισκέψεις γραφείων και μέχρι τα $50 για μια 
συμπληρωμή για τις επισκέψεις δωματίου 
έκτακτης ανάγκης που δεν οδηγούν σε 
αποδοχή νοσηλείας.

Τυποποιημένα προγράμματα Medigap δεν απαιτούνται να καλύψουν 
μακροπρόθεσμη φροντίδα (όπως φροντίδα σε έναν οίκο νοσηλείας), 
οφθαλμολογική και οδοντιατρική φροντίδα, γυαλιά οράσεως και ιδιωτική 
παροχή νοσηλείας.

Απο τη τσέπη  
σας (2022)***
$ 6,620 $ 3,310

https://Medicare.gov/supplements-other-insurance/how-to-compare-medigap-policies
https://Medicare.gov/supplements-other-insurance/how-to-compare-medigap-policies
https://Medicare.gov



