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ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ Φ..Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΘΕΜΑ : «ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΑΤ ΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΩΝ ΜΕΛΩΝ»
Σνλ ηειεπηαίν θαηξό παξαηεξήζεθε αξθεηά κέιε καο λα εκθαλίδνληαη αλαζθάιηζηα κε απνηέιεζκα λα
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ ζπληαγνγξάθεζή ηνπο ή ηελ επίζθεςή ηνπο ζε γηαηξνύο ή
λνζνθνκεία, νπόηε θαη ν ύιινγνο ήξζε ζε επηθνηλσλία κε ηνλ ΕΦΚΑ (πξώελ ΣΑΤ), ώζηε λα ιάβεη
ελεκέξσζε γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα κέιε καο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο.
Ωο εθ ηνύηνπ, γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο ππάξρνπλ δύν ηξόπνη, ηνπο νπνίνπο ζαο παξαζέηνπκε :

Επίλσζη ηοσ θέμαηος με
Α) ηλεκηρονική σποβολή αιηήμαηος
Λόγσ ηνπ όηη νη ππεξεζίεο ηνπ ΣΑΤ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξόηαηα πξνβιήκαηα έιιεηςεο πξνζσπηθνύ,
παξαθαινύληαη όζα μέλη δεν έτοσν άμεζη ανάγκη επίλσζης ηοσ θέμαηος, λα ππνβάιινπλ έλα
ειεθηξνληθό αίηεκα ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε tsay-portal@tsay.gr κε πεξηγξαθή αηηήκαηνο
«ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο». Απαξαίηεηα ζα αλαθέξνληαη ηα εμήο ζηνηρεία : ΑΜ ΣΑΤ,
ΑΜΚΑ, νλνκαηεπώλπκν ηνπ άκεζα αζθαιηζκέλνπ, θαη ηα ίδηα ζηνηρεία αλ πξόθεηηαη θαη γηα έκκεζα
κέιε θαη επηπιένλ ζπλεκκέλν εθθαζαξηζηηθό θνξνινγηθνύ έηνπο 2017 γηα ηηο/ηνπο ζπδύγνπο.
Β) ασηοπρόζωπη παροσζία ζηις σπηρεζίες ηοσ ΣΑΤ (ΕΦΚΑ)
Όζοι αζθαλιζμένοι έτοσν ανάγκη ΆΜΕΗ επίλσζης ηοσ θέμαηος ζα πξέπεη λα πάλε ζην ΣΑΤ
(ΕΦΚΑ , Αραξλώλ 27 – Αζήλα), ώξεο 8 πξσί κε 1 ην κεζεκέξη (εθηόο Πέκπηεο) ζην ηζόγεην έρνληαο
καδί ηνπο ηα βηβιηάξηα αζζελείαο άκεζσλ θαη έκκεζσλ κειώλ θαη γηα ηηο/ηνπο ζπδύγνπο ην εθθαζαξηζηηθό
θνξνινγηθνύ έηνπο 2017. Εθεί ζα πξέπεη λα πάξνπλ αξηζκό πξνηεξαηόηεηαο γηα δύν ηκήκαηα. Γηα ην
ηκήκα ΕΟΔΩΝ όπνπ ζα βεβαησζεί αλ είλαη εληάμεη σο ππόρξενη σο πξνο ηηο εηζθνξέο ηνπο, θαη από ην
ηκήκα ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ όπνπ ζα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ηεο αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο.

