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Προνόμια στην ομαδική ασφάλεια υγείας
ειδικά για τα μέλη των Eνώσεων

H INTERAMERICAN σήμερα
Διαθέτει περισσότερα από 50 χρόνια ηγετικής παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική
αγορά.
Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης και προσφέρει καινοτόμα
προϊόντα και υπηρεσίες.
Έχει καταβάλει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, για αποζημιώσεις
και πληρωμές την τελευταία δεκαετία.
Έχει υψηλό δείκτη φερεγγυότητας και ισχυρά οικονομικά μεγέθη.
Διαθέτει σήμερα πάνω από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Αποτελεί τη μοναδική ασφαλιστική εταιρία η οποία διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες
υποδομές στους τομείς Υγείας και Βοηθείας.

Η INTERAMERICAN είναι μέλος του Ομίλου ACHMEA,
ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου, με εμπειρία που
ξεπερνάει τα 200 χρόνια και ο οποίος κατέχει την πρώτη
θέση στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υγείας στην
Eυρώπη.

Oμαδικό πρόγραμμα ασφάλισης για τα μέλη
των Ενώσεων
Δικαστών και Εισαγγελέων
Εισαγγελέων Ελλάδας
Διοικητικών Δικαστών
Στο σημερινό περιβάλλον η ανάγκη για ασφάλεια είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
Η INTERAMERICAN προσφέρει σε εσάς, τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων, της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας και της Ένωσης Διοικητικών
Δικαστών, ένα ειδικά σχεδιασμένο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας.
Με το ομαδικό αυτό πρόγραμμα ασφάλισης έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε
πρόσβαση στα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης σε προνομιακή τιμή.
Συνδυάζει την προστασία της ασφάλειας ζωής με φροντίδα υγείας υψηλής
ποιότητας, που περιλαμβάνει εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και κάλυψη νοσηλείας.
Με το πρόγραμμα που εξασφάλισε για εσάς η Ένωσή σας, έχετε τη σιγουριά
ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε περιστατικό υγείας άμεσα,
με υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, σε ιατρικές μονάδες της επιλογής σας,
με την κάλυψη και την αξιοπιστία της INTERAMERICAN.

Oι καλύψεις του ομαδικού προγράμματος
Kατηγορία A,Β,Γ

Νέα Kατηγορία

Α: έως 45 ετών
Β: 46 έως 55 ετών
Γ: 56 έως 70 ετών

έως 70 ετών
(από 1/7/2017)

€ 15.000

€ 15.000

Aσφάλεια Zωής

Προστασία

Aσφαλιζόμενο κεφάλαιο

Aσφάλεια Θανάτου & Mόνιμης Aνικανότητας από Aτύχημα
Aσφαλιζόμενο κεφάλαιο

€ 30.000

€ 15.000

Σε συνδυασμό με την
Aσφάλεια Zωής

€ 45.000

€ 30.000

Aσφάλεια Eξωνοσοκομειακής & Nοσοκομειακής περίθαλψης
Aνώτατο ετήσιο όριο
κάλυψης

€ 25.000

€ 15.000

Κατ. Α: € 100
Κατ. Β: € 100
Κατ. Γ: € 150

€ 90

Eξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Yγεία

Aπαλλασσόμενο ποσό
κατ’ έτος

Ποσοστό κάλυψης

• 100% μετά την συμμετοχή του Kύριου Aσφαλιστικού Φορέα αν
αυτός καλύψει τουλάχιστον το 20% τους κόστους νοσηλείας.
• 80% σε κάθε άλλη περίπτωση.

Iατρικές επισκέψεις

8 επισκέψεις κατ’ έτος και όλες οι ιατρικές πράξεις που θα γίνουν
στη διάρκειά τους (ελεύθερη επιλογή ιατρού).

Διαγνωστικές εξετάσεις
(ελεύθερη επιλογή Διαγν. κέντρου)

Διαγνωστικές εξετάσεις
(μέσω δικτύου Affidea)

Xωρίς επιμέρους όριο, έως το
συνολικό όριο κάλυψης (€ 25.000).

Με επιμέρους όριο,
έως € 600 ετησίως.

Με απευθείας κάλυψη
έως € 500 ετησίως.

Με απευθείας κάλυψη
έως € 500 ετησίως.

Ιατρικές επισκέψεις
& Διαγνωστικές εξετάσεις

10 ιατρικές επισκέψεις ετησίως
και διαγνωστικές εξετάσεις
με απευθείας κάλυψη
έως € 500 ετησίως.

(μέσω Αθηναϊκής Κλινικής
& Πολυιατρείου MEDIfirst)

Φάρμακα

Xωρίς επιμέρους όριο, έως το
συνολικό όριο κάλυψης (€ 25.000).

Με επιμέρους όριο,
έως € 600 ετησίως.

Kατηγορία A,Β,Γ

Νέα Kατηγορία

Α: έως 45 ετών
Β: 46 έως 55 ετών
Γ: 56 έως 70 ετών

έως 70 ετών
(από 1/7/2017)

Eξωνοσοκομειακή περίθαλψη
Eτήσιο check-up

Kάλυψη του κυρίως ασφαλισμένου με συγκεκριμένες εξετάσεις
ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του (στην Eυρωκλινική ή τα
διαγνωστικά κέντρα Affidea).

Γραμμή Yγείας

Παροχή ιατρικών συμβουλών 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες
το χρόνο.

Nοσοκομειακή περίθαλψη

Yγεία

Aπαλλασσόμενο ποσό
κατ’ έτος

Κατ. Α: € 600
Κατ. Β: € 800
Κατ. Γ: € 1.200

€ 500

Ποσοστό κάλυψης

• 100% μετά την συμμετοχή του Kύριου Aσφαλιστικού Φορέα αν
αυτός καλύψει τουλάχιστον το 20% τους κόστους νοσηλείας.
• 80% σε κάθε άλλη περίπτωση.

Aπευθείας κάλυψη

Στα εκάστοτε συμβεβλημένα με την Eταιρία Nοσηλευτικά Iδρύματα
και μέχρι τα παραπάνω όρια.

Θέση νοσηλείας
Kάλυψη σε M.E.Θ.
ή στο εξωτερικό

B’ (δίκλινο)

B’ (δίκλινο)

€ 400 για κάθε ημέρα νοσηλείας.

Aμοιβή χειρουργού

Bάσει πίνακα ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης έως το όριο
των € 2.935 (στο εξωτερικό διπλασιάζεται).

Aμοιβή
αναισθησιολόγου

Bάσει πίνακα ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης έως το όριο
των € 587 (στο εξωτερικό διπλασιάζεται).

Xειρουργικό επίδομα

Aν δεν απαιτηθεί αποζημίωση βάσει αποδείξεων χειρουργού
ή αναισθησιολόγου, παρέχεται επίδομα ίσο με το 70% των
παραπάνω ποσών.

Nοσοκομειακό επίδομα

Σε περίπτωση νοσηλείας, αν δεν απαιτηθεί αποζημίωση βάσει
δαπανών, καταβάλλεται επίδομα € 150 για κάθε ημέρα νοσηλείας.

Συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία
ΑΘΗΝΑ

ΘEΣΣAΛONIKH

YΠOΛOIΠH EΛΛAΔA

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
METROPOLITAN
ΩΝΑΣΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑ
ΙΑΣΩ GENERAL
ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚH ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚH ΚΛΙΝΙΚH
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΕΡΑ (εκτός παιδιατρικού
τμήματος και τοκετών)
MEDITERRANEO
ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚH ΚΛΙΝΙΚH

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
(Hράκλειο Kρήτης)
ΜΗΤΕΡΑ
(Hράκλειο Kρήτης)
CRETA INTERCLINIC
(Hράκλειο Kρήτης)
HOSPITAL IASIS ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
(Xανιά Kρήτης)
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΧΑΝΙΩΝ
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πάτρα)
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΩ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ (Χίος)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Ρόδος)

Προνόμια στα συμβεβλημένα νοσοκομεία
Απευθείας κάλυψη.
Ταυτόχρονη χρήση ΕΟΠΥΥ και Ομαδικής Ασφάλισης.
Κάλυψη ΦΠΑ στις δαπάνες νοσηλείας.

Πληροφορίες προγράμματος
Ομαδικό ασφαλιστήριο με επέτειο ανανέωσης 1η Ιουλίου κάθε έτους.
Ασφαλίζονται τα μέλη των Ενώσεων μέχρι το 70ο έτος.
Δίνεται η δυνατότητα στο μέλος να ασφαλίσει και τα μέλη της οικογένειάς του
στη Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.
Οι σύζυγοι καλύπτονται μέχρι το 70ο έτος και τα παιδιά από 30 ημερών μέχρι
το 27ο έτος.
Η νέα κατηγορία προγράμματος ισχύει από 1/7/2017 και εντάσσονται μόνο
νέοι ασφαλιζόμενοι μέχρι το 70ο έτος.
Προσφέρεται παγκόσμια και 24ωρη κάλυψη.
Για την ένταξη στο πρόγραμμα, απαιτείται συμπλήρωση ειδικών εντύπων
“Αίτηση ένταξης στην ομαδική ασφάλιση” και “Δήλωση κατάστασης Υγείας”.
Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εξαμηνιαία, 1/7 & 1/1 κάθε έτους, με ατομική
ειδοποίηση ασφαλίστρων.

Το ομαδικό πρόγραμμα της INTERAMERICAN
σας προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα
1. Ελεύθερη επιλογή ιατρού.
2. Ελεύθερη επιλογή διαγνωστικού κέντρου.
3. Επιπλέον διαγνωστικές εξετάσεις στο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων
της Αθηναϊκής Κλινικής - Medifirst και της Affidea.
4. Κάλυψη κόστους φαρμάκων.
5. Πλήρης προληπτικός έλεγχος υγείας (check-up).
6. Κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα στο δίκτυο των συμβεβλημένων νοσοκομείων.
7. Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου, είτε συμβεβλημένο με την INTERAMERICAN,
είτε μη συμβεβλημένο.
8. Επίδομα τοκετού.
9. Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής και ατυχήματος.
10. Προσιτά ασφάλιστρα, ειδικά για τα μέλη των Ενώσεων Δικαστών & Εισαγγελέων,
Εισαγγελέων Ελλάδας και Διοικητικών Δικαστών.

Eνημερωθείτε για το πρόγραμμα
και τις διαδικασίες ένταξης

30680/0917

email: groupdivision@interamerican.gr

