
ΚΑΛΥΨΕΙΣ SAFE CARE GOLDEN CARE PLATINUM
CARE

EXCLUSIVE
CARE

Ετήσιο όριο κάλυψης ανά
περίπτωση 300.000 € 300.000 € 700.000 € 1.000.000 €

Κάλυψη  δαπανών σε
συμβεβλημένα νοσοκομεία

100% με χρήση
ΕΟΠΥΥ  ή άλλου
δημόσιου φορέα

100% 100% 100%

Κάλυψη  δαπανών σε μη
συμβεβλημένα νοσοκομεία

100% με χρήση
ΕΟΠΥΥ  ή άλλου
δημόσιου φορέα

100% 100% 100%

Νοσοκομειακή περίθαλψη εκτός
Ελλάδας (εξαιρούνται Καναδάς

και Η .Π .Α )

Έως  100.000€ -
80% κάλυψη, μετά
τη συμμετοχή και

έγκριση του
δημόσιου φορέα

80% 100% 100%

Νοσοκομειακή περίθαλψη σε
Καναδά  και Η .Π .Α 70% 90% - Κεφάλαιο

350.000 €
90% - Κεφάλαιο

350.000 €

Επίδομα τοκετού  

Επίδομα 2.000€
μετά από 24 μήνες

συνεχούς
ασφάλισης

Επίδομα 3.000€
μετά από 24 μήνες

συνεχούς
ασφάλισης

∆απάνες για επείγουσα
νοσοκομειακή περίθαλψη και

χειρουργεία χωρίς
διανυκτέρευση

    

∆απάνες για χημειοθεραπείες,
ακτινοθεραπείες κλπ. χωρίς

διανυκτέρευση
    

Αποζημίωση για νοσοκομειακή
περίθαλψη χωρίς καμία

απαίτηση

Καθημερινό
επίδομα 60€ για

κάθε ημέρα
παραμονής στο

νοσοκομείο (μέχρι
30 ημέρες)

Καθημερινό
επίδομα 110€ για

κάθε ημέρα
παραμονής στο

νοσοκομείο (μέχρι
60 ημέρες)

Καθημερινό
επίδομα 110€ για

κάθε ημέρα
παραμονής στο

νοσοκομείο (μέχρι
60 ημέρες)

Καθημερινό
επίδομα 110€ για

κάθε ημέρα
παραμονής στο

νοσοκομείο (μέχρι
60 ημέρες)

Αποζημίωση για χειρουργική
επέμβαση χωρίς καμία απαίτηση

Επιπλέον του
καθημερινού
επιδόματος

καταβάλλεται
χειρουργικό

επίδομα

Επιπλέον του
καθημερινού
επιδόματος

καταβάλλεται
χειρουργικό

επίδομα

Επιπλέον του
καθημερινού
επιδόματος

καταβάλλεται
χειρουργικό

επίδομα

Επιπλέον του
καθημερινού
επιδόματος

καταβάλλεται
χειρουργικό

επίδομα

Αμοιβή αποκλειστικής
νοσηλεύτριας  

Μέχρι 150€ για
κάθε ημέρα

παραμονής στο
νοσοκομείο (μέχρι

15 ημέρες)

Μέχρι 240€ για
κάθε ημέρα

παραμονής στο
νοσοκομείο (μέχρι

15 ημέρες)

Μέχρι 240€ για
κάθε ημέρα

παραμονής στο
νοσοκομείο (μέχρι

15 ημέρες)

Μοσχεύματα     

Προγράμματα Ασφάλισης Νοσοκομειακής Περίθαλψης



Ψυχιατρική ή/και ψυχολογική 
υποστήριξη

    

Λογοθεραπεία  ή/και
εργοθεραπεία   

Μετά από ισχαιμικό
εγκεφαλικό

επεισόδιο, έως και ,
6 επισκέψεις

ετησίως, 60€  ανά
επίσκεψη σε ειδικό

κέντρο
αποκατάστασης

Φιλοξενία  γονέα  στο νοσοκομείο    

Για  παιδιά  κάτω
των 16 ετών, (μόνο

εντός Ελλάδος ) 50€
την ημέρα από τη

2η μέρα νοσηλείας
και έως 10 ημέρες

ετησίως

Επιβράβευση  μη χρήσης   

Σε περίπτωση που
δεν καταβληθεί  για

δύο συνεχόμενα
χρόνια  παρέχεται

έκπτωση στον τρίτο
χρόνο  ποσοστού

5%. Για  κάθε
επιπλέον έτος

παρέχεται επιπλέον
έκπτωση 2% με
μέγιστο ποσό

έκπτωσης 15%

Σε περίπτωση που
δεν καταβληθεί  για

δύο συνεχόμενα
χρόνια  παρέχεται

έκπτωση στον τρίτο
χρόνο  ποσοστού

5%. Για  κάθε
επιπλέον έτος

παρέχεται επιπλέον
έκπτωση 2% με
μέγιστο ποσό

έκπτωσης 15%

Αποζημίωση  με χρήση  άλλης
ασφαλιστικής εταιρείας

δημόσιου  ταμείου
 

Εάν  άλλος φορέας
καλύψει  20% των
δαπανών  τότε η

εταιρεία θα
καταβάλει  το

υπόλοιπο ποσό
χωρίς να  λάβει

υπ'όψιν  της
οποιοδήποτε

εκπιπτώμενο ποσό ή
συνασφάλιση

Εάν  άλλος φορέας
καλύψει  20% των
δαπανών  τότε η

εταιρεία θα
καταβάλει  το

υπόλοιπο ποσό
χωρίς να  λάβει

υπ'όψιν  της
οποιοδήποτε

εκπιπτώμενο ποσό ή
συνασφάλιση

Εάν  άλλος φορέας
καλύψει  20% των
δαπανών  τότε η

εταιρεία θα
καταβάλει  το

υπόλοιπο ποσό
χωρίς να  λάβει

υπ'όψιν  της
οποιοδήποτε

εκπιπτώμενο ποσό ή
συνασφάλιση

∆απάνες  πριν και μετά την
περίθαλψη στο νοσοκομείο Μέχρι  500€ Μέχρι  1.000€ Μέχρι  1.000€ Μέχρι  1.000€

Ετήσιο  Check Up

Σε συμβεβλημένα
κέντρα της

εταιρείας μετά από
24 μήνες

Σε συμβεβλημένα
κέντρα της

εταιρείας μετά από
24 μήνες

Σε συμβεβλημένα
κέντρα της

εταιρείας μετά από
24 μήνες

Επείγουσα  αερομεταφορά Μέχρι  8.000€ Μέχρι  8.000€ Μέχρι  8.000€ Μέχρι  8.000€

Απώλεια  ζωής από ατύχημα Προαιρετική   Προαιρετική Προαιρετική

Ολική  / μερική μόνιμη
ανικανότητα  από ατύχημα Προαιρετική   Προαιρετική Προαιρετική

Σε καρκινοπαθείς, 
έως και 6 επισκέψεις 

ετησίως, 60€ ανά 
επίσκεψη σε 

ψυχολόγο ή/και 
ψυχίατρο επιλογής 

του πελάτη


