
  

  

 
 

 
 

 
  
 
��  Μήπως θεωρείτε ότι οι παροχές του Συστήµατος ∆ηµόσιας Υγείας  δεν σας επαρκούν; 

��  Αδυνατείτε να αντιµετωπίσετε τα έξοδα µιας απρόβλεπτης νοσηλείας; 

��  Σας απασχολεί πως θα επισκεφθείτε γρήγορα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες γιατρό, όταν αρρωστήσετε;  

��  Σας προβληµατίζει το κόστος τυχόν διαγνωστικών εξετάσεων σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος; 
 

��  Θεωρείτε «πολυτέλεια» ένα ετήσιο check up;  
 
Η εταιρία µας ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ IKE – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, αντιλαµβανόµενη πλήρως τις 
κοινωνικές ανησυχίες και ανταποκρινόµενη στον ευαίσθητο ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει η ιδιωτική ασφάλιση στο 
νέο οικονοµικό περιβάλλον, δηµιούργησε  ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα παροχών υγείας για ΟΛΟΥΣ. 
 
Σε συνεργασία µε την INTERAMERICAN, µέλος του πανίσχυρου πανευρωπαϊκού χρηµατοοικονοµικού Οµίλου ACHMEA και 
µια από τις πλέον αναγνωρίσιµες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουµε ένα σχέδιο ασφάλισης, σε 
ιδιαίτερα προσιτό κόστος.  
 
 
 

 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 20,15 €  
κατά άτοµο 

 
 
 
 
 
 
 



        
Αποκτήστε άµεσα για εσάς και την οικογένειά σας τα πλεονεκτήµατα του προγράµµατος. 

 
 

 

Απευθείας πληρωµή των εξόδων νοσηλείας σας στα µεγαλύτερα ιδιωτικά 
νοσοκοµεία όπως ΥΓΕΙΑ, ΩΝΑΣΕΙΟ, METROPOLITAN, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ, ΙΑΣΩ κλπ. 

 

 
 
 

 

Απευθείας πληρωµή του κόστους των διαγνωστικών εξετάσεών σας στον 
Όµιλο ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (έναν από τους µεγαλύτερους οµίλους παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας περίθαλψης στην Ελλάδα µε 26 διαγνωστικά 
εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), βάσει ειδικού προνοµιακού 
τιµοκαταλόγου. 

 

 
 
 

 

Εξειδικευµένη «Γραµµή Υγείας» που λειτουργεί όλο το 24ωρο / 365 ετησίως και 
παρέχει ιατρικές συµβουλές για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό, πληροφορίες για 
εφηµερεύοντα νοσοκοµεία & φαρµακεία, πληροφορίες για τα διαγνωστικά κέντρα 
& τους ιατρούς του συνεργαζόµενου δικτύου. 

 

 
 
 

 

Ετήσιο προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο (check up) της υγείας σας στον όµιλο 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ. 

 

 
 
 

 

Πρόσβαση σε ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργαζοµένων ιατρών, όλων των 
ειδικοτήτων. 

 

 
 
 

 

Κάλυψη ιατρικών επισκέψεων σε οφθαλµιάτρους, αλλεργιολόγους καθώς και 
για εµβολιασµούς. 

 

 
 



 
Συνοπτικός πίνακας παροχών προγράµµατος 

 
 

 Οµαδικό πρόγραµµα ασφάλισης υγείας για Όλους - Παροχές 
Ασφαλιζόµενα κεφάλαια 

Όρια κάλυψης 

� Ασφάλιση ζωής 100 € 

� Νοσοκοµειακή περίθαλψη  
� Ανώτατο καταβαλλόµενο ποσό ετησίως ανά ασφαλιζόµενο: 
� Ποσοστό κάλυψης εξόδων:  
� Εάν άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει τουλάχιστον το 20% των εξόδων:  

10.000 € 
80% 

100 % 

� Ηµερήσια νοσήλια στην Ελλάδα (καλύπτεται «θέση νοσηλείας»): Β’ (2κλινο) 

� Για κάλυψη στο εξωτερικό ή στην µονάδα εντατικής παρακολούθησης ανώτατο ηµερήσιο ποσό: 500 € 

� Χειρουργικές επεµβάσεις που δεν χρήζουν νοσηλείας.  
� Εάν επιλεγεί θέση νοσηλείας ανώτερη από την αναγραφόµενη, η απόδοση εξόδων µειώνεται 

κατά 10% για κάθε ανώτερη θέση. 
 

 Κάλυψη εξόδων σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 Απευθε ίας  κάλυψη εξόδων σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά ιδρύµατα.  

 

 Αµοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου.  
Καταβάλλεται ποσό, βάσει πίνακα χειρουργικών επεµβάσεων, ανάλογα µε τη σπουδαιότητα 
της επέµβασης. Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης στο εξωτερικό, το 
προαναφερόµενο ποσό διπλασιάζεται. Εάν προσκοµισθεί απόδειξη, καταβάλλεται το 100% 
µέχρι το προβλεπόµενο κατά περίπτωση ανώτατο όριο. Εάν δεν προσκοµισθεί απόδειξη, 
καταβάλλεται το 70% του αντίστοιχου ανώτατου ορίου. 

 
 
 
 

 
 Ηµερήσιο επίδοµα νοσηλείας.  
� Εάν  δεν προσκοµισθούν δαπάνες για αποζηµίωση, καταβάλλονται ηµερησίως:  
� Ανώτατος αριθµός ηµερών καταβολής: 

 
50 € 
90 

� Εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη  
 Απευθείας κάλυψη εξόδων. 
� Για εργαστηριακές & διαγνωστικές εξετάσεις εντός Ελλάδος, µέσω του συνεργαζοµένου δικτύου 

της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (χωρίς απαλλαγή) το ανώτατο καταβαλλόµενο ποσό ετησίως είναι: 

 
 

1.000 € 

� Ποσοστό κάλυψης εξόδων: 80% 
 Ιατρικές επισκέψεις – ιατρικές πράξεις, µέσω του συνεργαζοµένου δικτύου της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ  
�   Ανώτατος αριθµός επισκέψεων ετησίως ανά άτοµο: Χωρίς επιµέρους όριο 

� Συµµετοχή ασφαλισµένου για κάθε επίσκεψη: 10 € 

� Γραµµή Υγείας 

� Παροχή ιατρικών συµβουλών για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας: 
� Πληροφορίες σχετικές µε εφηµερεύοντα νοσοκοµεία, ιατρούς, κλπ.: 
� Πληροφορίες για τα διαγνωστικά κέντρα και τους ιατρούς του συνεργαζόµενου δικτύου: 

 
24 ώρες / 24ωρο 
365 ηµέρες / έτος 

Χωρίς περιορισµό κλήσεων 

� Προληπτικός έλεγχος υγείας (check up) 

� Συγκεκριµένων εξετάσεων µέσω του δικτύου ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ: 
◦ Γενική αίµατος 
◦ Γενική ούρων 
◦ Σάκχαρο αίµατος 
◦ Τριγλυκερίδια 
◦ Ουρία 
◦ Ουρικό οξύ 
◦ Χοληστερίνη 
◦ Κρεατινίνη 
◦ Ολικά λιπίδια 
◦ HDL / LDL 

1 ετησίως 

 

Κόστος ασφάλισης Ολικά ετήσια ασφάλιστρα 

� Κυρίως ασφαλισµένος: 

� Ένα εξαρτώµενο µέλος οικογενείας:  

� ∆ύο ή περισσότερα εξαρτώµενα µέλη οικογενείας: 

241,86 € 
253,56 € 
507,12 € 

 


