Πίνακας Παροχών
1.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
Ποσό ασφάλισης κατ’ άτομο για θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια.

2α.

3.000 €

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ)
Ανώτατο Ποσό κάλυψης για δαπάνες Εντός Νοσοκομείου κατ’
άτομο και κατά ασφαλιστικό έτος:
Ανώτατο όριο για Δωμάτιο και Τροφή στην Ελλάδα, ημερησίως
μέχρι:
Ανώτατο όριο για Δωμάτιο και Τροφή στο Εξωτερικό ή σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ημερησίως μέχρι:
Ανώτατος αριθμός ημερών στη ΜΕΘ : 14
Ποσοστό (%) συμμετοχής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στις δαπάνες
Νοσοκομειακής Περίθαλψης:

5.000 €
100 €
200 €
Με Χρήση του
φορέα
Κοινωνικής
Ασφάλισης

Χωρίς Χρήση του
φορέα
Κοινωνικής
Ασφάλισης

- Επί πρωτοτύπων αποδείξεων :

80%

70%

- Σε περίπτωση όπου γίνει χρήση του Κοινωνικού Φορέα
Ασφάλισης και αυτός καλύψει τουλάχιστον το 20% των
αναγνωριζομένων δαπανών επί του συνόλου της Νοσηλείας,
τότε η Εταιρία θα καταβάλλει το 100% του υπολοίπου και μέχρι
των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών,
οπότε:

100%

---

- Σε περίπτωση όπου δεν γίνει χρήση του Κοινωνικού Φορέα
Ασφάλισης, αλλά γίνει χρήση κάποιου άλλου φορέα ιδιωτικής
ασφάλισης και αυτός καλύψει τουλάχιστον το 30% των
αναγνωριζομένων δαπανών επί του συνόλου της Νοσηλείας,
τότε η Εταιρία θα καταβάλλει το 100% του υπολοίπου και μέχρι
των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών,
οπότε:

---

100%

- Σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει ταυτόχρονη χρήση του
Κοινωνικού φορέα Ασφάλισης και ενός άλλου φορέα ιδιωτικής
ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση το παρόν ασφαλιστήριο θα
καταβάλλει το 100% του υπολοίπου και μέχρι των ανωτάτων
ορίων που αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών.
2β.

Νοσοκομειακό επίδομα μη χρήσης
Ποσό Ημερήσιου Επιδόματος

20 €

Έναρξη Επιδόματος

1η Ημέρα Νοσηλείας

Διάρκεια Επιδόματος

90 Ημέρες

2γ.

Χειρουργικό Επίδομα μη χρήσης
Ανώτατο Καταβαλλόμενο ποσό :
800 €
(σύμφωνα με τη βαρύτητα της Χειρουργικής Επέμβασης και τον
αντίστοιχο Πίνακα Χειρουργικών Ποσοστών)
Είδος Χειρουργικής
Πίνακας Χειρουργικών
Επέμβασης (Βαρύτητα)
Ποσοστών
- Ειδική
100%
- Εξαιρετικά Βαριά
85%
- Βαριά
70%
-

Μεγάλη
Μεσαία
Μικρή
Πολύ Μικρή

57%
35%
25%
10%

Σημείωση: Τα καταβαλλόμενα ποσά του Νοσοκομειακού Επιδόματος και Χειρουργικού επιδόματος,
συμπεριλαμβάνονται στο ανώτατο ετήσιο όριο της Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης και καταβάλλονται σε
περίπτωση που δεν προσκομιστούν έξοδα νοσηλείας.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ALLIANZ

All Premed

Το All Premed είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών υγείας το οποίο προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ σε
κάθε ασφαλισμένο μας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο, άμεση ενημέρωση και
καθοδήγηση καθώς και συντονισμό των ιατρικών υπηρεσιών που χρειάζεται.
Aπαραίτηση προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των παρακάτω είναι η έγκαιρη ενημέρωση
της Ασφαλιστικής Εταιρείας, από τον ασφαλισμένο, μέσω κλήσης στο συντονιστικό κέντρο.
Το 24ωρο τηλέφωνο επικοινωνίας του κέντρου εξυπηρέτησης είναι: 211 10 98 017
Το Συντονιστικό Κέντρο - Medical Call Centre Προσφέρει:
Συντονισμό των ιατρικών υπηρεσιών.
24ωρη λειτουργία, 365 ημέρες το χρόνο.
Ιατρικές συμβουλές από γιατρό.
Συντονισμό ιατρικών ραντεβού με τους γιατρούς.
Πληροφορίες για τον συντονισμό των ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις.
Σημαντικότατες εκπτώσεις (έως τιμές ΦΕΚ) στις κανονικές τιμές.
Μεγάλο πλήθος συνεργαζόμενων Διαγνωστικών Κέντρων σε όλη τη χώρα.
Ένα εκτεταμένο εθνικό δίκτυο γιατρών όλων των ειδικοτήτων.
 Πληροφορίες σχετικά με τα εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και
κλινικές.









Σημαντικά πλεονεκτήματα που έχετε μέσω του All Premed:
Σημαντικές Εκπτώσεις σε Διαγνωστικές Εξετάσεις που θα πραγματοποιήσετε απεριορίστως
στα συνεργαζόμενα με την Εταιρία μας Διαγνωστικά κέντρα.
 Χρεώσεις τιμολογίου Δημοσίου (Φ.Ε.Κ.) σε βιοχημικές εξετάσεις που θα πραγματοποιήσετε
απεριορίστως στα συνεργαζόμενα με την Εταιρία μας Διαγνωστικά κέντρα.
 Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις στα συνεργαζόμενα με την Εταιρία μας ιδιωτικά ιατρεία όλων
των ειδικοτήτων με ειδικές τιμές από 15 €.


All Dental

Το All Dental είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα Οδοντιατρικής Περίθαλψης σε συνεργασία με τα
υπερσύγχρονα Οδοντιατρικά Κέντρα του Δικτύου μας προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές.
Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει :
 Δωρεάν οδοντιατρική εξέταση.
 Δωρεάν καθαρισμό, έλεγχο και αφαίρεση πλάκας.
 Δωρεάν ακτινογραφίες οδόντων, καθαρισμό εμφυτευμάτων.
 Δωρεάν ορθοδοντικό έλεγχο.
 Γενική οδοντιατρική φροντίδα, όπως σφραγίσματα, θεραπεία ουλίτιδας, περιοδοντίτιδας και
πολλά άλλα με σημαντικές εκπτώσεις από 20% έως 50%.

Οφθαλμολογικό check up

Το Οφθαλμολογικό Check Up είναι μία υπηρεσία που προσφέρει:
 Δωρεάν εκτίμηση οπτικής οξύτητας για τυχόν διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπίας,
υπερμετρωπίας, αστιγματισμού, πρεσβυωπίας). Δεν συμπεριλαμβάνεται η συνταγογράφηση
(μόνο Αθήνα & Θεσ/νίκη)
 Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος Χρωματικής Αντίληψης (μόνο Αθήνα & Θεσ/νίκη)
 Ειδικές Προνομιακές Τιμές για Check up και διάφορες εξετάσεις

Υπηρεσία διακομιδής / μεταφοράς ασθενούς

Η υπηρεσία προσφέρει :
 Διαχείριση/Συντονισμό ασθενείας ή ατυχήματος, σε ταξίδι εσωτερικού.
 Διαχείριση/Συντονισμό ασθενείας ή ατυχήματος, σε ταξίδι εξωτερικού.
Προσοχή! Δεν καλύπτεται η διακομιδή με ασθενοφόρο ή αεροδιακομιδή, αλλά μόνο ο συντονισμός και
η διαχείριση της διακομιδής.

Άλλες Υπηρεσίες και Εκπτώσεις

Το All Premed προσφέρει επιπλέον:
Εκπτώσεις για Φυσιοθεραπείες.
Κατ’ οίκον Νοσηλεία με έκπτωση 50%.
Λογοθεραπείες με χαμηλές τιμές.
Δωρεάν επισκέψεις και εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά Ιατρεία
συγκεκριμένων Νοσοκομείων.
 Σημαντικές εκπτώσεις για αισθητική και δερματολογία.





