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  Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης 
 
                        

§  Ασφαλιστικός Σύµβουλος 
    Γιώργος Μουλακάκης 
    Email: moulakakisg@agency.interamerican.gr 
    Κιν.   6973  773926 



      Οικονοµικά στοιχεία  INTERAMERICAN 

§  Δείκτης Φερεγγυότητας  
INTERAMERICAN Ζωής: 166% 

§  Δείκτης Φερεγγυότητας  
INTERAMERICAN Ζηµιών: 216% 

§  Αποζηµιώσεις: €211,8 εκ. σε 353.316  
περιπτώσεις, εκ των οποίων: 

ü  €130,9 εκ. στη Ζωή & την Υγεία 

ü  €65,5 εκ. στις Γενικές Ασφαλίσεις 

ü  €15,4 εκ. στις Οµαδικές Ασφαλίσεις 
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Υγεία Ζωή 

§  Σύστηµα Υγείας 
§  Κάλυψη νοσηλείας 
§  Επιδόµατα 
§  Σοβαρές Ασθένειες 
§  Οµαδικές Ασφαλίσεις 

§  Απώλεια Ζωής 
§  Ασφάλεια 
Εισοδήµατος 

§  Αποταµιεύσεις 
§  Επενδύσεις 
§  Οµαδικές 
Ασφαλίσεις 

Γενικές Άµεση Βοήθεια 

§  Αυτοκίνητο 
§  Περιουσία 
§  Αστική Ευθύνη 
§  Προσωπικό Ατύχηµα 

§  Άµεση Ιατρική 
§  Οδική 
§  Ταξιδιωτική 

Ασφαλιστικές προτάσεις & λύσεις  
για ιδιώτες & επιχειρήσεις 
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Γενικές αρχές Οµαδικής Ασφάλισης 

"   Τα προγράµµατα Οµαδικής Ασφάλιση, παρέχουν προστασία Ζωής – Υγείας – 
Εισοδήµατος και Σύνταξης στον εργαζόµενο και την  οικογένειά του 

"   Δίνεται πέραν και πλέον των παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης  
"   Αναβαθµίζει  ουσιαστικά και βελτιώνει της ελλιπείς παροχές του Κρατικού φορέα 
"   Ενισχύει άµεσα το εισόδηµα του εργαζόµενου, ενώ παράλληλα τον εξασφαλίζει 
από τις συνέπειες απρόβλεπτων γεγονότων, δηµιουργώντας αίσθηµα σιγουριάς 
και ασφάλειας 

 



Γενικές αρχές Οµαδικής  Ασφάλισης 

"   Η ασφάλιση για τον εργαζόµενο ισχύει για όσο διάστηµα εργάζεται στη Εταιρία, 
και για όσο διάστηµα είναι σε ισχύ το Ασφαλιστήριο 

"   Ασφαλίζονται οι εργαζόµενοι µε σύµβαση απασχόλησης αορίστου χρόνου, µέχρι  
το 70ο έτος 

"   Ασφαλίζονται και τα µέλη της οικογένειάς του εργαζοµένου στη Νοσοκοµειακή  &  
Εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη, µε κόστος που επιβαρύνει τον ασφαλιζόµενο. 

"   Οι σύζυγοι καλύπτονται µέχρι το 70ο έτος και  τα παιδιά από 30 ηµερών µέχρι  
το  25ο έτος . 

"   Προσφέρεται παγκόσµια και 24ωρη κάλυψη 
 
 
 

 



Έναρξη  1/4/2017 

 
Παρουσίαση του προγράµµατος 



Απώλεια Ζωής από Ασθένεια 

Προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ ποσού :  
 14 µηνιαίων µισθών 

 
 
 

Προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ ποσού :  
14 µηνιαίων µισθών 

Και σε συνδυασµό µε την Ασφάλεια Ζωής  
28 µηνιαίων µισθών 

 
στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο εργαζόµενος ή διαφορετικά, στους 

νόµιµους κληρονόµους του  
 

Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα 

Παροχές Προστασίας 



Μόνιµη Ολική/Μερική Ανικανότητα από Ατύχηµα 
Μόνιµη Ολική Ανικανότητα 

Προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ ποσού στον εργαζόµενο:  
14 µηνιαίων µισθών 

 
  

Μόνιµη Μερική Ανικανότητα 
Προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ ποσοστού (%) των  

14 µηνιαίων µισθών 
στον εργαζόµενο, ανάλογα µε το ποσοστό ανικανότητας σύµφωνα µε σχετικούς πίνακες  

 
 
 

Παροχές Προστασίας 



Κάλυψη Υγείας – Νοσοκοµειακή περίθαλψη 

Παροχή 

Ανώτατο ποσό κατ’ άτοµο ετησίως  € 12.000,00 

Δωµάτιο & Τροφή 
 ΜΕΘ & Εξωτερικό ( χωρίς όριο ηµερών στη ΜΕΘ) 

Β΄κλινο 
€ 400,00 

Ποσοστό κάλυψης σε  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ  Νοσοκοµεία, απ ευθείας   90 % 

Ποσοστό κάλυψης  ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Νοσοκοµεία, απολογιστικά   80  % 

Αν  άλλος φορέας καλύψει το  10%  ή το 20%   100% 

Ετήσιο απαλλασσόµενο ποσό € 200,00 

Κάλυψη  ΦΠΑ 24%  στις δαπάνες νοσηλείας  ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ναι 

Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία ναι 

Αµοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου,  βάσει πίνακα 



ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ MEDICLINIC ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ) 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 
(ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) 

METROPOLITAN ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC (ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ) 

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡ.ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΥΓΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΙΑΣΩ Μαιευτική και Γυναικολογική 
Κλινική (εκτός από τοκετό) 

ΟΛΥΜΠΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 

ΙΑΣΩ Παιδιατρική Κλινική ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΩ-ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ 
(ΧΙΟΣ) 

ΙΑΣΩ  General 

ΜΗΤΕΡΑ Γενική Κλινική (εκτός 
παιδιατρικού τµήµατος και τοκετού) 

MEDITERRANEO HOSPITAL 

                 Συµβεβληµένα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα 



Ειδικές προνοµιακές ρυθµίσεις στις 
υποδοµές του Οµίλου Interamerican 

Νοσοκοµειακή περίθαλψη 

§ Στην Αθηναϊκή Κλινική παρέχεται έκπτωση 100% επί 
του τιµολογίου της τυχόν συµµετοχής σας (µη 
συµπεριλαµβανοµένων φαρµάκων, ειδικών υλικών και 
αµοιβών ιατρών) 

§ Στην Ευρωκλινική Αθηνών και στην Ευρωκλινική 
Παίδων παρέχεται έκπτωση 50% επί του τιµολογίου της 
τυχόν συµµετοχής σας (µη συµπεριλαµβανοµένων 
φαρµάκων, ειδικών υλικών και αµοιβών ιατρών) 

§ Στην περίπτωση που έχει εξαντληθεί το ανώτατο όριο 
κάλυψης και εποµένως η Interamerican δεν συµµετέχει 
πλέον στις δαπάνες της νοσηλείας, παρέχεται έκπτωση 10% 
στα έξοδα νοσοκοµείου (σε αυτά δεν περιλαµβάνονται τα 
φάρµακα, τα ειδικά υλικά και οι αµοιβές ιατρών) που 
υπερβαίνουν το όριο κάλυψης, σε όλα τα νοσηλευτικά 
ιδρύµατα του Οµίλου Interamerican 

 



  Δικαιολογητικά αποζηµιώσεων 
 
 

"   Παραπεµπτικό και γνωµάτευση  Ιατρού 

"   Εξιτήριο – Γνωµάτευση Νοσοκοµείου 

"   Πρωτότυπο τιµολόγιο µε ανάλυση εξόδων 
"   Πρωτότυπες αποδείξεις Χειρουργών και Αναισθησιολόγων, όπου αναγράφεται  
το είδος της επέµβασης 

 

Παροχές  Υγείας  



Κάλυψη Υγείας  (επιδόµατα) 
 

 
 
ü  Αµοιβή Χειρουργού & Αναισθησιολόγου: µέχρι               € 3.220,00 
      καταβάλλεται  το 70%  ανάλογα µε τη σοβαρότητα της επέµβασης 
      σύµφωνα µε τον πίνακα χειρουργικών επεµβάσεων , σε περίπτωση που δεν 

προσκοµίζονται δαπάνες. 
 
           
      
  



Παροχές Υγείας  -  Εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη  

Παροχή ΠΟΣΟ 

Ανώτατο ετήσιο όριο € 700,00 

Καλύπτονται  Διαγνωστικές – Εργαστηριακές Εξετάσεις,  Ιατρικές 
επισκέψεις, Ιατρικές πράξεις, φάρµακα 

 
 

Ιατρική επίσκεψη,     µέχρι 
 
Αριθµός Επισκέψεων ανά έτος 

€ 50,00 
 

Χωρίς επιµέρους όριο 

Απόδοση  εξόδων ……απολογιστικά 
 

80% 
 

Αν άλλος φορέας καλύψει  το 20%  της δαπάνης,  
 

100% 

 
Ετήσιο απαλλασσόµενο ποσό  

 
€ 70,00 



 Εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη….συνέχεια 

Παροχή ΠΟΣΟ 

Ανώτατο ετήσιο όριο € 500,00 

Καλύπτονται 
Διαγνωστικές εξετάσεις, Εργαστηριακές εξετάσεις, Ιατρικές πράξεις 

Συµµετοχή ασφαλιζόµενου   10% 

Συµµετοχή INTERAMERICAN  µε απ ευθείας κάλυψη    90% 

10   Ιατρικές Επισκέψεις στο Δίκτυο  µε συµµετοχή ασφαλισµένου € 10,00 

 
Απαλλασσόµενο ποσό 

 
ΧΩΡΙΣ 

 Μέσω Δικτύου   ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ      …..επιπλέον   

  
  τηλέφωνο  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  210 9987800 



 Εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη….συνέχεια 

Παροχή ΠΟΣΟ 

Ανώτατο ετήσιο όριο € 500,00 

Καλύπτονται 
Διαγνωστικές εξετάσεις, Εργαστηριακές εξετάσεις, Ιατρικές πράξεις 

Συµµετοχή ασφαλιζόµενου   10% 

Συµµετοχή INTERAMERICAN   µε απ ευθείας κάλυψη 
 

   90% 

Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις στο Δίκτυο  µε συµµετοχή 
ασφαλισµένου 

 
€ 10,00 

 
Απαλλασσόµενο ποσό 

 
ΧΩΡΙΣ 

 Μέσω Δικτύου  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ   …..επιπλέον   

 Τηλεφωνικό κέντρο  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ   210 9987800 



Ειδικές προνοµιακές ρυθµίσεις 

 

Υπηρεσίες	  στα	  συνεργαζόμενα	  διαγνωστικά	  
κέντρα	  	  

§  απευθείας	  κάλυψη	  
§  μη	  παρακράτηση	  απαλλασσόμενου	  
§  υψηλού	  επιπέδου	  υπηρεσίες	  
§  τηλεφωνική	  γραμμή	  Υγείας	  24/7	  
§  ειδικός	  προνομιακός	  τιμοκατάλογος	  

 

Εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη 



Ειδικές προνοµιακές ρυθµίσεις 
Εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη 

Στην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ισχύει ειδικός τιµοκατάλογος χαµηλών χρεώσεων  
 

Ενδεικτικές τιµές 

Διαγνωστική εξέταση Κόστος (€) 

Γενική αίµατος 2,97 

Γενική ούρων 1,79 

Triplex καρδιάς 65,46 

Αξονική Τοµογραφία 65,46 

Μαγνητική Τοµογραφία 223,14 

Ακτινογραφία 7,25 

Υπέρηχος θυρεοειδούς 12,59 



Παροχές  Υγείας -  Εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη 

 

"   ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ,                                                                      
πρωτότυπη απόδειξη του Ιατρού  µε αναγραφόµενη την πάθηση  

"   ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,                             
παραπεµπτικό και γνωµάτευση Ιατρού, πρωτότυπη απόδειξη του διαγνωστικού 
κέντρου όπου θα αναγράφονται οι εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

"   ΦΑΡΜΑΚΑ, συνταγή και γνωµάτευση Ιατρού, πρωτότυπη απόδειξη φαρµακείου  
συνοδευόµενη από τα κουπόνια  ( ή φωτοτυπία ηλεκτρονικής συνταγής) 

 Δικαιολογητικά αποζηµιώσεων 



Ασφάλιση εξαρτωµένων µελών 

        ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
    Προαιρετικά παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των µελών της οικογένειας του 

εργαζόµενου  ( σύζυγοι  έως 70ο έτος &  παιδιά από 30 ηµερών έως25ο έτος) µε 
κόστος που επιβαρύνει  εξ ολοκλήρου  τον εργαζόµενο και το οποίο παρακρατείται 
µέσω της µισθοδοσίας του. 

 
    Μηνιαίο Μικτό Κόστος  για ένα µέλος            :            €  18,99 
   
    Μηνιαίο Μικτό Κόστος για ένα ή περισσότερα :        €  37,99 
 Διαδικασία ένταξης των εξαρτωµένων µελών 

Ο εργαζόµενος  συµπληρώνει τα ειδικά έντυπα  «ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ»  και «ΔΗΛΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»  τα οποία προµηθεύεται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού. 
Η ασφάλιση του εξαρτώµενου µέλους ξεκινάει την πρώτη του επόµενου µήνα από την 
ηµεροµηνία που  η Ασφαλιστική Εταιρία κρίνει ότι µπορεί να ασφαλισθεί. 
Η ασφάλιση του εξαρτώµενου   µέλους λήγει : 
1) Στο τέλος του ηµερολογιακού έτους εντός του οποίου συµπληρώνεται το προβλεπόµενο 
όριο ηλικίας. 
2) Όταν η  ασφάλιση του κυρίως ασφαλιζόµενου τερµατισθεί 
3) Δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο για το εξαρτώµενο.  
4) Καταγγελθεί ή δεν ανανεωθεί το ασφαλιστήριο 

 



Βασικές εξαιρέσεις Νοσοκοµειακής Περίθαλψης 
"   Διανοητικές και ψυχιατρικές παθήσεις 
 

"   Διόρθωση διαθλαστικών διαταραχών των µατιών 
 

"   Οδοντιατρική περίθαλψη (ναι, µετά από ατύχηµα και νοσηλεία) 
 

"   Πλαστική χειρουργική (ναι, µόνο µετά από ατύχηµα) 
 

"   Έξοδα αγοράς γυαλιών και ακουστικών βαρηκοΐας 
 

"   Έξοδα για παρακολούθηση  & επιπλοκές εγκυµοσύνης 

"   Έξοδα για τοκετό και τυχόν επιπλοκές του 

"  Έλεγχος στειρότητας και θεραπείες  προς αποκατάσταση 

"  Θεραπεία µε βελονισµό 

 



 Anytime… 

«Η 1η online ασφάλιση στην Ελλάδα» 

… µε την εγγύηση της 



Επιπλέον έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα… 

Επιπλέον έκπτωση 5% 

 
Για τους εργαζόµενους στην  
bioAxess  Pharmaceuticals 

µε χρήση  εκπτωτικού κωδικού: 
 

1001484000000011     
 



Μάϊος  2017  

  Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης 
 
                        

Σας Ευχαριστούµε 


