
Τα προγράμματα Ασφάλισης Υγείας INTERAMERICAN εξασφαλίζουν σε εσάς και στα εξαρτώμενα μέλη που 
είναι ασφαλισμένα στο ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επιπλέον παροχές με σημαντική αξία. 

1.	 Μειωμένη	ή	και	μηδενική	συμμετοχή	σας	στα	έξοδα	νοσηλείας!
Έχετε τη δυνατότητα να μειώσετε κατά 50% ή ακόμα και να μηδενίσετε το ποσό της συμμετοχής σας 
στα έξοδα νοσηλείας, επιλέγοντας κάποιο από τα νοσοκομεία που αναφέρονται παρακάτω, αν χρειαστεί 
να νοσηλευθείτε ή να χειρουργηθείτε χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία. 

Συγκεκριμένα, εφόσον έχετε επιλέξει κάποιο από τα παρακάτω προγράμματα, το ύψος της συμμετοχής σας 
διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόγραμμα Συμμετοχή	στα	επιλεγμένα	 
νοσηλευτικά	ιδρύματα

Συμμετοχή	στα	άλλα	 
νοσηλευτικά	ιδρύματα

MEDISYSTEM Optimum
0% 20%

MEDIHOSPITAL Optimum

MEDISYSTEM Benefit (Συμμετοχή  €2.000)
€1.000 €2.000

MEDIHOSPITAL Benefit (Συμμετοχή  €2.000)

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία μειώνεται ή μηδενίζεται η συμμετοχή σας είναι:
  ΑΘΗΝΑΪΚΗ	MEDICLINIC
  ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ	ΠΑΙΔΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αν η περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στα παραπάνω νοσηλευτικά ιδρύματα, μπορείτε να 
διατηρήσετε το πλεονέκτημα της μειωμένης ή μηδενικής συμμετοχής σας, στα παρακάτω νοσοκομεία:

  ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΘΗΝΩΝ
  ΙΑΤΡΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	ΑΘΗΝΩΝ	
  MEDITERRANEO	HOSPITAL	
  ΙΑΤΡΙΚΟ	ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαδικασία: Για να ισχύσουν οι παραπάνω παροχές, πριν τη νοσηλεία, θα πρέπει να επισκεφτείτε την 
ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC ή την ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ όπου θα εκτιμήσουν το περιστατικό 
και θα σας καθοδηγήσουν ανάλογα, σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία που προβλέπει το πρόγραμμά σας.
Για παιδιατρικά περιστατικά στην Αθήνα μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΑΙΔΩΝ.
Για  καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, νευροχειρουργικές επεμβάσεις, θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις 
μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ,  
στο MEDITERRANEO HOSPITAL και στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Οι παραπάνω παροχές ισχύουν εφόσον νοσηλευτείτε στη θέση νοσηλείας που αναγράφεται στο 
συμβόλαιό σας.

Extra παροχές, 
περισσότερη οικονομία!



2.	 Κάλυψη	έως	€250	για	την	αντιμετώπιση	ατυχήματος!
Αν έχετε πρόγραμμα MEDIHOSPITAL Benefit, Optimum, Freedom, καλύπτεστε για έξοδα, που θα 
πραγματοποιηθούν για την αντιμετώπιση ατυχήματος σε εξωτερικά	ιατρεία, μέχρι το ποσό των €250 
ανά ατύχημα, αν απευθυνθείτε στις παρακάτω μονάδες υγείας:

Στην Αθήνα:
  ΑΘΗΝΑΪΚΗ	MEDICLINIC 
  ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ	MEDIFIRST
   ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ	ΠΑΙΔΩΝ	για παιδιά ηλικίας έως 14 ετών

Στη Θεσσαλονίκη:
  ΓΕΝΙΚΗ	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα έξοδα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο ιατρικές εξετάσεις και πράξεις, διαγνωστικές εξετάσεις, 
καθώς και τα φάρμακα ή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για περιστικά που δεν θα χρειαστεί να γίνει 
νοσηλεία. 
Στα παραπάνω έξοδα, δεν έχετε καμία συμμετοχή μέχρι το όριο των €250 ανά ατύχημα. Αν τα έξοδα 
υπερβούν αυτό το όριο θα έχετε σημαντική έκπτωση στο τιμολόγιο για το υπόλοιπο ποσό, πλην των 
φαρμάκων και των υλικών.

Ιατρικές	μονάδες
ΑΘΗΝΑ
 ΑΘΗΝΑΪΚΗ	MEDICLINIC	 

Δορυλαίου 24, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 647 5000, www.athinaiki-mediclinic.gr

 ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ	MEDIFIRST 
Μ. Γερουλάνου 1 & Πολεμιστών, 164 52 Αργυρούπολη, Τηλ.: 210 991 9222

 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΘΗΝΩΝ 
Αθανασιάδου 7-9, 115 21 Αθήνα, Τηλ. 210 6416 600, www.euroclinic.gr

 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ	ΠΑΙΔΩΝ 
Αθανασιάδου 7-9, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 869 1900, www.euroclinic.gr

 ΙΑΤΡΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Διστόμου 5-7, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210 619 8100 - 120, www.iatriko.gr

 MEDITERRANEO HOSPITAL 
Ηλείας 8-12, 166 75 Γλυφάδα, Τηλ.: 210 911 7000, www.mediterraneohospital.gr

			ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΓΕΝΙΚΗ	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Μαρίας Κάλλας 11 & Γραβιάς 2, 546 45 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 895 100, www.genikikliniki.gr

 ΙΑΤΡΙΚΟ	ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ 
Ασκληπιείου 10, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 400 000, www.iatrikodiavalkaniko.gr

Σημαντική	σημείωση: Οι extra παροχές σας δίνονται χωρίς κόστος και για όσο χρονικό διάστημα το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας είναι σε ισχύ. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τις τροποποιήσει ή να τις 
καταργήσει μερικά ή συνολικά, αφού σας ενημερώσει σχετικά.
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