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Ασφάλεια Υγείας
Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!



H INTERAMERICAN, το 2013, 

κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια 

ευρώ για αποζημιώσεις 

ατομικών ασφαλίσεων υγείας, 

σε 193.500 περιπτώσεις



Απαραίτητη η ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας
Η ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας είναι η καλύτερη λύση για να εξασφαλίσετε 
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας και αποτελεσματική διαχείριση του 
κόστους.

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας:

■ Συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού σας ταμείου. 

■ Σας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους.

■ Εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, χωρίς αναμονή.

■ Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το πρόγραμμα που 
ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, σε κάθε βαθμίδα περίθαλψης.

■ Σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε το γιατρό, 
το διαγνωστικό κέντρο και το νοσηλευτικό ίδρυμα που επιθυμείτε.

■ Έχει προσιτό κόστος και προσαρμόζεται στις δικές σας 
οικονομικές δυνατότητες.

■ Σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε απρόβλεπτες και μεγάλες 
δαπάνες υγείας.

Γιατί επιλέγω την INTERAMERICAN 
Είναι σημαντικό να επιλέξετε τον ασφαλιστικό φορέα που θα σας 
καλύψει με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία, όταν χρειαστείτε 
υπηρεσίες υγείας. Η INTERAMERICAN είναι η καλύτερη επιλογή, γιατί:

■ Βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, για 
παραπάνω από 45 χρόνια. 

■ Είναι πρωτοπόρος στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, όπου έχει 
πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις. 

■ Διαθέτει μοναδικές ιδιόκτητες υποδομές, τεχνογνωσία και εμπειρία. 

■ Έχει δημιουργήσει το πρώτο ιδιωτικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, 
το MEDISYSTEM, το οποίο περιλαμβάνει γιατρούς, διαγνωστικά 
κέντρα και νοσηλευτικά ιδρύματα. 

■ Προσφέρει μεγάλο εύρος επιλογών στην ασφάλιση υγείας καλύπτο-
ντας κάθε ανάγκη και διαθέσιμο εισόδημα. 

■ Επιπλέον, η INTERAMERICAN ανήκει στον Όμιλο ACHMEA, έναν κο-
ρυφαίο διεθνή ασφαλιστικό Όμιλο, ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση 
στην ασφάλιση υγείας στην Ευρώπη.

Οι υποδομές μας

Συντονιστικό κέντρο
Τηλεφωνική 
Γραμμή Υγείας

Δίκτυο Υγείας MEDISYSTEM
• Περισσότεροι από 1.390 

επιλεγμένοι γιατροί

• 515 χειρουργοί με ειδική σχέση 
συνεργασίας

• 253 διαγνωστικά κέντρα

• Συμβεβλημένα νοσηλευτικά 
ιδρύματα

Άμεση Βοήθεια 
• 20 ασθενοφόρα

• 3 ελικόπτερα

• 4 αεροπλάνα

• 65 εξειδικευμένοι συνεργάτες

• 165 διεθνείς συνεργασίες

ρυφαίο διεθνή ασφαλιστικό Όμιλο, ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση 

Ιδιόκτητες ιατρικές μονάδες
• ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC - Γενική 

Κλινική

• MEDIFIRST - Πολυϊατρείο



Κατηγορίες Προγραμμάτων Υγείας 
ΙNTERAMERICAN

H INTERAMERICAN προσφέρει 4 βασικές κατηγορίες προγραμμάτων 
υγείας, το MEDISYSTEM, το MEDIHOSPITAL, το MEDICASH και  
το MEDICARE. 

■ Το MEDISYSTEM είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας που 
προσφέρει πρόσβαση σε ένα μεγάλο δίκτυο γιατρών, διαγνωστικών 
κέντρων, ιδιωτικών και κρατικών κλινικών. Αποτελεί τη σύγχρονη, 
ιδιωτική εκδοχή ενός κοινωνικού συστήματος υγείας. 

■ Το MEDIHOSPITAL είναι ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής κάλυψης  
το οποίο εξασφαλίζει τα έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικές ή κρατικές 
κλινικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

■ Το MEDICASH είναι ένα πρόγραμμα παροχής ειδικών επιδομάτων 
υγείας, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ή ως 
συμπληρωματικές καλύψεις.

■ Το MEDICARE είναι ένα πρόγραμμα που καλύπτει την πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας, στις συνεργαζόμενες μονάδες υγείας.

Τα προγράμματα υγείας 

INTERAMERICAN είναι 

πιο απλά και προσιτά 

από ποτέ

Βenefit Optimum Freedom

■ Αποτελεί ένα πρώτο 
βήμα στην ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας

■ Συμπληρώνει 
τις παροχές του 
κοινωνικού ταμείου 
ή της ομαδικής 
ασφάλισης

■ Έχει ιδιαίτερα 
προσιτό ασφάλιστρο

■ Παρέχει μεγαλύτερο 
όριο κάλυψης 

■ Καλύπτει τη 
νοσηλεία από το 
πρώτο ευρώ

■ Προσφέρει 
εξαιρετική σχέση 
παροχών και τιμής

■ Εξασφαλίζει τo 
υψηλότερο επίπεδο 
παροχών

■ Προσφέρει πλήρη 
ελευθερία στην 
ασφάλιση υγείας

■ Το ασφάλιστρο είναι 
αντίστοιχο με τις 
παροχές

Όλα τα προγράμματα είναι ετήσιας διάρκειας και μπορούν  
να ανανεωθούν κάθε χρόνο.

Tα 3 επίπεδα καλύψεων  
στο MEDISYSTEM και MEDIHOSPITAL 
Στα προγράμματα MEDISYSTEM και MEDIHOSPITAL, υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 επιπέδων κάλυψης και συμμετοχής στο 
κόστος, γεγονός που σας επιτρέπει να ελέγξετε αποτελεσματικότερα 
το ύψος των ασφαλίστρων.  

Η συμμετοχή στο κόστος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αντισταθμιστεί από τις παροχές του κοινωνικού φορέα. 

Πρωτοβάθμιες 
καλύψεις

Νοσοκομειακή 
κάλυψη

Επιδόματα
Υγείας

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Καλύψεις Benefit Optimum Freedom

Επισκέψεις & Ιατρικές Πράξεις 
σε γιατρούς του Δικτύου 
MEDISYSTEM, κάθε έτος

Απεριόριστες  
(€10 συμμετοχή ανά επίσκεψη)

Απεριόριστες  
(χωρίς συμμετοχή)

Επισκέψεις & Ιατρικές Πράξεις σε 
γιατρούς εκτός Δικτύου
MEDISYSTEM

- Έως €500, 
κάθε έτος

Επισκέψεις σε Ομοιοπαθητικούς 
γιατρούς & Βελονιστές του Δικτύου 
MEDISYSTEM, κάθε έτος (σε Αθήνα 
& Θεσσαλονίκη)

Έως και 6 επισκέψεις,  
για κάθε μέλος

Έως και 12 επισκέψεις,  
για κάθε μέλος

Επισκέψεις γιατρών στο σπίτι, κάθε 
έτος (σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη) -

Απεριόριστες  
(€15 συμμετοχή ανά 

επίσκεψη)

Απεριόριστες 
(χωρίς συμμετοχή)

Διαγνωστικές Εξετάσεις στα 
διαγνωστικά κέντρα του Δικτύου 
MEDISYSTEM κάθε έτος

Απεριόριστες  
(20% συμμετοχή επί του ειδικού τιμολογίου 

INTERAMERICAN)

Απεριόριστες  
(χωρίς συμμετοχή)

Διαγνωστικές Εξετάσεις σε 
διαγνωστικά κέντρα εκτός Δικτύου 
MEDISYSTEM

- Έως €1.000,  
κάθε έτος

Κάλυψη εξόδων νοσηλείας 
(π.χ. αμοιβές γιατρών, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
κ.λπ.) στην Ελλάδα & το εξωτερικό 

Έως €800.000 Έως €1.000.000 Έως €2.000.000

Ποσοστό κάλυψης των εξόδων 
νοσηλείας (π.χ. αμοιβές γιατρών, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
κ.λπ.) στην Ελλάδα 

100%, μετά την αφαίρεση 
του ποσού συμμετοχής 80% 100%

Ποσοστό κάλυψης των εξόδων 
νοσηλείας (π.χ. αμοιβές γιατρών, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
κ.λπ.) στο εξωτερικό

85%, μετά την αφαίρεση 
του ποσού συμμετοχής 80% 100%

Ετήσια συμμετοχή του 
ασφαλισμένου στα έξοδα 
νοσηλείας

€2.000 ή €10.000 20%  
(με ανώτατο όριο €5.000) Καμία συμμετοχή

Θέση νοσηλείας Β Β ή Α Α, LUX ή SUITE

Συμμετοχή του κοινωνικού 
ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα 
νοσηλείας

Προαιρετική, αλλά σημαντική 
Μειώνει τη συμμετοχή του ασφαλισμένου Προαιρετική

Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας σε 
κρατικό νοσοκομείο, εφόσον δεν 
ζητηθεί αποζημίωση

€250 τη μέρα και μέχρι 5 μέρες

Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας σε 
κρατικό νοσοκομείο, σε περίπτωση 
χειρουργικής επέμβασης, εφόσον 
δεν ζητηθεί αποζημίωση

€500 τη μέρα και μέχρι 5 μέρες

Επίδομα τοκετού -
€1.000  

(60 μήνες από την 
έναρξη)

€3.000  
(24 μήνες από την 

έναρξη)

Ολοκληρωμένος ετήσιος 
προληπτικός έλεγχος (Check-up) 
στα διαγνωστικά κέντρα του 
Δικτύου MEDISYSTEM

Ναι

Άμεση Ιατρική Βοήθεια 
INTERAMERICAN (Συμβουλές, 
οδηγίες & υγειονομική μεταφορά, 
σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού)

Ναι

Τα προγράμματα και οι καλύψεις τους



Ασφάλιση Υγείας INTERAMERICAN:  
Πιο προσιτή από ποτέ
Η INTERAMERICAN κάνει τα ιδιωτικά 
προγράμματα ασφάλισης υγείας 
προσιτά σε όλους. Ενδεικτικά, 
ένα άτομο ηλικίας 35 ετών έχει 
πολλαπλές επιλογές προγραμμάτων 
με κόστος που ξεκινά για 
παράδειγμα από €1 με €2 την ημέρα!
Το κόστος επιτρέπει, ακόμη και στη 
σημερινή οικονομική συγκυρία, 
να ασφαλιστούν όλα τα μέλη μιας 
οικογένειας. Σημειώστε ότι για 
παιδιά, το κόστος ασφάλισης είναι 
ιδιαίτερα χαμηλό.
Ο διπλανός πίνακας δείχνει το 
μηνιαίο κόστος ασφάλισης για υγιές 
άτομο ηλικίας 35 ετών, κάτοικο 
Αθήνας, σε όλα τα προγράμματα 
MEDISYSTEM και MEDIHOSPITAL. 
To MEDICARE έχει κόστος  μόλις €16 
το μήνα, για κάθε ηλικία.

Μηνιαίο μικτό 
ασφάλιστρο

MEDISYSTEM Freedom (Suite) €233

MEDISYSTEM Freedom (Lux) €204

MEDIHOSPITAL Freedom (Suite) €197

MEDISYSTEM Freedom (Α’ θέση) €183

MEDIHOSPITAL Freedom (Lux) €165

MEDIHOSPITAL Freedom (Α’ θέση) €138

MEDISYSTEM Optimum (Α’ θέση) €75

MEDISYSTEM Optimum (Β’ θέση) €68

MEDIHOSPITAL Optimum (Α’ θέση) €62

MEDISYSTEM Benefit  (€2.000 ετήσια συμμετοχή) €61

MEDIHOSPITAL Optimum (Β’ θέση) €51

MEDISYSTEM Benefit  (€10.000 ετήσια συμμετοχή) €38

MEDIHOSPITAL Benefit (€2.000 ετήσια συμμετοχή) €36

MEDIHOSPITAL Benefit (€10.000 ετήσια συμμετοχή) €23

MEDICARE €16

Περιγραφή Επιλογές επιδόματος

Νοσοκομειακό
Ημερήσιο επίδομα, το οποίο παρέχεται από την 1η 
μέρα νοσηλείας σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο 

(μέχρι 180 μέρες νοσηλείας)

4 Επιλογές

Επίδομα Α €80

Επίδομα Β €120

Επίδομα Γ €180

Επίδομα Δ €250

Χειρουργικό

Εφάπαξ επίδομα σε περίπτωση χειρουργικής 
επέμβασης σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο, 

ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης

2 Επιλογές

Σχέδιο Α από €300 έως €3.600

Σχέδιο Β από €400 έως €4.800

Ολοκληρωμένο

Συνδυασμός του Νοσοκομειακού και του 
Χειρουργικού MEDICASH - Το επίδομα παρέχεται σε 
περίπτωση νοσηλείας ή/και χειρουργικής επέμβασης

8 Επιλογές

8 συνδυασμοί Νοσοκομειακού και Χειρουργικού MEDICASH 
(Νοσοκομειακό Επίδομα x Μέρες Νοσηλείας) + Χειρουργικό 

Επίδομα

Φύλακας Άγγελος
Εφάπαξ επίδομα σε περίπτωση εμφάνισης μιας σοβαρής 

ασθένειας (π.χ. καρκίνος, έμφραγμα, εγκεφαλικό, 
σκλήρυνση κατά πλάκας, τύφλωση κ.λπ.)

Το ύψος του επιδόματος μπορεί να είναι έως €45.000. 
Το ακριβές ποσό επιλέγεται από τον ασφαλισμένο, ανάλογα με το 

βαθμό προστασίας που επιθυμεί να εξασφαλίσει

Καλύψεις στις συνεργαζόμενες μονάδες υγείας

Ιατρικές επισκέψεις  
σε γιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής Απεριόριστες, 100% κάλυψη

Ιατρικές επισκέψεις  
σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων Απεριόριστες, με συμμετοχή €10

Ιατρικές πράξεις Απεριόριστες, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

Ιατρικές επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων  
που δεν έχουν οι συνεργαζόμενες μονάδες υγείας

Καλύπτονται απολογιστικά, με ειδικό παραπεμπτικό  
από τις συνεργαζόμενες μονάδες υγείας μέχρι €30 ανά επίσκεψη

Διαγνωστικές εξετάσεις*
Απεριόριστες, με 100% κάλυψη. Αν μία εξέταση δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στις συνεργαζόμενες μονάδες υγείας τότε καλύπτεται 
απευθείας σε συγκεκριμένα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα

Ιατρικές συμβουλές 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο,  
στη Γραμμή Υγείας 1010

Δεύτερη ιατρική γνώμη  
από το παγκόσμιο δίκτυο Best Doctors Όσες φορές και αν χρειαστεί

* Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε νοσοκομείο δεν καλύπτονται 



Μοναδική 
ενημέρωση 
και εξυπηρέτηση
1 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 Με την ασφάλισή σας, θα 

παραλάβετε από το συνεργάτη 
της INTERAMERICAN, τo ατομικό σας 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 
το οποίο περιέχει: 

• τον πίνακα παροχών & ασφαλίστρων 

• τους όρους του προγράμματος 
Υγείας, οι οποίοι διατυπώνονται με 
διαφάνεια και σαφήνεια

2 Κάρτα ασφάλισης 
Μετά την ασφάλισή σας 
στο πρόγραμμα υγείας MEDISYSTEM, 
MEDIHOSPITAL ή MEDICARE, 
θα παραλάβετε ταχυδρομικά:

• την προσωπική σας κάρτα ασφάλισης

• την κάρτα για κάθε ένα από τα 
καλυπτόμενα μέλη

3 Οδηγός Υπηρεσιών & Kατάλογος Μελών 
Δικτύου Υγείας MEDISYSTEM 
O “Οδηγός Υπηρεσιών & Κατάλογος 
Μελών Δικτύου Υγείας MEDISYSTEM” σας 
ενημερώνει αναλυτικά για τα προγράμματα 
MEDISYSTEM και τα στοιχεία των μελών 
του Δικτύου Υγείας MEDISYSTEM.

4 Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση: 
“my interamerican”
Στην ηλεκτρονική υπηρεσία my interamerican, στην ιστοσελίδα 
www.interamerican.gr, μπορείτε, 24 ώρες το 24ωρο, εύκολα και γρήγορα:

• Να ενημερώνεστε πλήρως για το συμβόλαιό σας ή 

• Να εξοφλείτε online το συμβόλαιό σας με πιστωτική κάρτα

Προσωπική 
εξυπηρέτηση 
από το δικό σας 
ασφαλιστικό 
σύμβουλο
Ο συνεργάτης της 
INTERAMERICAN βρίσκεται 
πάντα στη διάθεσή σας για 
οτιδήποτε χρειαστείτε. Με 
επαγγελματισμό, γνώσεις και 
εμπειρία, θα σας ενημερώνει και 
θα σας εξυπηρετεί κάθε στιγμή.

Πώς 
θα κάνετε 
τη σωστή 
επιλογή 
ασφάλισης 
υγείας

1 Επιλέξτε ασφαλιστική 
εταιρία με βασικό κριτήριο 
τη φερεγγυότητα και 
την αξιοπιστία της. Η 
εμπειρία, η τεχνογνωσία, 
το μέγεθος και οι 
υποδομές της στο χώρο 
της Υγείας αποτελούν 
επίσης παράγοντες που 
θα αξιολογήσετε.

2 Επιλέξτε το γενικότερο 
επίπεδο καλύψεων που 
επιθυμείτε, δηλαδή 
πλήρες πρόγραμμα 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας 
κάλυψης, νοσοκομειακή 
κάλυψη, πρωτοβάθμια 
περίθαλψη ή επίδομα 
μόνο (MEDISYSTEM, 
MEDIHOSPITAL, 
MEDICARE, ΜEDICASH).

3 Επιλέξτε τον κατάλληλο 
για εσάς συνδυασμό 
ορίων, παροχών 
και συμμετοχής 
στα έξοδα (Benefit, 
Optimum, Freedom) 
στα προγράμματα 
MEDISYSTEM και 
MEDIHOSPITAL.

4 Επιλέξτε το πρόγραμμα 
που ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις δικές σας 
ανάγκες και οικονομικές 
δυνατότητες. 
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Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!

Συζητήστε από κοντά με το συνεργάτη μας

Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών:

Επισκεφτείτε μας στο:
www.interamerican.gr

Βρείτε μας στα Social Media:
Facebook.com/interamerican
Twitter.com/interamericangr
Youtube.com/interamericangr

Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας:
1010 Τηλεφωνική Γραμμή Υγείας
1158 Οδική Βοήθεια

Τηλ.: 210 946 2000, Fax: 210 946 1008


