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Κατηγορία

Περιγραφή

Όρια Ηλικίας

Διάρκεια

Καλύψεις/Όρια

Συμμετοχή 

Ασφαλισμένου

Ηλικία <=15 ετών 30 ετών 35 ετών 40 ετών 45 ετών 50 ετών 55 ετών

Αττική € 356 € 695 € 844 € 994 € 1.146 € 1.366 € 1.684

Επαρχία € 318 € 615 € 746 € 878 € 1.012 € 1.205 € 1.484

Αττική € 293 € 564 € 683 € 804 € 925 € 1.101 € 1.355

Επαρχία € 262 € 501 € 605 € 711 € 818 € 972 € 1.196

Ποσοστό κάλυψης δαπανών νοσηλείας σε ιδιωτικό 

νοσοκομείο στην Ελλάδα

Ποσοστό κάλυψης δαπανών νοσηλείας σε κρατικό 

νοσοκομείο στην Ελλάδα

Θέση Νοσηλείας/Δωμάτιο & Τροφή

Ετησίως Ανανεούμενο

€1.000.000

▪ Ελλάδα: A' (Μονόκλινο) ή Β' (Δίκλινο) 

▪ Eξωτερικό: €500 ανώτατο όριο για Δωμάτιο + Τροφή, ημερησίως

Κόστος

(Eτήσιο 

Τελικό 

Ασφάλιστρο)

Η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι 20% επί των εξόδων νοσηλείας, με ανώτατο όριο τα €5.000, το οποίο ισχύει για ολόκληρο το έτος και 

όχι για κάθε νοσηλεία. Η συμμετοχή 

▪ καταργείται σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκομείο 

▪ καταργείται σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης χωρίς νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο και 

▪ μειώνεται (από 20%) σε 10% σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης χωρίς νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο.

Ποσοστό κάλυψης δαπανών για επεμβάσεις χωρίς 

νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα

Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου στο 

εξωτερικό

Ιατρικές επισκέψεις σε Χειρουργούς του Δικτύου 

MEDISYSTEM για παροχή 2ης γνώμης

€1.000, μετά από 5 έτη ασφάλισης

INTERAMERICAN: MEDIHOSPITAL Optimum

Ασφάλιση Υγείας: Πρόγραμμα κάλυψης δαπανών νοσηλείας

Πλήρες πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης, με δυνατότητα νοσηλείας σε Α' ή Β' θέση, κάλυψη κατά 80% τουλάχιστον, ετήσιο προληπτικό 

έλεγχο υγείας και την υπηρεσία της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας INTERAMERICAN 

Ανώτατη ηλικία εισόδου τα 65 έτη

Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης δαπανών νοσηλείας

€250 τη μέρα και μέχρι 5 μέρες

100%

Συμμετοχή ασφαλισμένου

 80%

Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας σε Κρατικό Νοσοκομείο, 

εφόσον δε ζητηθεί αποζημίωση

20% - το ανώτατο ετήσιο ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου είναι €5.000 - 

η κατά 20% συμμετοχή εφαρμόζεται επί του συνόλου των αναγνωρισμένων εξόδων

το ποσό συμμετοχής (20% των εξόδων νοσηλείας) θα μειωθεί κατά το ποσό 

συμμετοχής του Ταμείου ή μπορεί ακόμη και να μηδενιστεί - 

σε περίπτωση χημειοθεραπείας, καταργείται η συμμετοχή 

Ιατρική Βοήθεια/Επείγουσα μεταφορά

MEDIHOSPITAL Optimum - Θέση Α

σε συμβεβλημένο νοσοκομείο: 100%

σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο: 90%

100% & απ' ευθείας κάλυψη στο Δίκτυο των Συμβεβλημένων Χειρουργών -

Διαφορετικά, καλύπτεται το 80% του πίνακα ανώτατων ορίων αμοιβών

Έως 2 ετησίως, χωρίς συμμετοχή

Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου σε ιδιωτικό 

νοσοκομείο στην Ελλάδα

80% του πίνακα ανώτατων ορίων αμοιβών

Επίδομα Τοκετού

€500 τη μέρα και μέχρι 5 μέρες

MEDIHOSPITAL Optimum - Θέση Β

 Άμεση Ιατρική Βοήθεια Interamerican 

80%

Ναι 

Σε περίπτωση συμμετοχής του Κοινωνικού Ταμείου ή 

άλλου ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα

Ποσοστό κάλυψης δαπανών νοσηλείας στο εξωτερικό

Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας και χειρουργικής 

επέμβασης σε Κρατικό Νοσοκομείο, εφόσον δε ζητηθεί 

αποζημίωση

Πλήρες ετήσιο check-up 


