
INTERAMERICAN MEDICARE 

Το MEDICARE είναι ένα πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, κλειστού δικτύου. 

Εξασφαλίζει στους πελάτες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, οι οποίες παρέχονται συντονισμένα και σε 

ένα πολιτισμένο περιβάλλον. 

Με ένα πολύ χαμηλό κόστος, το MEDICARE παρέχει στον ασφαλισμένο απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, 

απεριόριστες ιατρικές πράξεις και απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις, κάτι που δεν παρέχει κανένα 

ανταγωνιστικό προϊόν. 

Συνοπτικά οι καλύψεις του MEDICARE είναι οι παρακάτω: 

Παροχές Συνεργαζόμενες μονάδες υγείας Εκτός συνεργαζόμενων μονάδων υγείας 

Ιατρικές επισκέψεις σε 

Γενικούς ιατρούς 
Απεριόριστες, 100% κάλυψη Δεν καλύπτονται 

Ιατρικές επισκέψεις σε 

γιατρούς άλλων 

ειδικοτήτων 

Απεριόριστες με συμμετοχή €10 

ανά επίσκεψη 

Mόνο εάν δεν υπάρχουν στις συνεργαζόμενες 

μονάδες υγείας, με ειδικό παραπεμπτικό και με 

όριο τα €30 ανά επίσκεψη 

Ιατρικές πράξεις 
Απεριόριστες, χωρίς επιπλέον 

επιβάρυνση 

Συμπεριλαμβάνονται στο παραπάνω όριο ανά 

επίσκεψη 

Διαγνωστικές 

Εξετάσεις 

Απεριόριστες, 100% κάλυψη, με 

παραπεμπτικό γιατρού των 

συνεργαζόμενων μονάδων υγείας 

Μόνο εάν δεν παρέχονται από τις 

συνεργαζόμενες μονάδες υγείας, με 

παραπεμπτικό, σε συγκεκριμένα συμβεβλημένα 

διαγνωστικά κέντρα 

Άλλες παροχές 

 Έκπτωση 30% στα έξοδα νοσηλείας στην ΑΘΗΝΑΙΚΗ MEDICLINIC (έξοδα 

Χειρουργείου, Δωματίου, και Τροφής) 

 Ιατρικές συμβουλές και οδηγίες, από τη Γραμμή Υγείας 1010 της 

INTERAMERICAN 

 Παροχή Best Doctors 

 

Χαρακτηριστικά: 

 Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο στην Αττική και το νομό Θεσσαλονίκης (προς το παρόν). 

 Οι ασφαλισμένοι στην Αττική καλύπτονται μόνο στην ΑΘΗΝΑΙΚΗ MEDICLINIC και το MEDIFIRST. 

Αντίστοιχα, οι ασφαλισμένοι στην Θεσσαλονίκη καλύπτονται μόνο στην Γενική Κλινική 

Θεσσαλονίκης. Οι ασφαλισμένοι μίας γεωγραφικής περιοχής, δεν καλύπτονται σε άλλη γεωγραφική 

περιοχή. 

 Το πρόγραμμα δεν καλύπτει εξετάσεις που για οποιονδήποτε λόγο γίνονται σε νοσοκομείο. 

 Η ηλικία εισόδου των κυρίως ασφαλισμένων και συζύγων είναι από 30 ημερών έως 60 ετών, ενώ για 

τα παιδιά ως εξαρτώμενα μέλη είναι από 30 ημερών έως 24 ετών. 

 Ανάλογα με την ηλικία του υποψήφιου για ασφάλιση απαιτούνται τα παρακάτω: 

Όρια ηλικίας & Non medical 

 

Ηλικία Απαιτούμενα στοιχεία 

30 ημερών έως 6 μηνών Γνωμάτευση παιδιάτρου & βιβλιάριο υγείας παιδιού 

6 μηνών έως 60 ετών Non Medical 

 

Τιμολόγηση 

 Το τελικό ασφάλιστρο είναι €198,6, κοινό για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

 Για περισσότερα από 1 μέλη στο ίδιο συμβόλαιο, δίδεται έκπτωση 5% στο συνολικό ασφάλιστρο. 

 Αν το πρόγραμμα διατεθεί μόνο του, τότε είναι διαθέσιμες δύο συχνότητες πληρωμής: ανά έτος και 

ανά εξάμηνο και χωρίς καμία επιβάρυνση στο κόστος. 


