
Ασφάλεια Υγείας: Τα προγράμματα με μια ματιά
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

Συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα χειρουργείου μιας μέρας €1.500 ή €7.500 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



Οι υποδομές μας
Συντονιστικό κέντρο

Άμεση Βοήθεια
• 17 ασθενοφόρα

• 3 ελικόπτερα

• 4 αεροπλάνα

• 65 εξειδικευμένοι συνεργάτες

• 165 διεθνείς συνεργασίες

Δίκτυο Υγείας MEDISYSTEM
• Περισσότεροι από 1.400 

επιλεγμένοι γιατροί

• 535 χειρουργοί με ειδική σχέση 
συνεργασίας

• 258 διαγνωστικά κέντρα

• 33 συμβεβλημένα νοσηλευτικά 
ιδρύματα

Ιδιόκτητες ιατρικές μονάδες
• ΑΘΗΝΑϊΚΗ MEDICLINIC – Γενική 

Κλινική

• MEDIfIRST – Πολυϊατρείο

Τηλεφωνική  
Γραμμή Υγείας

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
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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 


