
 

Εξωνοσοκομειακο Προγραμμα – Health Keeper 

Ένας φύλακας για την υγεία σας! 

Το πρόγραμμα Health Keeper είναι ένα υπερπλήρες Εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα, που σας παρέχει 

πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την ηλικία και το ιστορικό υγείας σας. Με 

έμφαση στην πρόληψη, το Health Keeper σάς εξασφαλίζει την αποτελεσματική παρακολούθηση και 

θωράκιση της υγεία σας, μέσα από τακτικούς προληπτικούς ελέγχους, αλλά και με την δυνατότητα 

διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών επισκέψεων και με τις απαραίτητες θεραπείες εάν και εφόσον 

αυτό απαιτηθεί. 

Καλύψεις 

 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις και ιατρικές πράξεις σε ιατρούς του δικτύου και των εξωτερικών 

ιατρείων συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

 Διαγνωστικές εξετάσεις 

 Δεκάδες Προληπτικοί έλεγχοι 

 Απεριόριστο αριθμό συνεδρίων φυσικοθεραπείας σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, κέντρα 

φυσικοθεραπείας ή νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. 

 Κατ’ οίκον Νοσηλεία 

 Κάλυψη σε πανελλαδικό δίκτυο 

 Υπηρεσίες παγκόσμιας ταξιδιωτικής βοήθειας σε 24ωρη βάση με παγκόσμια κάλυψη και συντονισμό 

υγειονομικής μεταφοράς με προνομιακό κόστος 

 Υπηρεσίες τεχνητής γονιμοποίησης 

 Διατροφολογικές υπηρεσίες 

 Οφθαλμολογικά χειρουργικά πακέτα και ελέγχους 

 Εμβολιασμοί και πιστοποιητικά υγεία 

Προνόμια 

 Προνομιακές τιμές σε όλες τις παροχές του προγράμματος 

 Εκπτώσεις στις δαπάνες νοσηλείας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του δικτύου 

 Δωρεάν ετήσιο check up ενηλίκων & παιδιών 

 Δωρεάν οδοντιατρικές παροχές 

 Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη μέσω τηλεφωνικού κέντρου 

 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής προς τα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα για 

νοσηλεία (ισχύει για επείγοντα περιστατικά) 

 Εφαρμογή “Generali Health Alert” 

Δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για τη διαθεσιμότητα ιατρών και διαγνωστικών 

κέντρων στην περιοχή σας ή να αποστείλετε κλήση για άμεση βοήθεια και να λάβετε την απαιτούμενη 

ιατρική υποστήριξη, όπου και αν βρίσκεστε! 

Women Plus 

Στην Generali πιστεύουμε ότι η υγεία θα πρέπει να προσεγγίζεται ολιστικά. Έτσι, εμπλουτίσαμε το 

πρωτοποριακό πρόγραμμα Health Keeper με νέα, μοναδικά προνόμια και υπηρεσίες που προάγουν την 

ευεξία σε όλα τα επίπεδα! 

Ειδικά σχεδιασμένο για γυναίκες, το WomenPlus εστιάζει σε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που διασφαλίζουν την 

καλή σωματική υγεία και το ευ ζην, προσφέροντας πρόσβαση σε προνομιακά, εκπτωτικά πακέτα για: 

 Γυναικολογικούς ελέγχους 

 Γυμναστήρια και Σχολές Χορού 

 Διατροφολόγους 

 Αισθητικά- Δερματολογικά κέντρα 


