
MEDIKIDS 
Ασφάλεια υγείας παιδιού με 100% κάλυψη νοσηλείας
Φροντίζετε το παιδί σας με στοργή και υπευθυνότητα. Από το σχολείο μέχρι το παιχνίδι, από τη διατροφή μέχρι το ντύσιμο, στις 
επιτυχίες και στις αγωνίες του, είστε κοντά του, κάθε στιγμή. Νοιάζεστε για τα πάντα και πάνω από όλα για την υγεία του.

Με την INTERAMERICAN και το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα MEDIKIDS, εξασφαλίζετε την υγεία του παιδιού σας με 
τον καλύτερο τρόπο. Έχετε τη σιγουριά ότι θα αντιμετωπίσετε άμεσα και αποτελεσματικά, οποιοδήποτε θέμα υγείας και αν 
παρουσιαστεί. 

Το πρόγραμμα MEDIKIDS της INTERAMERICAN εξασφαλίζει μοναδικές παροχές: 100% κάλυψη για νοσηλεία σε οποιοδήποτε 
ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα, κάλυψη για αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού, μεταφορά στο νοσοκομείο, ακόμα 
και κάλυψη για αποκλειστική νοσοκόμα.

Μεγαλώστε λοιπόν το παιδί σας με ηρεμία, σιγουριά και εμπιστοσύνη, έχοντας δίπλα σας την INTERAMERICAN.

Ποιες ηλικίες καλύπτει;
Το πρόγραμμα MEDIKIDS έχει ηλικία εισόδου από 30 ημερών μέχρι 18 
ετών. Η κάλυψη λήγει αυτόματα όταν το ασφαλισμένο παιδί γίνει 25 ετών.

Πόσο κοστίζει το πρόγραμμα MEDIKIDS;
Το πρόγραμμα έχει ενιαίο κόστος για όλες τις ηλικίες: 
Μόνο €39,5 το μήνα!

Τι καλύπτει το πρόγραμμα MEDIKIDS
Ανώτατο όριο κάλυψης ανά ασφαλιστική περίοδο €500.000

Έξοδα νοσηλείας σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα
Περιλαμβάνονται: νοσήλια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έξοδα χειρουργείου και αμοιβές γιατρών 
σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης 

100%

Θέση νοσηλείας Β

Έξοδα χειρουργείου χωρίς νοσηλεία 100%

Ημερήσιο επίδομα για απλή νοσηλεία, αν δεν ζητήσετε κάλυψη των εξόδων €250

Ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης, αν δεν ζητήσετε κάλυψη των εξόδων €500

Έξοδα για επείγον περιστατικό που δεν απαιτεί νοσηλεία 100%

Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας, μία βάρδια την ημέρα και μέχρι 30 μέρες ανά νοσηλεία 100%

Έξοδα για νοσηλεία και χειρουργείο στο εξωτερικό 80%

Check up - προληπτικός έλεγχος υγείας Μια φορά το χρόνο

Άμεση Ιατρική Βοήθεια 
• Ιατρικές συμβουλές και οδηγίες
• Υγειονομική μεταφορά σε επείγοντα περιστατικά, με ασθενοφόρο, ελικόπτερο ακόμα και αεροπλάνο αν 

χρειαστεί

24 ώρες το 
24ωρο, 
365 μέρες το 
χρόνο

Επικοινωνήστε μαζί μου
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Κόστος 

(Ετήσιο) 

Ασφάλιση Υγείας: Πρόγραμμα παιδικό, κάλυψης δαπανών νοσηλείας. 

Το MEDIKIDS είναι ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής κάλυψης αποκλειστικά για παιδιά το οποίο εξασφαλίζει τα έξοδα 

νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το πρόγραμμα παρέχεται από ηλικία 30 ημερών έως και 18 ετών και λήγει αυτόματα στα 25. 

Ετησίως Ανανεούμενο 

Νοσοκομειακές Καλύψεις Ανεξαρτήτως Επιλογής Νοσοκομείου 

 

Ανώτατο ποσό κάλυψης εξόδων νοσηλείας ανά ασφαλιστική περίοδο € 500.000 

Ποσοστό αναγνωριζόμενων εξόδων νοσηλείας 100% 

Ποσοστό κάλυψης εξόδων χειρουργείου χωρίς νοσηλεία 100% 

Θέση Νοσηλείας B 

Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας, σε περίπτωση επιλογής 

θέσης ανώτερης της "Β", ανα θέση 
15% 

Ποσοστό κάλυψης με μεσολάβηση άλλου ασφαλιστικού φορέα 
100% του υπολοίπου 

ποσού, μέχρι το ανώτατο 

ποσό κάλυψης 

Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρεία Χειρουργών του Δικτύου για δεύτερη γνώμη 
Χειρουργού 

2 

Ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση μη υποβολής εξόδων για αποζημίωση απλής 
νοσηλείας 

€ 250 

Ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση μη υποβολής εξόδων για αποζημίωση 
χειρουργικής 

επέμβασης 

€ 500 

Μέγιστος αριθμός ημερών για καταβολή επιδόματος νοσηλείας και 

χειρουργείου ανά νοσηλεία 
5 

Ποσοστό κάλυψης για έξοδα επείγοντος περιστατικού, που δεν απαιτεί 
νοσηλεία 

100% 

Ποσοστό κάλυψης εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας 100% 

Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας για περίοδο 1 βάρδια/ημέρα νοσηλείας 

Μέγιστος αριθμός ημερών κάλυψης αποκλειστικής νοσοκόμας ανά νοσηλεία 30 

Κάλυψη αμοιβών- Συμβεβλημένα  

Ποσοστό κάλυψης Αμοιβών Χειρουργών- Αναισθησιολόγων 100% 

Ποσοστό κάλυψης αμοιβών "Χειρουργών-Ειδικών συνεργατών" 100% 

Κάλυψη αμοιβών- Μη Συμβεβλημένα  

Ποσοστό κάλυψης Αμοιβών Χειρουργών- Αναισθησιολόγων 
100% του πίνακα "ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ  

ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ" 

Ποσοστό κάλυψης αμοιβών "Χειρουργών - Ειδικών συνεργατών" 100% 

Κάλυψη εξόδων σε νοσοκομεία εξωτερικού  

Ανώτατο ποσό ανά ασφαλιστική περίοδο € 500.000 

Ποσοστό κάλυψης εξόδων νοσηλείας που αναγνωρίζονται 80% 

Ποσοστό κάλυψης χειρουργείου 80% 

Ημερήσιο όριο για δωμάτιο και διατροφή για νοσηλεία € 500 

Ποσοστό κάλυψης Αμοιβών Χειρουργών- Αναισθησιολόγων 
100% του πίνακα "ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ" 

Λοιπές παροχές  

Κάλυψη προληπτικού ελέγχου υγείας - Check up ΝΑΙ 

Ιατρικές συμβουλές μέσω του συντονιστικού κέντρου «Γραμμή Υγείας 1010» ΝΑΙ 

Υγειονομική μεταφορά ΝΑΙ 

 

         
  Το τελικό ασφάλιστρο είναι €474, κοινό για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

 
 Ηλικία  

Εισόδου                 Το πρόγραμμα παρέχεται από ηλικία 30 ημερών έως και 18 ετών και λήγει αυτόματα στα 25. 
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