
 

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Ασφάλισης - MEDICAL SAFETY 
Ανακαλύψτε πώς η απόλυτη ασφάλεια μπορεί να γίνει πραγματικότητα με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας της Generali 

Μελετώντας προσεκτικά τις εξελίξεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αξιολογώντας τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις της εποχής, η Generali δημιούργησε το νοσοκομειακό πρόγραμμα Medical Safety. Ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας που προσφέρει πλούσιες καλύψεις και πρόσβαση σε ιατρικές 
υπηρεσίες αιχμής. 

Με το Medical Safety τίθεται στην διάθεσή σας ένας πλήρης μηχανισμός προστασίας της υγείας σας. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικές προληπτικές εξετάσεις, νοσηλεία στα κορυφαία ιατρικά κέντρα στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, μέχρι και καλύψεις τριτοβάθμιας περίθαλψης, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία και η 
κάλυψη εξόδων αποκατάστασης και αποθεραπείας. 

Για να είστε και να νιώθετε πραγματικά ασφαλείς! 

Παροχές 

 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα 
 100% κάλυψη δαπανών για χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες, εξετάσεις ή ιατρική φροντίδα 

εντός νοσοκομείου ή κλινικής, ακόμα και χωρίς διανυκτέρευση στη Ελλάδα και 90% κάλυψη στις 
ΗΠΑ και τον Καναδά 

 Διαγνωστικές εξετάσεις πριν τη χειρουργική επέμβαση 
 Κάλυψη δαπανών για χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, ραδιοθεραπείες, αιμοκαθάρσεις & εξόδων 

αποκατάστασης μαστού ύστερα από μαστεκτομή 
 Πλούσια γκάμα δωρεάν check up για ενήλικες (14 εξετάσεις), καθώς και στοχευμένα checkup 

ανηλίκων (5 εξετάσεις) 
 Ειδικούς Προληπτικούς Ελέγχους, όπως Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, κ.ά. 
 Κάλυψη σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου/ κλινικής 
 Κάλυψη δαπανών επείγουσας υγειονομικής μεταφοράς 
 Έξοδα αποκατάστασης/ αποθεραπείας, έως και 6 μήνες ανά περιστατικό 
 Φυσικοθεραπείες μετά τη χειρουργική επέμβαση 
 Νοσηλεία κατ’ οίκον 

Προνόμια 

 50% έκπτωση για τα προστατευόμενα μέλη 
 Δωρεάν Κάλυψη Νεογέννητου έως και 1 χρόνο μετά τη γέννησή του 
 Σε περίπτωση συμμετοχής στις δαπάνες νοσηλείας άλλου ασφαλιστικού φορέα, η Generali 

καταβάλλει επίδομα καλής χρήσης 
 Επίδομα τοκετού & κάλυψη επιπλοκών κύησης 
 Καλύπτονται οι δαπάνες για λήψη δεύτερης ιατρικής γνώμης 
 Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με εξασφαλισμένη πρόσβαση στα πλέον αναγνωρισμένα ιατρικά 

κέντρα, πανελλαδικά 

Ευελιξία 

 Δυνατότητα επιλογής του ποσού απαλλαγής, ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας 
 Δικαίωμα επιλογής οποιουδήποτε νοσηλευτικού ιδρύματος 


