
 
 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πρόγραμμα υγείας που «χτίζεται» εξατομικευμένα για τον καθένα, 
σύμφωνα με τις ανάγκες του και την οικονομική του δυνατότητα. 

Καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών, από το στάδιο της πρόληψης μέχρι και τη βοήθεια στην καθημερινότητα 
μετά από κάποιο σοβαρό ατύχημα. 

Το Mediσυν 2 προσφέρει:  

 Πολλαπλές επιλογές κάλυψης ως προς το ανώτατο όριο κάλυψης δαπανών, τη συμμετοχή στη δαπάνη, τη 
θέση νοσηλείας.  

 Καινοτόμες παροχές, όπως απευθείας εξόφληση της δαπάνης και στο εξωτερικό, επιπλέον προνόμια σε 
Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσηλευτήρια, δαπάνες αποκατάστασης μετά από σοβαρά περιστατικά και δεύτερη 
ιατρική γνωμάτευση.  

 Προνόμια Υγείας από έγκριτους παρόχους.  

Προαιρετικές παροχές 

Για πληρέστερη κάλυψη, το πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτισθεί, με την προσθήκη επιπλέον παροχών όπως:  

 Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (Mediσυν Care): Σε συνεργασία με τον Όμιλο “Ιατρικό Αθηνών” και τα 
συνεργαζόμενα με τον Όμιλο διαγνωστικά κέντρα.  

 Πακέτο ατυχήματος: Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα, κεφάλαιο σε περίπτωση 
απώλειας ζωής ή ανικανότητας και βοήθεια στην καθημερινότητα μετά από σοβαρό περιστατικό.  

 Κεφάλαιο αποπληρωμής ασφαλίστρων: Λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια. 
 

Δαπάνες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 

Κάλυψη δαπανών 100% Ελλάδα και Ευρώπη  - 80% στον υπόλοιπο κόσμο 

Επιλογή ορίου κάλυψης δαπανών μεταξύ 1.500.0 €    -  600.000 €   -    200.000 € 

  Επιλογή συμμετοχής στα έξοδα μεταξύ 500 €  - 1.500 €  - 5.000 € -  9.000 € 

Επιλογή θέσης νοσηλείας Lux, Α, Β ή Γ 

Αμοιβές ιατρών Πλήρης κάλυψη 

Απευθείας εξόφληση της δαπάνης από την ΑΧΑ, στα Συμβεβλημένα 
Νοσηλευτήρια σε Ελλάδα και στο Δίκτυο Νοσηλευτηρίων εξωτερικού 

√ 
 

Επιπλέον προνόμια στα Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσηλευτήρια √ 

Πλήρης κάλυψη δαπάνης αποκλειστικής νοσοκόμου ή συνοδού √ 

Χειρουργικό επίδομα √ 

Επιπλέον οικονομική ενίσχυση σε επείγουσα νοσηλεία στο εξωτερικό √ 

Δαπάνες πριν ή μετά τη νοσηλεία 

Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία √ 
 

Χειρουργικό επίδομα √ 

Ενδοσκοπικές και επεμβατικές πράξεις χωρίς νοσηλεία √ 

Δεύτερη ιατρική γνωμάτευση √ 

Δαπάνες αποκατάστασης μετά από σοβαρά περιστατικά √ 

Επείγουσα μεταφορά με το καταλληλότερο μέσο σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού 

√ 
 

Ταξιδιωτική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού 

√ 

24ωρη Γραμμή Υγείας √ 

 


