
Ημερομηνία: 14/07/2016Δ. Οι καλύψεις σας Αναλυτικά

Sante Confort - Νοσοκομειακή περίθαλψη ετησίας διάρκειας [Φ12Γ]

Ένα σύγχρονο και ευέλικτο νοσοκομειακό  πρόγραμμα   με υψηλή  κάλυψη μέχρι € 500.000 ανά περίπτωση νοσηλείας, σε Ελλάδα 

και εξωτερικό, με δυνατότητα επιλογής θέσης νοσηλείας, νοσοκομείου και ιατρού. Κατά τη διάρκεια  οποιασδήποτε νοσηλείας 

καλύπτονται όλα τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.  Επίσης, καλύπτονται ειδικές εξετάσεις χωρίς νοσηλεία καθώς και ιατρικές 

εξετάσεις πριν και μετά τη νοσηλεία. Ο Πελάτης έχει δύο επίλογές: συμμετοχή  στα πρώτα € 1.500 μια φορά για κάθε ασφαλιστικό 

έτος ή καθόλου συμμετοχή (€0). Σημαντικό: Το ποσό της συμμετοχής σας μειώνεται - μπορεί ακόμη και να  μηδενιστεί - αν στη 

κάλυψη συμμετέχει και άλλος φορέας ασφάλισης κοινωνικής ή ιδιωτικής (Ταμείο, Ομαδική ασφάλιση κλπ).

Είδος Κάλυψης Ποσό/Ποσοστό Κάλυψης

Κεφάλαιο κάλυψης ανά περίπτωση νοσηλείας € 500.000

Εσωτερική νοσηλεία στην Ελλάδα (μετά τη συμμετοχή, εάν υπάρχει) 100%

Ημερήσια νοσηλεία στην Ελλάδα (μετά τη συμμετοχή, εάν υπάρχει) 100%

Αμοιβές θεράποντος ιατρού 100%

Αμοιβές χειρουργών & αναισθησιολόγων

- Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 100%

- Μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 100% βάσει πίνακα ανώτατων τιμών

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας & Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 100%

Έξοδα χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας και αιμοκάθαρσης 100%

Αποκλειστική νοσοκόμα εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος 100%

Κάλυψη σε εξωτερικά ιατρεία 100%

  - Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις

  - Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών

  - Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις / ιατρικές πράξεις χωρίς νοσηλεία

Εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις πριν και μετά τη Νοσηλεία έως € 1.500

Επίδομα τοκετού € 1.500

Κάλυψη στο εξωτερικό

Συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των καλυπτομένων

δαπανών (τηρουμένων των επιμέρους ορίων):

- Σε χώρα εντός Ευρώπης 100%

- Σε χώρα εκτός Ευρώπης 80%

Εκπιπτόμενο ποσό (συμμετοχή) του πελάτη μια φορά για κάθε ασφαλιστικό έτος € 0 ή € 1.500

Δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Θεραπεία καρκίνου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιοπάθειας

- Χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, αιμοκάθαρση

- Εξωτερικά ιατρεία

- Προ & Μετά Νοσοκομειακά έξοδα

- Νοσοκομειακό Επίδομα

- Χειρουργικό Επίδομα

- Επίδομα τοκετού

- Νοσηλεία σε κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Δυνατότητα Επιδόματος σε περίπτωση συμμετοχής άλλου φορέα ασφάλισης

στα νοσήλια (κοινωνικού ή ιδιωτικού) 60% επί του επιπλέον της συμμετοχής ποσού

Επίδομα σε περίπτωση Νοσηλείας χωρίς απαίτηση αποζημίωσης

- Ημερήσιο Νοσοκομειακό επίδομα € 100 (max 5 ημέρες)

- Χειρουργικό Επίδομα σε περίπτωση επέμβασης 60% επί του ποσού του πίνακα αμοιβών

χειρουργικών Επεμβάσεων

Assistance  [Φ94]

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν είναι σε θέση να μεταβεί στο γιατρό ή βρίσκεται μακριά από τη μόνιμη κατοικία του, 

ενεργοποιείται μηχανισμός παροχής άμεσης ιατρικής βοήθειας, μεταφοράς του με οποιοδήποτε μέσο, σε Ελλάδα και εξωτερικό, 

καθώς και πληρωμής εξόδων επίσκεψης συγγενούς προσώπου, νοσηλείας έως ενός ορίου, επαναπατρισμού.
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Προνόμιο Υγείας

Για όλους τους ασφαλισμένους σε όλα τα προϊόντα (π.χ. αυτοκίνητο, κατοικία, υγεία, κλπ.)

· Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου* (ΦΕΚ) στον όμιλο ΔΙΑΓΝΩΣΗ

* Τιμές Κρατικού Τιμολογίου: κατώτατες επιτρεπτές τιμές για τις εξετάσεις που περιέχονται σε σχετική υπουργική

απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/4/91-Φ62) π.χ. Γενική Αίματος €2.90,

Yπερηχογραφήματα από €8.30, Γενική Ούρων €1.80 κ.α.

· Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στον όμιλο EUROMEDICA

Επιπλέον για πελάτες με νοσοκομειακά προγράμματα

· Πρόσβαση στους Ομίλους ΥΓΕΙΑ (Υγεία, Μητέρα, Παίδων-Μητέρα), METROPOLITAN & ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ (Αθηνών - Παίδων)

· Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς βασικών ειδικοτήτων στα Εξωτερικά Ιατρεία σε έκτακτα και

επείγοντα περιστατικά,

· Δωρεάν προγραμματισμένες επισκέψεις σε ιατρούς πολλών ειδικοτήτων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία,

· Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά έως ενός ποσού.

· Δωρεάν check up (ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ)

Η   παρούσα   προσφορά   δεν   αποτελεί   συμβόλαιο   και   δε   δεσμεύει   την   Εταιρία   ως   προς   την αποδοχή    της    αίτησης.    

Το    τελικό    κόστος    και    το    ύψος    των    ασφαλισμένων    κεφαλαίων    και καλύψεων  θα  διαμορφωθούν  με  την  οριστική  

έκδοση  του  συμβολαίου,  αφού  ληφθεί  υπόψη  το σύνολο   των   κανόνων   ανάληψης   της   εταιρίας   (π.χ   ύπαρξη   άλλου   

συμβολαίου,   αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, όρια αντασφαλιστικών συμβάσεων, κλπ). Οι εξαιρέσεις και οι περιγραφές των 

καλύψεων αναφέρονται αναλυτικά στους όρους του συμβολαίου.

Η προσφορά ισχύει για την ημερομηνία εκτύπωσης. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη προσφορά ενδέχεται να έχει αναπροσαρμογή 

ασφαλίστρων.
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