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Ισόβια Ασφάλεια Ζωής [Ι81]

Με την κάλυψη αυτή επιλέγετε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό (ασφαλισμένο  κεφάλαιο), με ισόβια διάρκεια, για την περίπτωση  

απώλειας  ζωής  από   οποιαδήποτε  αιτία (ατύχημα ή ασθένεια). Το ποσό του κεφαλαίου θα πληρωθεί  στους δικαιούχους, 

οποτεδήποτε συμβεί η απώλεια ζωής. Επιπρόσθετα, έχετε  δικαίωμα εξαγοράς, ελευθεροποΐησης και σύναψης δανείου, καθώς 

και δικαίωμα  συμμετοχής στα κέρδη που τυχόν προκύψουν από τις υπεραποδόσεις (πέραν του  εγγυημένου τεχνικού 

επιτοκίου). Η κάλυψη αυτή αφορά προστασία (πχ.  οικογένειας) κατά κύριο λόγο, αλλά και αποταμίευση.

Ιατρική Βοήθεια [Π20Α]

Πρόκειται για άμεση ιατρική βοήθεια σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που ο ασφαλισμένος  ή  τα προστατευόμενα  μέλη  

του  στο συμβόλαιο χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια. Καλύπτονται λοιπόν τα έξοδα για  την παροχή ιατρικής βοήθειας ή τη 

μεταφορά τους με οποιοδήποτε μέσο στην  Ελλάδα  ή το εξωτερικό, καθώς και τα έξοδα συνοδού (συγγενούς).

Sante Privilege - Ισόβια Νοσοκομειακή περίθαλψη [Π59Α]

Πρόκειται για ένα πλήρες ισόβιο νοσοκομειακό πρόγραμμα   με κάλυψη μέχρι € 1.000.000  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, ιατρικές και  διαγνωστικές εξετάσεις 

πριν και μετά τη νοσηλεία, καθώς και ετήσιο check-up. 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 € 1.000.000

Εσωτερική νοσηλεία στην Ελλάδα 100%

Ημερήσια νοσηλεία στην Ελλάδα 100% (εάν δεν υπάρχει συμμετοχή)

ή 80% (με μηδενισμό της συμμετοχής)

Αμοιβή χειρουργού, αναισθησιολόγου και θεράποντος ιατρού 100%

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας & Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 100%

Αποκλειστική νοσοκόμα εντός νοσηλευτικού ιδρύματος Έως € 4.000 έως 45 ημέρες

Νοσοκόμα στο σπίτι Έως € 1.000 έως 30 ημέρες

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 € 2.000

Έξοδα χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας και αιμοκάθαρσης 100%

Κάλυψη στο εξωτερικό

-Δωμάτιο - Τροφή έως € 1.200 ημερησίως

-Λοιπά Έξοδα

- Για νοσηλεία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 100%

- Για νοσηλεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα 100%

- Για νοσηλεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα 80%

- Αμοιβή χειρουργού, αναισθησιολόγου και θεράποντος ιατρού 100%

Εκπιπτόμενο ποσό (συμμετοχή) του πελάτη € 0 ή € 4.000

Δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

-Χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, αιμοκάθαρση

-Νοσηλεία σε Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα

-Νοσοκομειακό Επίδομα

-Χειρουργικό Επίδομα

-Κάλυψη σε Εξωτερικά Ιατρεία

-Ημερήσια νοσηλεία

-Προ και Μετά Νοσοκομειακά Έξοδα

-Εξετάσεις προληπτικής ιατρικής (check-up)

Δυνατότητα Επιδόματος σε περίπτωση συμμετοχής άλλου φορέα

 ασφάλισης στα νοσήλια (κοινωνικού ή ιδιωτικού) 50% επί του επιπλέον της συμμετοχής ποσού
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Επίδομα σε περίπτωση Νοσηλείας χωρίς απαίτηση αποζημίωσης

- Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα

- Σε κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα €300 max 10 ημέρες

- Σε Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα €300 max 5 ημέρες

- Χειρουργικό Επίδομα σε περίπτωση επέμβασης 100% του Πίνακα των Χειρουργικών Αμοιβών

Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων Συμβαλλομένου [Π74Α]

Η κάλυψη αυτή μπαίνει στα  συμβόλαια  συμπληρωματικά  για  να  εξασφαλίσει τη συνέχεια του συμβολαίου για το παιδί 

(ασφαλισμένος), σε περίπτωση  που  συμβεί στο συμβαλλόμενο μόνιμη ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια ή και απώλεια ζωής. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή, ο συμβαλλόμενος απαλλάσσεται από την  υποχρέωση να πληρώνει ασφάλιστρα και το συμβόλαιο 

του πληρώνεται από την εταιρία,  οπότε είναι διασφαλισμένο το παιδί.

«Δωρεάν Παροχές Υγείας»
Με όλα τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης, η Groupama σας παρέχει επιπλέον:

- 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.

- Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές δημοσίου ή πολύ προνομιακές τιμές.

- Δωρεάν check up (ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ).

 

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)
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