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Φύλο:

Ηλικία:

Πελάτης:

Καλύπτονται οι διαγνωστικές εξετάσεις που θα κάνει ο ασφαλισμένος στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα.
Προϋποθέσεις κάλυψης, το παραπεμπτικό γιατρού και συντονισμός μέσω του call center.
Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης 2.500, 00 €
Ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου 15%
Κάλυψη 100% με χρήση ταμείου

Health Keeper

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας είναι η πρόληψη. Το πρόγραμμα Health Keeper είναι πρόγραμμα
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα και σας παρέχει τη δυνατότητα μέσω των παροχών του
να προλαμβάνετε τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίζετε έγκαιρα και κατ’ επέκταση πιο αποτελεσματικά.

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ιατρικές Επισκέψεις

Παρέχεται απεριόριστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων σε συνεργαζόμενους γιατρούς με προηγούμενη ενημέρωση του call
center.
Συμμετοχή του ασφαλισμένου στις ιατρικές επισκέψεις:
Σε γιατρούς του δικτύου 15 €
Σε γιατρούς εξωτερικών ιατρείων συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων 10 € (παιδιά 15 €)
Σε γιατρούς εξωτερικών ιατρείων συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων για αντιμετώπιση επειγόντων και έκτακτων
περιστατικών χωρίς χρέωση.

Παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο, σε περίπτωση που πάσχει ή παρουσιάσει χρόνιο πρόβλημα υγείας, να κάνει χρήση
της κάλυψης προσωπικού γιατρού μέσα από τους γιατρούς του συνεργαζόμενου δικτύου.
Ο προσωπικός γιατρός θα:
• Παρακολουθεί τον ασφαλισμένο για όσο διάστημα διαρκέσει το πρόβλημα υγείας.
• Μελετά τον ιατρικό του φάκελο.
• Συνταγογραφεί διαγνωστικές εξετάσεις, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Απαραίτητη προϋπόθεση η επικοινωνία με το Generali Call Center.

Συμμετοχή του ασφαλισμένου:
• 40€ στην πρώτη επίσκεψη.
• 12€ για κάθε επόμενη επίσκεψη.

GP Γιατροί

Διαγνωστικές εξετάσεις

Για διαγνωστικές εξετάσεις που υπερβαίνουν το όριο υπάρχει έκπτωση 50% σε προνομιακό τιμολόγιο.

Ιατρικές Πράξεις

Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των ιατρικών πράξεων που διενεργούνται λόγω ατυχήματος ή ασθένειας
• σε γιατρούς του δικτύου
• σε γιατρούς των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος των ιατρικών πράξεων:
• ΦΕΚ όπου υφίσταται
• 70% σε προνομιακό τιμολόγιο
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Φυσικοθεραπείες

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας προγραμματισμένων φυσικοθεραπειών από ατύχημα / ασθένεια στα συνεργαζόμενα
διαγνωστικά κέντρα φυσικοθεραπείας ή νοσηλευτικά ιδρύματα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• παραπεμπτικό συνεργαζόμενου γιατρού
• επικοινωνία μέσω του Generali Call Center

Απεριόριστος αριθμός συνεδριών.
Συμμετοχή του ασφαλισμένου 15 € ανά συνεδρία.

Διατροφολόγοι

Παρέχεται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων σε διατροφολόγο στην Αθήνα με 20€ και στη Θεσσαλονίκη με 15€.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Checkup (προληπτική ιατρική)

Παρέχεται ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας, σε ενήλικες ή ανηλίκους, 12 μήνες μετά τη έναρξη της παροχής και με το
συντονισμό του call center, χωρίς συμμετοχή από τον ασφαλισμένο.
Πακέτο 6 εξετάσεων.

Εξειδικευμένα Checkups

Ο ενήλικος ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει από τα παρακάτω εξειδικευμένα checkups 12 μήνες μετά τη έναρξη της
παροχής, με το συντονισμό του call center και με αντίστοιχη συμμετοχή του.

Διασφάλιση προνομιακής τιμής στην αντίστοιχη συμμετοχή του σε περίπτωση διενέργειας του εξειδικευμένου checkup τον
αντίστοιχο μήνα:

Ιανουάριος: Λιπιδιμικός έλεγχος (40 € Ιανουάριος, 50 € τους υπόλοιπους μήνες)
Φεβρουάριος: Έλεγχος καρκινικών δεικτών (40 € Φεβρουάριος, 50 € τους υπόλοιπους μήνες)
Μάρτιος: Έλεγχος ΩΡΛ / Οφθαλμολογικός έλεγχος (25 € ή 35 € Μάρτιος, 35 € ή 45 € τους υπόλοιπους μήνες)
Απρίλιος: Γενικός έλεγχος (40 € Απρίλιος, 50 € τους υπόλοιπους μήνες)
Μάιος: Έλεγχος θυρεοειδούς (55 € Μάιος, 65 € τους υπόλοιπους μήνες)
Ιούνιος: Έλεγχος ανδρών (40 € Ιούνιος, 50 € τους υπόλοιπους μήνες)
Ιούλιος: Έλεγχος ηπατίτιδας (25 € Ιούλιος, 35 € τους υπόλοιπους μήνες)
Αύγουστος: Έλεγχος ανήλικων / μελανώματος (15 € ή 10 € Αύγουστος, 25 ή 15 € τους υπόλοιπους μήνες)
Σεπτέμβριος: Έλεγχος καρδιολογικός / Alzheimer (90 € ή 40 € Σεπτέμβριος, 110 € ή 40 € τους υπόλοιπους μήνες)
Οκτώβριος: Έλεγχος γυναικολογικός / οστεοαρθρίτιδα (50 € Οκτώβριος, 60 € τους υπόλοιπους μήνες)
Νοέμβριος: Έλεγχος πνευμολογικός (50 € Νοέμβριος, 60 € τους υπόλοιπους μήνες)
Δεκέμβριος: Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (65 € Δεκέμβριος, 75 € τους υπόλοιπους μήνες)

Νοσήλεια κατ΄οίκον

Παρέχεται στον ασφαλισμένο η οργάνωση της νοσηλείας κατ οίκον με διασφάλιση προνομιακών τιμών στις υπηρεσίες, όπως:
• υπηρεσία νοσηλευτή (π.χ. αιμοληψία, φροντίδα καθετήρα) από 8 € έως 50 €
• υπηρεσία φυσικοθεραπευτή έως 20 €
• επίσκεψη γιατρού έως 35 €

Για λοιπές νοσηλευτικές πράξεις και παροχή ιατρικού εξοπλισμού ισχύει ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο.

Νοσηλεία

Παρέχεται έκπτωση 20% στις δαπάνες νοσηλείας στα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν
καλύπτεται από πρόγραμμα δευτρεροβάθμιας περίθαλψης.

Επιπλεον παροχές

• Υπηρεσίες παγκόσμιας ταξιδιωτικής βοήθειας
Δωρεάν διαχείριση και οργάνωση επείγουσας βοήθειας κατά τη διάρκεια ταξιδίου εκτός Ελλάδος

• Εργαστήρια τεχνικής γονιμοποίησης
Προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα εργαστήρια τεχνητής γονιμοποίησης πανελλαδικά

• Μεταφορά με ασθενοφόρο
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής και προς τα συνεργαζομενα νοσηλευτικά ιδρύματα ή διαγνωστικά
κέντρα για νοσηλεία
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Υγειονομική διακομιδή

Διασφάλιση προνομιακών τιμών για προγραμματισμένες υγειονομικές διακομιδές εντός και εκτός Ελλάδος.

Οδοντιατρικές παροχές

Δωρεάν παροχές
Ετήσιος καθαρισμός
Έλεγχος στοματικής κοιλότητας
Μια επίσκεψη για ανακούφιση επώδυνης κατάστασης
Προνομιακές τιμές στο συνεργαζόμενο δίκτυο των οδοντιάτρων

Οφθαλμολογικές Παροχές

Οφθαλμολογικά Checkups:
• Απλός οφθαλμολογικός έλεγχος: διάθλαση, οπτική οξύτητα, τονομέτρηση, A/R – K/R μετρήσεις κερατοειδούς με
συμμετοχή 30€.
• Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος: διάθλαση, οπτική οξύτητα, τονομέτρηση, A/R – K/R μετρήσεις κερατοειδούς,
πλήρης μελέτη βυθού οφθαλμού και τεστ δακρύων (Shimmer test) με συμμετοχή 50€.

Οφθαλμολογικές Εξετάσεις
• Οπτικά πεδία 70€
• Οπτική τομογραφία θηλής (OCT) 75€
• Οπτική τομογραφία ωχράς (OCT) 75€
• Ψηφιακή φλουοροαγγειογραφία 130€
• Καμπύλη πιέσεως 35€

Οφθαλμολογικές Επεμβάσεις
• Αφαίρεση καταρράκτη με ένθεση ενδοφακού (δε συμπεριλαμβάνεται η αξία του ενδοφακού) 1.150€ ανά οφθαλμό
• Διόρθωση μυωπίας/υπερμετρωπίας/αστιγματισμού με laser Lasic 1.600€ και για τους δύο οφθαλμούς
• Διόρθωση μυωπίας/υπερμετρωπίας/αστιγματισμού με laser PRK 1.500€ και για τους δύο οφθαλμούς

Ψυχολογική υποστήριξη

Παρέχονται απεριόριστες προγραμματισμένες συνεδρίες με ψυχολόγο ή ψυχίατρο με συμμετοχή του ασφαλισμένου έως 50 € ανά 
συνεδρία και δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.

Προγεννητικός Έλεγχος

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας προγεννητικού ελέγχου σε συνεργαζόμενα εργαστήρια σε όλη την επικράτεια με 100€. 
Περιλαμβάνονται 15 εξετάσεις.

Διενέργεια εμβολιασμών & έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας

Παρέχεται η δυνατότητα εμβολιασμών και έκδοσης πιστοποιητικών υγείας για σχολική χρήση για τα ασφαλισμένα παιδιά ή για 
συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες με συμμετοχή του ασφαλισμένου 30€.

Generali Call Center
Κέντρο που λειτουργεί όλο το 24ωρο και παρέχει ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου και είναι το κατ' εξοχήν αρμόδιο όργανο 
για την ενεργοποίηση και τον συντονισμό των παροχών του προγράμματος.

eΥπηρεσίες
Ηλεκτρονικές εφαρμογές iAtros για smartphones με πληροφόρηση για το δίκτυο ιατρών, φαρμακεία και νοσοκομεία εντός 
Ελλάδας.

Generai Health Alert

Άμεση ιατρική υποστήριξη με το πάτημα ενός πλήκτρου σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
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Ασφάλιστρα

Τρόπος Πληρωμής Συνολικά Ασφάλιστρα

Ετήσιος 141,44 €
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