
 

 
 
Β Έκδοση εντύπου (Ημερομηνία: 01/01/2016 ) 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης του παρόντος εντύπου   

Ενημερωτικό έντυπο Ασφαλιστικού Προγράμματος  
ΕΦΑΠΑΞ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΚΛΑΔΟΣ I1) 

 

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ δημιούργησε το νέο πρόγραμμα «Το Εφάπαξ των Ελλήνων», το 

οποίο διατίθεται με αρχικό κεφάλαιο που ξεκινάει από 100 μόλις ευρώ, και εγγυάται ως 

τεχνικό επιτόκιο για όλη τη εικοσαετή διάρκειά του το 2,00%.  

 

 

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το " Το Εφάπαξ Των Ελλήνων " είναι τα εξής:  

 

 
 Εγγυημένη παροχή. Προβλέπεται εγγυημένη αξία λήξης ίση με τη συσσωρευμένη 

αξία του εφάπαξ ασφάλιστρου επένδυσης στη λήξη του προγράμματος. 
 

 Το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 2,00%, από τα υψηλότερα της αγοράς, είναι 
εγγυημένο για όλη την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.  

 
 Ευελιξία στην επιλογή του ύψους του εφάπαξ ποσού που επιθυμείτε να 

επενδύσετε (με ελάχιστο τα 100€) στην επιλογή της παροχής σας στη λήξη του 
προγράμματος. Μπορείτε να επιλέξετε καταβολή του συνολικού ποσού εφάπαξ ή 
ως ισόβια μηνιαία σύνταξη  ή ως συνδυασμός αυτών.  
 

 Εκχώρηση ή Ενεχυρίαση.  Προβλέπεται η δυνατότητα να εκχωρηθεί ή να τεθεί ως 
ενέχυρο , εκμεταλλευόμενος ο ασφαλισμένος την εγγυημένη απόδοσή του στην 
λήξη του, η οποία ευκρινώς αναγράφετε επί του τίτλου.  

 
 Δικαίωμα Δανείου. Παρέχει στον ασφαλισμένο την δυνατότητα αίτησης 

δανείου  από την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής για ποσό που δεν θα υπερβαίνει την αξία 
εξαγοράς.  
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Β Έκδοση εντύπου (Ημερομηνία: 01/01/2016 ) 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης του παρόντος εντύπου   

Ενημερωτικό έντυπο Ασφαλιστικού Προγράμματος  
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΛΑΔΟΣ Ι1 και Ι3) 

 Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ είναι ένα Ασφαλιστικό Πρόγραμμα, το 

οποίο με την αξιοποίηση του προσφερόμενου Συστήματος Υγείας του Ομίλου αλλά 

και την συνεργασία με τις πλέον αξιόλογες Ιδιωτικές Κλινικές και Διαγνωστικά 

Κέντρα της χώρας, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες στην Πρωτοβάθμια Ιατρική 

Περίθαλψη.  

Παροχές της Κάρτα Υγείας  

 Ιατρικές εξετάσεις  

 Οι συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές εξετάσεις από 

εφημερεύοντες Ιατρούς 24ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο.  

Επιπρόσθετα ο ασφαλισμένος μπορεί να επισκέπτεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού το 

Κέντρο Ιατρικής Βοήθειας της Έδρας και να εξετάζεται ΔΩΡΕΑΝ από τους εφημερεύοντες 

ιατρούς της Εταιρείας και συγκεκριμένα στις ειδικότητες Παθολόγου, Ορθοπεδικού, 

Χειρουργού, Παιδοχειρουργού, Καρδιολόγου και Πνευμονολόγου. Αντίστοιχα 

ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές  επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στα κατά τόπους Κ.Ι.Β. 

πανελλαδικά από τις διαθέσιμες ειδικότητες του κάθε Κ.Ι.Β.. 

Διαγνωστικές - Μικροβιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις  

 Ο ασφαλισμένος μπορεί να διενεργεί στις συνεργαζόμενες κλινικές και τα 

διαγνωστικά κέντρα, όλες τις διαγνωστικές μικροβιολογικές και ακτινολογικές 

εξετάσεις που χρειάζεται, καταβάλλοντας το κόστος των εξετάσεων σε τιμές 

Δημοσίου, όπως αυτές προβλέπονται από τα ΦΕΚ 62/91 και 22705/01.  

 Ο ασφαλισμένος μπορεί επίσης να κάνει χρήση, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, 

των Κέντρων Ιατρικής Βοήθειας του Ομίλου για ΔΩΡΕΑΝ διενέργεια μετρήσεων 

Σακχάρου, Τριγλυκεριδίων, Χοληστερίνης και Πίεσης καθώς και διενέργειας 

Καρδιογραφημάτων.  

Λοιπές παροχές  

 Α. Παροχή Ιατρικών συμβουλών και Βοήθειας από το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο 

της Εταιρείας 24 ώρες το 24ωρο.  

 Β. Έως και 5 φυσικοθεραπείες ετησίως για αποθεραπεία συνεπεία ατυχήματος με 

συμμετοχή ασφαλισμένου 15€ ανά φυσικοθεραπεία στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας 

του Ομίλου από συνεργαζόμενους Φυσικοθεραπευτές.  

 Γ.  ΔΩΡΕΑΝ χρήση ασθενοφόρου οχήματος λόγω έκτακτης ασθενείας ή ατυχήματος 

για μεταφορά του Ασφαλισμένου στο πλησιέστερο εφημερεύον ή διανυκτερεύον 

Νοσοκομείο ή Κλινική. Η εταιρία έχει την δυνατότητα να προσφέρει και 

αερομεταφορά ασθενούς ή τραυματία με ιδιόκτητα πτητικά μέσα, με συμμετοχή 

του ασφαλισμένου κατά 50% στο κόστος της αερομεταφοράς.  

 Δ. Μία ΔΩΡΕΑΝ εξέταση Γενικής Αίματος και Γενικής Ούρων, ετησίως,  η οποία θα 

διενεργείται στις συμβεβλημένες κλινικές μετά από παραπεμπτικό εξέτασης του 

Ασφαλισμένου, που στέλνει η Εταιρεία μας.   

 Όλες οι ανωτέρω καλύψεις συνδυάζονται με πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου του 

κυρίως ασφαλισμένου για κεφάλαιο 3.000€ για ηλικίες έως 50 ετών, 1.000€ για 

ηλικίες από 51 έως 60 ετών, 500€ για ηλικίες από 61 έως 70 ετών και 50€ για 

ηλικίες από 71 έως 75 ετών.  
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Β Έκδοση εντύπου (Ημερομηνία: 01/01/2016 ) 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης του παρόντος εντύπου   

Ενημερωτικό έντυπο Ασφαλιστικού Προγράμματος  
ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΚΛΑΔΟΣ Ι1 και Ι3) 

 Η ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ είναι ένα νέο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα, το οποίο έρχεται να καλύψει τις 

ανάγκες μας:  

 Στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη μέσα από την αξιοποίηση του Συστήματος Υγείας του Ομίλου, αλλά και την 

σύναψη συνεργασιών με τις πλέον αξιόλογες Ιδιωτικές Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα της χώρας.  

 Στην δευτεροβάθμια ιατρική περίθαλψη (σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα) μέσα από την 

κάλυψη της Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης.  

 Παροχές της Κάρτας Νοσηλείας  

Νοσοκομειακή και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη  

1.       Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης 1.500€ ετησίως και 1.000€ ανά περίπτωση  

2.       Ημερήσιο Νοσήλιο για Δωμάτιο και Τροφή έως 75€  

3.       Δαπάνες έως 1.500€ ετησίως, για Διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα, πριν την εισαγωγή στο 

Νοσοκομείο, που αφορούν την διερεύνηση του προβλήματος για το οποίο ο Ασφαλισμένος θα εισαχθεί για Νοσηλεία.  

4.       Αμοιβή Χειρουργού εφόσον γίνει χειρουργική επέμβαση έως 300€  

5.       Αμοιβή Αναισθησιολόγου εφόσον γίνει χειρουργική επέμβαση έως 150€  

6.       Επίδομα Τοκετού 300€  

7.       Δαπάνες Ιατρικών και Διαγνωστικών εξετάσεων έως 100€ ανά περίπτωση, που έγιναν μέχρι και 20 ημέρες μετά την 

Νοσηλεία και αφορούν αυτήν.  

8.       Κάλυψη εξόδων για μικρές χειρουργικές επεμβάσεις που δεν χρειάστηκαν νοσηλεία έως 100€ ανά επέμβαση.  

Ιατρικές εξετάσεις  

Οι συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ ή σε προνομιακές τιμές ιατρικές εξετάσεις από εφημερεύοντες 

Ιατρούς 24ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο.  
Επιπρόσθετα ο ασφαλισμένος μπορεί να επισκέπτεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού το Κέντρο Ιατρικής Βοήθειας της Έδρας 

και να εξετάζεται ΔΩΡΕΑΝ από τους εφημερεύοντες ιατρούς της Εταιρείας και συγκεκριμένα στις ειδικότητες Παθολόγου, 

Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Παιδοχειρουργού, Καρδιολόγου και Πνευμονολόγου. Αντίστοιχα ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές  επισκέψεις 

μπορούν να πραγματοποιηθούν στα κατά τόπους Κ.Ι.Β. πανελλαδικά από τις διαθέσιμες ειδικότητες του κάθε Κ.Ι.Β.. 

Διαγνωστικές - Μικροβιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις  

Ο ασφαλισμένος μπορεί να διενεργεί στις συνεργαζόμενες κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, όλες τις διαγνωστικές 

μικροβιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις που χρειάζεται, καταβάλλοντας το κόστος των εξετάσεων σε τιμές Δημοσίου, 

όπως αυτές προβλέπονται από τα ΦΕΚ 62/91 και 22705/01.  

Ο ασφαλισμένος μπορεί επίσης να κάνει χρήση, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, των Κέντρων Ιατρικής Βοήθειας του Ομίλου 

για ΔΩΡΕΑΝ διενέργεια μετρήσεων Σακχάρου, Τριγλυκεριδίων, Χοληστερίνης και Πίεσης καθώς και διενέργειας 

Καρδιογραφημάτων.  

Λοιπές παροχές  

Α. Παροχή Ιατρικών συμβουλών και Βοήθειας από το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο της Εταιρείας 24 ώρες το 24ωρο.  

Β. Έως και 5 φυσικοθεραπείες ετησίως για αποθεραπεία συνεπεία ατυχήματος με συμμετοχή ασφαλισμένου 15€ ανά 

φυσικοθεραπεία στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας του Ομίλου από συνεργαζόμενους Φυσικοθεραπευτές.  

Γ.  ΔΩΡΕΑΝ χρήση ασθενοφόρου οχήματος λόγω έκτακτης ασθενείας ή ατυχήματος για μεταφορά του Ασφαλισμένου στο 

πλησιέστερο εφημερεύον ή διανυκτερεύον Νοσοκομείο ή Κλινική.  

Δ. Μία ΔΩΡΕΑΝ εξέταση Γενικής Αίματος και Γενικής Ούρων, ετησίως,  η οποία θα διενεργείται στις συμβεβλημένες κλινικές 

μετά από παραπεμπτικό εξέτασης του Ασφαλισμένου, που στέλνει η Εταιρεία μας.   

Όλες οι ανωτέρω καλύψεις συνδυάζονται με πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου για κεφάλαιο 3.000€ 

για ηλικίες έως 50 ετών, 1.000€ για ηλικίες από 51 έως 60 ετών. 
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Β Έκδοση εντύπου (Ημερομηνία: 01/01/2016 ) 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης του παρόντος εντύπου   

Ενημερωτικό έντυπο Ασφαλιστικού Προγράμματος  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ  (ΚΛΑΔΟΣ Ι1, Ι3) 

Με το νέο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «Προστασία Υγείας», ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει την κάλυψη 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψής του ιδίου και εφόσον το επιθυμεί και των 

μελών της οικογένειάς του.   

Δημιουργήθηκαν 2 διαφορετικά πακέτα καλύψεων, τα οποία σας παρουσιάζουμε στον παρακάτω 

πίνακα:  

   

 Α΄ΠΑΚΕΤΟ Β΄ΠΑΚΕΤΟ 

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 
100 ευρώ 100 ευρώ 

Νοσοκομειακά  Ετήσιο όριο 50.000 ευρώ Ετήσιο όριο 100.000 ευρώ 

Γενικά Έξοδα Νοσηλείας Βάσει αποδείξεων Βάσει αποδείξεων 

Έξοδα για Δωμάτιο-Τροφή  150 ευρώ/ημερησίως 250 ευρώ/ημερησίως 

Αμοιβές Χειρουργών-Αναισθησιολόγων Πίνακες Σπουδαιότητας Εγχειρήσεων Πίνακες Σπουδαιότητας Εγχειρήσεων 

Επίδομα Τοκετού 500 ευρώ 1000 ευρώ 

Έξω-νοσοκομειακά   

Ιατρικές επισκέψεις                                                         

Σε δίκτυο συνεργαζομένων ιατρών 

3 ΔΩΡΕΑΝ ετησίως                                          

Οι υπόλοιπες σε προνομιακές τιμές 

3 ΔΩΡΕΑΝ ετησίως                                      

Οι υπόλοιπες σε προνομιακές τιμές 

Ιατρικές επισκέψεις                                                     

Στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ 

Έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων                                   

Σε δίκτυο συμβεβλημένων Ιατρικών Κέντρων 

ΝΑΙ με συμμετοχή ασφαλισμένου με 

τιμές Δημοσίου 

ΝΑΙ με συμμετοχή ασφαλισμένου με 

τιμές Δημοσίου 

Ετήσιο check-up Γενικής Αίματος και Ούρων                     

Σε δίκτυο συμβεβλημένων Ιατρικών Κέντρων 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Φυσικοθεραπείες συνεπεία ατυχήματος                    

Σε δίκτυο συμβεβλημένων Ιατρικών Κέντρων ή στα 

Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 

ΝΑΙ με συμμετοχή ασφαλισμένου με 15 

ευρώ/φυσικοθεραπεία 

ΝΑΙ με συμμετοχή ασφαλισμένου με 15 

ευρώ/φυσικοθεραπεία 

Υγειονομική Μεταφορά ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Εξετάσεις Αίματος για Σάκχαρο, Τριγλυκερίδια & 

Χοληστερίνη στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.  

 

ΔΩΡΕΑΝ 

 

ΔΩΡΕΑΝ 

Μετρήσεις πίεσης και καρδιογραφήματα στα 

Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

24ωρη παροχή ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ –

ΤΗΛΕΒΟΗΘΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

   

Το κάθε πακέτο καλύψεων είναι ετησίως ανανεούμενο και μπορεί να δοθεί είτε με απαλλαγή ποσού 

είτε χωρίς απαλλαγή.  
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Β Έκδοση εντύπου (Ημερομηνία: 01/01/2016 ) 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης του παρόντος εντύπου   

 

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 

Ερώτηση: Σε ποια Νοσοκομεία μπορώ να νοσηλευθώ?  

Απάντηση: Σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία και σε όλες τις Ιδιωτικές Κλινικές που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.  

   

Ερώτηση: Είμαι Άνεργος (ή δεν έχω πληρώσει τις ασφαλιστικές μου εισφορές). Ουσιαστικά 

δεν έχω καμία κάλυψη από Δημόσιο Ταμείο Ασφάλισης. Με καλύπτει το πρόγραμμα αυτό?  

Απάντηση: Σε οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο καλύπτεται το 100% των εξόδων κατά 

απόδειξη, εντός των  ασφαλιστικών ορίων. Σε οποιαδήποτε Ιδιωτική Κλινική καλύπτεται το 

85% των εξόδων κατά απόδειξη, εντός των ασφαλιστικών ορίων. (Αν συμμετέχει και 

Δημόσιο Ταμείο, καλύπτεται το 100% της διαφοράς, εντός των ασφαλιστικών ορίων)  

   

Ερώτηση: Υπάρχει περιορισμός ως προς την θέση νοσηλείας?  

Απάντηση: Απολύτως κανένας περιορισμός. Η εταιρία αποζημιώνει για δωμάτιο και τροφή 

έως και το αντίστοιχο ποσό που αναγράφεται στον πίνακα παροχών, δίχως να εξετάζει την 

θέση νοσηλείας που επέλεξα.  

   

Ερώτηση: Για να κάνω χρήση του Δικτύου Συνεργαζομένων Ιατρών θα πρέπει να έχω την 

προέγκριση της εταιρίας? Από πού μπορώ να ενημερώνομαι για τις προσθήκες νέου 

δικτύου?  

Απάντηση: Όχι. Επικοινωνώ απευθείας με τον ιατρό της αρεσκείας μου και κλείνω 

απευθείας ραντεβού μαζί του , δίχως ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Από το site της 

εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr μπορώ να 

ενημερώνομαι  καθημερινά για οποιαδήποτε προσθήκη νέου δικτύου .  

   

Ερώτηση: Εφόσον χρειαστώ άμεση Ιατρική Συμβουλή, σε ποιόν απευθύνομαι?  

Απάντηση: Μπορώ να καλέσω εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ (11.555), όπου επί 24ώρου βάσεως, ο Ιατρός Υπηρεσίας θα ακούσει το 

πρόβλημά μου και θα προτείνει άμεσα την ενδεδειγμένη λύση.  

   

Ερώτηση: Υπάρχει κάποιος περιορισμός στην χρήση των διαγνωστικών εξετάσεων στα 

Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ?  

 Απάντηση: Όχι. Μπορώ όσες φορές θέλω να κάνω διενέργεια εξέτασης Σακχάρου, 

Τριγλυκεριδίων, Χοληστερίνης, μέτρηση Πίεσης και διενέργεια Καρδιογραφημάτων, 

εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.  

 

~~~~~~ 

 

 

 

http://www.intersalonika.gr/


 

 
 
Β Έκδοση εντύπου (Ημερομηνία: 01/01/2016 ) 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης του παρόντος εντύπου   

Ενημερωτικό έντυπο Ασφαλιστικού Προγράμματος  
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ…(ΚΛΑΔΟΣ I1) 

 

Το πρωτοποριακό και καινοτόμο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Νοιάζομαι παρέχει εγγυημένη 

καταβολή μηνιαίας επιδότησης - ασφαλίσματος στους δικαιούχους του ασφαλιστηρίου 

εφόσον ο ασφαλισμένος αποβιώσει είτε από ατύχημα, είτε από ασθένεια.  

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πλήρες πρόγραμμα Οικογενειακής Προστασίας, το οποίο 

εξατομικεύετε ώστε να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες της κάθε οικογένειας ξεχωριστά.  

 

Ανάγκες που καλύπτει  

 Οικογενειακή ενίσχυση των κληρονόμων ( Σύζυγος - Παιδιά )  

 Κάλυψη παγίων χρεών του ασφαλισμένου ( Δάνεια- Επιταγές )  

 Κάλυψη φόρων κληρονομιάς  

Ηλικίες ασφαλισμένου: 

 

Δεκτές ηλικίες από 25 ετών μέχρι 55 ετών  

 

 

Διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης : 

 

Από ένα (1) έτος έως και είκοσι (20) έτη.  

Αφορά την χρονική περίοδο κατά την οποία θα ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη του 

ασφαλισμένου.  

 

 

Διάρκεια εγγυημένης μηνιαίας καταβολής επιδόματος-ασφαλίσματος : 

 

Από δώδεκα (12) μήνες έως εκατόν είκοσι (120) μήνες.  

Αφορά την διάρκεια κατά την οποία η οικογένεια του ασφαλισμένου θα λαμβάνει την 

εγγυημένη καταβολή μηνιαίου ασφαλίσματος-επιδόματος, εφόσον επέλθει ο ασφαλιστικός 

κίνδυνος κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.  

 

 

Ποσό εγγυημένης μηνιαίας καταβολής επιδόματος- ασφαλίσματος : 

 

Από εκατό (100) ευρώ /μήνα έως χίλια (1000) ευρώ / μήνα.  

 

~~~~~~ 

 

 

 



 

 
 
Β Έκδοση εντύπου (Ημερομηνία: 01/01/2016 ) 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης του παρόντος εντύπου   

Ενημερωτικό έντυπο Ασφαλιστικού Προγράμματος  
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΚΛΑΔΟΣ I1, I3) 

 
Για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης και προστασίας των Αλλοδαπών δημιουργήσαμε 
και προσφέρουμε οικονομικό πρόγραμμα παροχής Ασφάλισης των Αλλοδαπών, το οποίο, 
είναι πλήρως εναρμονισμένο με την υπ αριθμό 53821/2014 διευκρινιστική απόφαση  των 
αρμοδίων και συναρμοδίων υπουργείων επί του Ν. 4251/2014, με τον οποίο καθορίζονται 
συγκεκριμένα όρια και καλύψεις για την αίτηση χορήγησης και ανανέωσης της άδειας 
παραμονής τους στην Ελλάδα Η ισχύς του παρακάτω πακέτου είναι από το Νοέμβριο του 
2014. 

 
Παροχές:  

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΗΛΙΚΙΕΣ 

ΑΠΟ 

3ΜΗΝΩ

Ν ΕΩΣ 75 

ΕΤΩΝ 

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 1.000 € 

1 ΕΤΟΣ 

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% 

-ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΩΣ 

   -ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

15.000 € 

 

15.0000€ 

% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ, με συμμετοχή 

του ασφαλισμένου 20% 

-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΗΛΙΟ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ ΕΩΣ 

-ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΩΣ 

 

10.000 € 

 

40,00€ 

 

300,00€ 

 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η 

ΑΤΥΧΗΜΑ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% 

-ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΩΣ 

-ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

1.500 € 

50,00€ 

 

30,00€ 

 

 

~~~~~~ 



 

 
 
Β Έκδοση εντύπου (Ημερομηνία: 01/01/2016 ) 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης του παρόντος εντύπου   

Ενημερωτικό έντυπο  Β Α Σ Ι Κ Ω Ν    Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν 

ΙΣΟΒΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΚΛΑΔΟΣ I1) 

Ισόβια Ασφάλιση με ισόβια πληρωμή Ασφαλίστρων. 

Επιλέγεται από ανθρώπους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την οικογένειά τους με 
μία σοβαρή αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου. 
Στην περίπτωση του θανάτου του Ασφαλισμένου, καταβάλλεται στους δικαιούχους το 
ασφαλισμένο κεφάλαιο (που έχει επιλεγεί με την αίτηση ασφάλισης) προσαυξημένο με 
το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο. 

        Ισόβια Ασφάλιση με πρόσκαιρη πληρωμή Ασφαλίστρων. 

Ισχύει ότι και στην «Ισόβια Ασφάλιση με ισόβια πληρωμή Ασφαλίστρων, με τη διαφορά 
ότι η πληρωμή ασφαλίστρων είναι προσδιορισμένη και σταματάει μετά από 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει επιλέξει ο Ασφαλισμένος με την αίτηση 
ασφάλισης.  

ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΚΛΑΔΟΣ I1) 

Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου.  

Προτείνεται σε όσους θέλουν να προστατέψουν τους αγαπημένους τους σε περίπτωση 
θανάτου από ατύχημα ή από ασθένεια κληρονομώντας τους το ποσό που έχουν 
επιλέξει με την αίτηση ασφάλισης, χωρίς να τους ενδιαφέρει η επένδυση και σε όσους 
ενδιαφέρονται για την ασφάλιση της υγείας της δικής τους ή και της οικογένειάς τους. 
Η «Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου» προσφέρεται, επίσης, σαν βασική ασφάλιση για 
την κάλυψη νοσοκομειακών και ιατροφαρμακευτικών αναγκών. Στην περίπτωση του 
θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της Ασφάλισης, καταβάλλεται στους 
δικαιούχους το Ασφαλισμένο κεφάλαιο. Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ζει στη 
λήξη της διάρκειας της Ασφάλισης, δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή επιστροφής 
ασφαλίστρων. Η διάρκεια της Ασφάλισης μπορεί να είναι από ένα έτος έως ισοβίως.  

Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου Αποπληρωμής Δανείου.  
 
Προτιμάται από όσους έχουν την υποχρέωση πληρωμής ενός στεγαστικού ή άλλου 
δανείου, για την εξασφάλιση της αποπληρωμής του στην περίπτωση του θανάτου τους 
από ατύχημα ή ασθένεια, ώστε η απώλειά τους να μην επιβαρύνει και οικονομικά την 
οικογένεια τους.  

ΜΙΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΚΛΑΔΟΣ I1) 

Μικτή Ασφάλιση ενός ατόμου. 
 
Η ασφάλιση αυτή αποτελεί επένδυση για τον ίδιο τον Ασφαλισμένο που θέλει να 
συγκεντρώσει ένα ποσό για την πραγματοποίηση των ονείρων ή των επιθυμιών του τη 
χρονική στιγμή που ο ίδιος θα επιλέξει και επιπλέον αποζημίωση στην οικογένειά του 
αν επέλθει ο θάνατος, από ατύχημα ή ασθένεια, πριν τη λήξη της ασφάλισης. 
 



 

 
 
Β Έκδοση εντύπου (Ημερομηνία: 01/01/2016 ) 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης του παρόντος εντύπου   

Η ασφαλιστική εταιρία θα πληρώσει το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο προσαυξημένο με το 
εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο:  

o Στον ίδιο τον Ασφαλισμένο εφόσον ζει στη λήξη.  
o Στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του.    

Μικτή Ασφάλιση Παιδιού.  
 
Αποτελεί την επιλογή του γονιού που επιθυμεί να προγραμματίσει και να σιγουρέψει 
τις σπουδές ή την επαγγελματική αποκατάσταση του παιδιού του επενδύοντας 
σήμερα, για να χαμογελάει αύριο.  
 
Συνδυάζεται με την Συμπληρωματική Κάλυψη «Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρου» 
(Α.Π.Α), για να συνεχισθεί το πρόγραμμα ασφάλισης με τη Βασική Ασφάλιση Ζωής 
ακόμη και στην περίπτωση του Θανάτου ή της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του 
Συμβαλλομένου.  

   

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ (ΚΛΑΔΟΣ I2) 

Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα με επιστροφή Ασφαλίστρων σε περίπτωση 
Θανάτου.  

Αφορά όσους θέλουν να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να πραγματοποιούν τα όνειρά 
τους και μετά την συνταξιοδότησή τους.  
Με το Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα η Εταιρία πληρώνει στον Ασφαλισμένο, εφόσον 
ζει κατά την έναρξη της συνταξιοδότησης:  
   

o Την ισόβια μηνιαία σύνταξη που συμφωνήθηκε με την αίτηση ασφάλισης.  
o Εφάπαξ ποσό ίσο με την αξία εξαγοράς στη λήξη της ασφάλισης.  

 Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ασφάλισης καταβάλλονται 
στους δικαιούχους τα έως τότε πληρωμένα ασφάλιστρα  προσαυξημένο με το εγγυημένο 
τεχνικό επιτόκιο.  

Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα με αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 2% & 
5%. 
 
Ισχύει ότι και στο Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα με τη διαφορά ότι η πληρωμή των 
ασφαλίστρων αναπροσαρμόζεται ετησίως με 2% ή 5% μέχρι τη λήξη της διάρκειας του 
Ασφαλιστηρίου.  

~~~~~~ 


