Platinum Family

Ετήσιο προληπτικό CHECK UP

Ποσό κάλυψης: 700.000€ ανά περιστατικό & κατ΄έτος
Θέση νοσηλείας: Lux – A – B
Επιλογές απαλλαγής: 500 – 1.000 – 1.500 – 3.000 – 6.000
Επιλογές συνασφάλισης: 0% - 5% - 10% - 20%
Ποσοστά κάλυψης: 100% σε όλον τον κόσμο – 90% ΗΠΑ & Καναδά με όριο τα 350.000€
Κάλυψη συγγενών παθήσεων: καλύπτονται μετά από 2 έτη έως του ποσού των 200.000€
Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσηλεύτριας, μέχρι 240€ την ημέρα για 15 ημέρες
Κάλυψη εξόδων έως 1.000€ πριν & μετά τη νοσηλεία με ελάχιστη 1 διανυκτέρευση
*Παροχή Νοσοκομειακού επιδόματος από 110€ - 150€ ημερησίως
*Παροχή Χειρουργικού επιδόματος έως 3.500€ ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης
Κάλυψη αιμοκάθαρσης, μηχανικής υποστήριξης, χημειοθεραπειών, ακτινοθεραπειών, χωρίς χρονικό
περιορισμό & έως του ποσού των 700.000€ ανά περιστατικό
Κάλυψη Μονάδος Εντατικής Θεραπείας & αυξημένης φροντίδας χωρίς χρονικό περιορισμό & έως του
ποσού των 700.000€ ανά περιστατικό
Κάλυψη Μοσχευμάτων έως του ποσού των 700.000€
Κάλυψη εξόδων αποκατάστασης & αποθεραπείας έως
24.000 ευρώ
Ετησιοποίηση των απαλλαγών 1.500€, 3.000€ & 6.000€,
εφόσον δεν υπάρξει απαίτηση για 2 συνεχόμενα έτη.

Mε το
surgical x 2
το χειρουργικό
επίδομα μπορεί
να φτάσει έως
7.000ευρώ

One day clinic, με μείωση της απαλλαγής κατά 50%
Μηδενισμός των απαλλαγών για νοσηλείες σε δημόσια νοσοκομεία.

Παροχή
επιδόματος
τοκετού μετά
από 24 μήνες,
από 2.000€ έως
3.000€ ανάλογα
την θέση
νοσηλείας

ΔΩΡΕΑΝ
Παροχή Ταξιδιωτικής Ασφάλισης
Παροχή Αερομεταφοράς έως του ποσού των 8.000€
Παροχή ετήσιου Check – up

*Οι παροχές του νοσοκομειακού και
χειρουργικού επιδόματος δίδονται
εφόσον δεν υπάρξει απαίτηση κάλυψης
νοσοκομειακών εξόδων.

ΑΝΔΡΕΣ

Γ ΥΝ Α Ι Κ Ε Σ

Π Α ΙΔΙ Α

Καρδιολογική εξέταση
ΗΚΓ (με διάγνωση)
Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL LDL
Ακτινογραφία θώρακος
PSA (προστατικό αντιγόνο)

Καρδιολογική εξέταση
ΗΚΓ (με διάγνωση)
Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL LDL
Ακτινογραφία θώρακος
TEST PAP
Μαστογραφία

Γενική Αίματος
Σάκχαρο
Χοληστερίνη
Σίδηρος
Ασβέστιο

Οικογενειακή
Έκπτωση
PLATINUM
FAMILY σε
συνδυασμό με
cross selling
έως 50%

Kεφάλαιο 700.000 € ανά μέλος
Δίδεται η δυνατότητα συνέχισης
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
του κάθε μέλους, με τις ίδιες
καλύψεις και παροχές μετά την
ενηλικίωση του τέκνου (ατομικό
συμβόλαιο)
Μια μοναδική Ετήσια
Απαλλαγή για όλα τα μέλη της
οικογένειας, σε περίπτωση
που έχει επιλεγεί ίδιο ύψος
απαλλαγής για όλα τα μέλη σε
κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Bonus
30% στο ποσό
του ΕΟΠΠΥ, για ποσά
συμμετοχής άνω του
απαλλασσόμενου!

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
μέχρι και 45% που ξεκινούν από το 1ο κιόλας μέλος (για τριμελείς και
άνω οικογένειες) και από το 2ο μέλος (για διμελείς οικογένειες)
Για διμελείς, τριμελείς και άνω, οι εκπτώσεις διαμορφώνονται ως εξής:
Διμελείς οικογένειες 1ο μέλος 0, 2ο μέλος 10%
Τριμελείς οικογένειες 1ο μέλος 10%, 2ο μέλος 15%, 3ο 45% καθώς και
για όλα τα υπόλοιπα.

Κατάργηση
του ποσού απαλλαγής
ή & συνασφάλισης
του ασφαλισμένου, σε
περίπτωση συμμετοχής
άλλου ασφαλιστικού φορέα
κατά τουλάχιστον 20%
στις δαπάνες του
νοσοκομείου για τις
απαλλαγές των 500-1.000
και 1.500 ευρώ.

