
Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Μελών

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ



Ο µεγαλύτερος ασφαλιστής Υγείας στην Ευρώπη
Ο 5ος µεγαλύτερος ασφαλιστικός όµιλος στην Ευρώπη
Η µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία της Ολλανδίας, µε ιστορία 200 ετών

Όµιλος Achmea



Τζίρος: €19.5 δις (5 φορές το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς!)
Ίδια Κεφάλαια: €9.8 δις
Καθαρά κέρδη: €382 εκ.
Ενοποιηµένος ∆είκτης Φερεγγυότητας: 183%
Βαθµολογείται µε Α+ από τη Standard & Poor’s 

Όµιλος Achmea



Οικονοµικά στοιχεία
INTERAMERICAN

∆είκτης Φερεγγυότητας
INTERAMERICAN Ζωής: 166%

∆είκτης Φερεγγυότητας
INTERAMERICAN Ζηµιών: 216%

Αποζηµιώσεις: €211,8 εκ. σε 353.316
περιπτώσεις, εκ των οποίων:

€130,9 εκ. στη Ζωή & την Υγεία

€65,5 εκ. στις Γενικές Ασφαλίσεις

€15,4 εκ. στις Οµαδικές Ασφαλίσεις

Στοιχεία 2016



Το πρόγραµµα



Παροχές Προστασίας

Παροχή ΠΟΣΟ

Ασφάλεια Ζωής € 15.000,00

Ασφάλεια Θανάτου από Ατύχηµα

Σε συνδυασµό µε την Ασφάλεια Ζωής

€ 15.000,00

€30.000,00

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από ατύχηµα € 15.000,00

Μόνιµη Μερική Ανικανότητα από ατύχηµα, ποσοστό % € 15.000,00



Κάλυψη Υγείας – Νοσοκοµειακή περίθαλψη

Παροχή ΠΟΣΟ

Ανώτατο ποσό κατ’ άτοµο ετησίως € 15.000,00

∆ωµάτιο & Τροφή
ΜΕΘ & Εξωτερικό ( χωρίς όριο ηµερών στη ΜΕΘ)

Β΄(2κλινο)
€ 400,00

Ποσοστό κάλυψης σε ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Νοσοκοµεία,  απ ευθείας 80 %

Ποσοστό κάλυψης ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Νοσοκοµεία, απολογιστικά 80  %

Αν άλλος φορέας καλύψει το 20%  , κάλυψη 100%

Απαλλασσόµενο ποσό ετησίως € 500

Κάλυψη του Φ Π Α 24% στα συµβεβληµένα νοσοκοµεία ναι

Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία ναι

Αµοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου 100%  
(διπλασιασµός στο εξωτερικό) 

Βάσει πίνακα



ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΘΗΝΑΙΚΗ MEDICLINIC ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ)

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
(ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

METROPOLITAN ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡ.ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΧΑΝΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΙΑΣΩ Μαιευτική και Γυναικολογική
Κλινική (εκτός από τοκετό)

ΟΛΥΜΠΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΩ-ΑΡΓΥΡΟΥ∆Η
(ΧΙΟΣ)

ΙΑΣΩ GENERAL

MEDITERRANEO

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΜΗΤΕΡΑ Γενική Κλινική (εκτός
παιδιατρικού τµήµατος και τοκετού)

MEDITERRANEO HOSPITAL

Συµβεβληµένα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα



Κάλυψη Υγείας – Νοσοκοµειακή περίθαλψη

Επιδόµατα ΠΟΣΟ

Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα
Καταβάλλεται σε περίπτωση νοσηλείας, µέχρι 90 ηµέρες

€ 150,00

Χειρουργικό Επίδοµα, βάσει πίνακα ποσοστό 70% µέχρι,
καταβάλλεται σε περίπτωση µη προσκόµισης δαπανών, € 2.054,00



Εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη

Παροχή ΠΟΣΟ

Ανώτατο ετήσιο όριο ( ελεύθερη επιλογή δικτύου και ιατρών) € 600,00

Καλύπτονται Ιατρικές Επισκέψεις,  Ιατρικές Πράξεις, Φάρµακα, 
∆ιαγνωστικές Εξετάσεις, Εργαστηριακές Εξετάσεις

Ανώτατο καταβαλλόµενο ποσό για Ιατρική Επίσκεψη

Ανώτατος αριθµός επισκέψεων ετησίως

Χωρίς επιµέρους όριο

8

Απόδοση εξόδων. …… απολογιστικά

µε συµµετοχή άλλου φορέα µε 20%

80 %

100%
Ετήσιο απαλλασσόµενο ποσό € 90,00



Εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη….συνέχεια

Παροχή ΠΟΣΟ

Ανώτατο ετήσιο όριο € 500,00

Καλύπτονται
∆ιαγνωστικές εξετάσεις, Εργαστηριακές εξετάσεις, 

Συµµετοχή ασφαλιζόµενου 10%

Συµµετοχή INTERAMERICAN µε απ ευθείας κάλυψη 90%

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις µε συµµετοχή ασφαλιζόµενου € 10,00

Απαλλασσόµενο ποσό ΧΩΡΙΣ

Μέσω ∆ικτύου ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ
MEDIFIRST …..επιπλέον



Εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη….συνέχεια

Παροχή

Ανώτατο ετήσιο όριο € 500,00

Καλύπτονται
∆ιαγνωστικές εξετάσεις, Εργαστηριακές εξετάσεις, 

Συµµετοχή ασφαλιζόµενου µε απ ευθείας κάλυψη 20%

Συµµετοχή INTERAMERICAN 80%

Απαλλασσόµενο ποσό ΧΩΡΙΣ

Μέσω ∆ικτύου EUROMEDICA … επιπλέον

Το παραπάνω ποσό των € 500 δεν συμπεριλαμβάνεται στο ανώτατο ετήσιο όριο και παρέχεται πέραν και
επιπλέον των € 15.000



Γενική αίματος
Γενική ούρων
Σάκχαρο αίματος
Ουρία
Ουρικό οξύ
Χοληστερίνη
Κρεατινίνη
Τριγλυκερίδια

Κάλυψη προληπτικού ελέγχου υγείας - Check up

Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Ακτινογραφία Θώρακος
Τέστ Παπανικολάου
Τέστ κοπώσεως (άνδρες άνω των 40)
P. S . A  (άνδρες άνω των 40)
Μαστογραφία (γυναίκες άνω των 40)

καλύπτονται απ’ ευθείας οι κυρίως ασφαλιζόμενοι μία φορά ετησίως στο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων της
EUROMEDICA.



Βασικές εξαιρέσεις Νοσοκοµειακής Περίθαλψης

∆ιανοητικές και ψυχιατρικές παθήσεις

∆ιόρθωση διαθλαστικών διαταραχών των µατιών

Αλκοολισµός και υπερβολική χρήση οινοπνευµατωδών ποτών

Οδοντιατρική περίθαλψη (ναι, µετά από ατύχηµα και νοσηλεία)

Πλαστική χειρουργική (ναι, µόνο µετά από ατύχηµα)

Έξοδα αγοράς γυαλιών και ακουστικών βαρηκοΐας

Έξοδα για παρακολούθηση & επιπλοκές εγκυµοσύνης

Έξοδα για τοκετό και τυχόν επιπλοκές του

Έλεγχος στειρότητας και θεραπείες προς αποκατάσταση

Φυσιοθεραπεία, εκτός από την αποκατάσταση των συνεπειών ατυχήµατος

Προϋπάρχουσες ασθένειες

Θεραπεία µε βελονισµό



Βασικά χαρακτηριστικά

Οµαδικό συµβόλαιο µε Συµβαλλόµενο την ΕΝΩΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΩΝ & 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Ασφαλίζονται όλα τα µέλη µέχρι το 70ο έτος και τα εξαρτώµενα µέλη , σύζυγοι
µέχρι το 70ο έτος και τα παιδιά από 30 ηµερών έως το 27ο έτος.
Ένταξη άµεσα για κάθε ενδιαφερόµενο µέλος
Για όλο το πρόγραµµα παρέχεται 24ωρη κάλυψη εντός εκτός εργασίας και σε
οποιοδήποτε µέρος του κόσµου
Γα τα εξαρτώµενα µέλη ισχύει 12µηνη αναµονή για προϋπάρχουσες
παθήσεις
Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται σε 2 εξαµηνιαίες δόσεις (1/1  &  1/7)
Καταβολή αποζηµιώσεων εντός 15  εργάσιµων ηµερών
Κατάθεση αποζηµιώσεων σε τραπεζικούς λογαριασµούς IBAN
Αποστολή της αποζηµίωσης σε ηλεκτρονική µορφή στο email των
ασφαλισµένων
Λειτουργεί ιδανικά σε συνδυασµό µε άλλο φορέα ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ, 
ΑΤΟΜΙΚΟ)
Στα Συµβεβληµένα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
(ΦΠΑ) ύψους 24%, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο την Interamerican



∆ιπλό πλεονέκτηµα για τους ασφαλισµένους µε Οµαδικό

Επέκταση Οµαδικής Ασφάλισης
ΜEDIHOSPITAL Double Benefit

Το πρόγραµµα δηµιουργήθηκε µε σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους
ασφαλισµένους σε οποιοδήποτε Οµαδικό συµβόλαιο υγείας να αποκτήσουν
ένα ατοµικό ασφαλιστήριο εξασφαλίζοντας δύο µοναδικά πλεονεκτήµατα

1.Νοσοκοµειακή κάλυψη µέχρι € 800.000, µε απαλλαγή € 15.000 (ποσό που
καλύπτει το οµαδικό ασφαλιστήριο) – Πλήρη κάλυψη σε σοβαρά περιστατικά
υγείας και
2.Όταν τερµατιστεί η κάλυψή τους από το οµαδικό πρόγραµµα θα έχουν
εξασφαλίσει συνέχιση της ασφάλισης τους στο πρόγραµµα MEDIHOSPITAL 
Double Benefit µε µειωµένο ποσό απαλλαγής € 2.000 και µε διατήρηση της
ασφαλισιµότητας τους χωρίς κανένα επιπλέον ιατρικό έλεγχο



Ατοµικό πρόγραµµα Νοσοκοµειακής περίθαλψης
Ετήσια ανανέωση
Ηλικία εισόδου στο πρόγραµµα 65 έτη
Ισχύει και για τα εξαρτώµενα µέλη
Λειτουργεί συνδυαστικά µε την οµαδική ασφάλισή σας
Μείωση της απαλλαγής κατά την αποχώρηση από το οµαδικό πρόγραµµα
άµεσα και χωρίς χρονικό περιορισµό παραµονής στο οµαδικό
Συνέχιση ασφάλισης χωρίς επανέλεγχο της υγείας
Απλές διαδικασίες
Προσιτά ασφάλιστρα
Κάλυψη σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου
Κάλυψη check-up
Περιλαµβάνει και το πρόγραµµα Άµεσης Ιατρικής Βοήθειας

Επέκταση Οµαδικής Ασφάλισης
ΜEDIHOSPITAL Double Benefit

Χαρακτηριστικά του Προγράµµατος



Μικτό Κόστος Οµαδικής Ασφάλισης

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟ

Κυρίως Ασφαλιζόµενος € 34,70

1  εξαρτώµενο µέλος € 28,98

2  ή περισσότερα εξαρτώµενα µέλη € 57,96



Ειδική προσφορά στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων

Επιπλέον έκπτωση5%

Στα µέλη του Συλλόγου

µε χρήση εκπτωτικού κωδικού προσφοράς
στην ασφάλιση των οχηµάτων τους



∆ιαδικασία Ένταξης στην Οµαδική Ασφάλιση

Επικοινωνία µε έναν εξειδικευµένο σύµβουλο εξυπηρέτησης του συµβολαίου
Συνάντηση γνωριµίας, παρουσίασης των παροχών του Οµαδικού

προγράµµατος, καθώς και του συµπληρωµατικού συµβολαίου Double Benefit
Εφόσον το µέλος θέλει να ενταχθεί, συµπλήρωση των ειδικών εντύπων

«Αίτηση ένταξης στην οµαδική ασφάλιση» και «∆ήλωση κατάστασης
Υγείας» πριν από την έναρξη της ασφάλισης
Απάντηση του τµήµατος underwriting της εταιρίας για αποδοχή της κάλυψης
Έναρξη της κάλυψης την 1η ηµέρα του επόµενου µήνα
Αποστολή σχετικών εγγράφων
Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλα τα στάδια



Πληροφορίες – Ερωτήµατα - ∆ιευκρινίσεις

Λουκάς Τουρνατζής

Πανόρμου 119 & Λ.Κηφισίας Αθήνα, 
210 6609719 - 6932 300780
email: tournatzisl@agency.interamerican.gr

Θάνος Τζιώτζιος

Αγ. Κων/νου 57  Μαρούσι
210 8221273 - 6932 250156
email: tziotziosa@agency.interamerican.gr

Εξυπηρέτηση µελών

Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων

Τηλ. 210 9461185 – 210 9461162
email: groupdivision@interamerican.gr



Πρόταση Οµαδικής Ασφάλισης Μελών

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ

Σας Ευχαριστούµε


