
Νέα προγράμματα:
Care 4u  & Care 4family 



Case study 4
Χειρουργικά
επιδόματα σε
περίπτωση µη 

χρήσης
έως 7.500 €

(surgical x 2)

Καταρράκτης
2.000 €

για κάθε μάτι

Θυρεοειδεκτομή  
2.000 €

Κύστη 
Ωοθήκης
1.200 €

Υστερεκτομή
2.400 €

Σαφηνεκτομή
2.500 €

Οσφυϊκή
Δισκεκτοµή

4.000 €

Λίθος 
ουρητήρα
1.800 €

Προϋποθέσεις Μετατροπής Ατομικών / Οικογενειακών Ασφαλιστηρίων 
Κλάδου Υγείας στο πρόγραμμα CARE4 YOU

1. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να μην έχει κάνει χρήση του εν ισχύ 
προγράμματος/ συμβολαίου Υγείας, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει 
ιστορικό ζημιάς στο συμβόλαιο που διατηρεί στην εταιρεία μας.

2. Θα τίθεται επασφάλιστρο 20% λόγω μετατροπής.
3. Οι αναμονές των παροχών του νέου συμβολαίου ισχύουν κανονικά 

(ισχύουν για τοκετό , διαθλαστικές ,bonus μη χρήσης, check up)
4. Το ποσοστό της προμήθειας του νέου προγράμματος θα μειώνεται κατά 5 

μονάδες από την πρωτοετή προμήθεια λόγω της αλλαγής .
5. Αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά την λήξη της 

προωθητικής περιόδου.



Ειδικές αναμονές για πρώτο-ασφαλιζόμενους.
12 μήνες για Θυρεοειδή, Κήλες, Αμυγδαλές, Παθήσεις έσω γεννητικών οργάνων, 
Παθήσεις γονάτων, Εκκολπώματα , Όγκοι ,κύστες  και  κακοήθεια.
6 μήνες για Ρινικό Διάφραγμα και καρδιολογικές παθήσεις.
5 έτη για αντιμετώπιση νοσογόνου παχυσαρκίας.

Ηλικία 
εισόδου 

από 3 
μηνών έως 
65 ετών .

Περίοδος 
αναμονής 
30 ημερών 

Από την 31η ημέρα και 
μετά δίδεται πλήρης 

κάλυψη παθήσεων που 
συνέβησαν κατά την 
διάρκεια αναμονής 

χωρίς να θεωρούνται 
προ υπάρχουσες .

Ανανέωση µε ίδιους όρους και παροχές 



Κάλυψη σε Ελλάδα 100%

Παγκόσμια Κάλυψη (εκτός ΗΠΑ & Καναδά 80% 100% 100%
ΗΠΑ & Καναδά 70% 90% 90%
Σε Δημόσιο Νοσοκομείο χωρίς απαλλαγή

Επείγοντα/odc/ods στο 50% της απαλλαγής

Ρομποτική χειρουργική χωρίς προέγκριση

Ανοσοθεραπεία για αντιμετώπιση κακοήθειας

Χημειοθεραπείες/ακτινοθεραπείες

Αποκατάσταση μαστών μετά από μαστεκτομή

Προληπτική μαστεκτομή και υστερεκτομή

Χωρίς πίνακα αμοιβών 
χειρουργών και 

αναισθησιολόγων σε Ελλάδα 
και Εξωτερικό 

συµπεριλαµβανοµένων ΗΠΑ & 
ΚΑΝΑΔΑ 



Αιμοκάθαρση και μηχανική υποστήριξη

ΜΕΘ και ΜΑΦ χωρίς χρονικό όριο

Τοποθέτηση μοσχευμάτων 

Αποκλειστική νοσηλεύτρια εως 15 ημέρες 150 € 240 € 240 €
Συγγενείς παθήσεις μετά από 2 έτη 300.000 € 400.000 € 400.000 €
Επίδομα μητρότητας.

Νοσοκομειακό ή και χειρουργικό επίδομα λόγω μη χρήσης

Διαθλαστικές επεμβάσεις μετα την 5ετία 2.000 € 4.000 € 4.000 €
Έξοδα πριν και μετά με μία διανυκτέρευση 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Αποκατάσταση και αποθεραπεία 36.000 € 36.000 € 36.000 €



Κάλυψη κρίσεων Ε
Κάλυψη βιοψίας οργάνων 
Ψυχολογική υποστήριξη για σοβαρές παθήσεις 60 € 60 € 60 €
Λογοθερεπεία/εργοθεραπεία μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό 60 € 60 € 60 €
Επιβράβευση μη χρήσης μετά από 2 έτη.
Επιβράβευση λόγω συμμετοχής του ΕΟΠΠΥ
Κατάργηση των απαλλαγών 500/1000/1500 με το bonus 20
Ετησιοποίηση των απαλλαγών εφόσον γίνει χρήση του ΕΟΠΠΥ μετά από 2 έτη 
Ετήσιο check up 
Επείγουσα αερομεταφορά 
Δωρεάν ταξιδιωτική βοήθεια
Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων



Care 4 Family 
Κεφάλαιο 700.000€ ανά μέλος & ανά έτος
Κάλυψη Ελλάδα & Ευρώπη 100%
Κάλυψη ΗΠΑ & Καναδά 90%
Καλύψεις σύμφωνα με την ανάγκη κάθε μέλους 

Ετησιοποίηση της κοινής απαλλαγής

Συνέχιση του συμβολαίου και μετά την ενηλικίωση του μέλους.
Οικογενειακές εκπτώσεις έως 55%  με την έκπτωση του cross selling.
Οικογενειακές εκπτώσεις

20% 20% 25% 55%0%

Διμελής Οικογένεια Τριμελής Οικογένεια 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

ΕΚΠΤΩΣΗ CROSS 
SELLING 10%



Επιπλέον καλύψεις 
Προσάρτημα PLUS

 Πλέον των προνομίων με την χρήση της παροχής 
Plus με όριο κάλυψης 500€ ετησίως 
(συμπεριλαμβάνεται η ιατρική πράξη, επίσκεψη 
ειδικότητας on call , η διαγνωστική εξέταση, η 
φαρμακευτική αγωγή) ανεξαρτήτως απαλλαγής 
με υποχρεωτική ενημέρωση του call center για 
απευθείας κάλυψη.

 Προληπτική εξέταση Κολονοσκόπησης και 
Γαστροσκόπησης (check up), σε ειδικά 
συμβεβλημένα νοσοκομεία, ανεξαρτήτως 
απαλλαγής, µε ενημέρωση του call center, µετά
από τη συμπλήρωση 2 ασφαλιστικών ετών και 
επανάληψη µια φορά ανά διετία



Επιπλέον καλύψεις 

 Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
Παροχή κεφαλαίου για την κάλυψη εξόδων      

συνεπείας ατυχήματος.
 Surgical επι 2 

Διπλασιασμός του χειρουργικού επιδόματος που 
δίδεται λόγω μη χρήσης.

 Flexi care και Flexi care plus
Σας εξασφαλίζουμε την μείωση απαλλαγής κατά μία κλίμακα 
χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας ή κατά δύο κλίμακες εφόσον 
η απαλλαγή είναι των 6.000€ (flexi care plus).
Η μείωση μπορεί να γίνει στην κάθε ετήσια
ανανέωση.
 Bonus 40
Κατάργηση της απαλλαγής των 3.000€ και των 6.000€ σε 
περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα κατά 
40% στο σύνολο εξόδων νοσηλείας.



Case study 1 



Case study 2

Κάλυψη αντιμετώπισης καρκίνου με ανοσοθεραπεία
Τι είναι η ανοσοθεραπεία;

Η διαφορά των ανοσο-ογκολογικών θεραπειών με άλλες αντικαρκινικές θεραπείες, είναι ότι 
στοχεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος και όχι τα καρκινικά κύτταρα, επιτρέποντάς του να 

αναγνωρίζει και να επιτίθεται επιλεκτικά στα καρκινικά κύτταρα. Η χρήση της ανοσοθεραπείας έχει 
αντικαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις την χρήση της κλασσικής χημειοθεραπείας.

Οι κύριες χρήσεις της σήμερα είναι:
Καρκίνος του πνεύμονα, Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως , Καρκίνος νεφρού, Μελάνωμα, Παχύ 

έντερο/στομάχι

Αποκατάσταση µαστού µετα από µαστεκτοµή χωρίς όριο
Προληπτική µαστεκτοµή µε αποκατάσταση µαστού και προληπτική χειρουργική αφαίρεση γεννητικών 

οργάνων χωρίς όριο
Πόσο κοστίζει η μαστεκτομή και η αποκατάσταση του μαστού: 

Απλή μαστεκτομή 5.900€ , Αποκατάσταση :12.000€ 
Μαστεκτομή άμφω: 8.500€ , Αποκατάσταση Μαστών 19.700€



Επιβράβευση χρήσης δημόσιου φορέα 

Επιβράβευση χρήσης δημόσιου φορέα στο υπερβάλλον ποσό της απαλλαγής έως του ποσού των 
10.000€
π.χ. ασφαλισμένος με εκπιπτόμενο ποσό συμβολαίου 1.000 € συμμετοχή Δημοσίου φορέα 1.500 €  
στο σύνολο της νοσηλείας bonus στο υπερβάλλον ποσό των 500 € 30% επιβράβευση (150 € )

Επιβράβευση μη χρήσης 
Επιβράβευση μη χρήσης από το 3ο έτος με 10% και επιπλέον εκπτώσεις για κάθε χρόνο 

μέχρι και το 8ο έτος (σύνολο έως 20%)
Για τα προγράμματα Care 4u 700.000 , Care 4u 1.000.000 και Care 4 family.



1.Έκπτωση cross selling 10%
2.Έκπτωση μη χρήσης από 10%
3.Οικογενειακή έκπτωση έως 55%
4.Επιβράβευση  με χρήση ΕΟΠΥΥ 30%
5.Μηδενισμός απαλλαγής με ΙΦΕ καθώς  και με το  Bonus 20 ή 
με το Bonus 40.
6.Κάλυψη plus για τα επείγοντα περιστατικά 
7.Κάλυψη Ρομποτικής χωρίς προέγκριση.
8.Κάλυψη ανοσοθεραπείας.
9.Κάλυψη κρίσεων Ε 
10.Προληπτική μαστεκτομή και υστερεκτομή.
11.Επίδομα μητρότητας.
12.Αποκατάσταση σε τριτοβάθμιο επίπεδο.
13.Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων του λήπτη της ασφάλισης 
ενσωματωμένη στο προϊόν.
14. Ανανέωση με τους ίδιους όρους και παροχές

Μην ξεχνάμε!
Προωθητική ενέργεια μέχρι 31/10/2020



Σας 
ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας!


