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Όλα για την υγεία σου.
Να είσαι καλά.

#bewell
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Υγεία είναι η πλήρης φυσική, 
πνευματική και κοινωνική ευζωία 
και όχι απλά η απουσία ασθένειας 

ή ανικανότητας στη ζωή μας.
Παγκόσμιος Οργανισμός Yγείας

 «Να είσαι καλά». Μια ευχή που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας καθημερινά. 
Μία επιθυμία να γίνει πράξη το δικαίωμα του καθένα μας για περισσότερη, 
πιο ουσιαστική και ευτυχισμένη ζωή.  

Καλύτερη διατροφή, συχνή άσκηση, ψυχική ηρεμία είναι η βάση της ευζωίας. 
Ταυτόχρονα, η άμεση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, όταν 
τις χρειαστούμε, είναι καθοριστική. Μόνο όταν μπορούμε να διαχειριστούμε 
οικονομικά οποιοδήποτε θέμα αφορά την υγεία μας, μπορούμε να νιώθουμε 
ήρεμοι και να είμαστε πραγματικά καλά!

Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτόν το στόχο; Μπορούμε να βασιστούμε 
αποκλειστικά στο δημόσιο σύστημα υγείας; Ταυτόχρονα, τα χρήματα που πρέπει 
να πληρώνουμε οι ίδιοι για τη δημόσια ή την ιδιωτική μας περίθαλψη, αυξάνονται 
συνεχώς. 

Όλοι αναγνωρίζουμε την αξία και τον συμπληρωματικό ρόλο της ιδιωτικής 
ασφάλισης, αλλά μέχρι σήμερα το υψηλό κόστος παρέμενε ένα εμπόδιο για 
την απόκτησή της. Η αλήθεια είναι ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν ήταν ποτέ 
ένα προϊόν πολυτέλειας αλλά μια ακριβή αναγκαιότητα!

Η υγεία μας χρειάζεται 
μια σφαιρική αντιμετώπιση 



4

becovered

bestrong

Να αναζητάς 
το καλύτερο

Να χαίρεσαι 
την κάθε στιγμή

Να μη φοβάσαι
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 y Το δημόσιο σύστημα υγείας αναθεωρεί σταδιακά 
τις παροχές του προς τους ασφαλισμένους του και 
συχνά απαιτείται να συμπληρώνουν οι ίδιοι τα κενά 
που δημιουργούνται.

 y Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας γίνονται ολοένα 
και πιο ακριβές και η πρόσβαση σε αυτές, 
χωρίς ιδιωτική ασφάλιση, είναι πολλές φορές 
απαγορευτική.

 y Ο τρόπος ζωής μας οδηγεί σε αύξηση των 
προβλημάτων υγείας όπως εμφράγματα, εγκεφαλικά 
και διάφορα είδη καρκίνου που απαιτούν σημαντικές 
δαπάνες για την αντιμετώπισή τους. 

 y Μια σοβαρή ασθένεια ή μια παρατεταμένη νοσηλεία 
μπορεί να καταστρέψει οικονομικά ένα νοικοκυριό ή 
να οδηγήσει σε δραματική μείωση των υφισταμένων 
περιουσιακών στοιχείων του, αλλάζοντας για πάντα 
την ποιότητα ζωής της οικογένειας. Ο δανεισμός 
δεν ήταν ποτέ αλλά και ιδιαίτερα σήμερα η λύση.

 y Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι η λύση αλλά 
μπορούμε να την αποκτήσουμε μόνο όταν έχουμε 
καλή υγεία. Όταν πια παρουσιάζονται προβλήματα 
υγείας είναι ουσιαστικά ανέφικτη. Άρα η απόφασή 
μας δεν μετατίθεται στο μέλλον.

H ανάγκη για ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας 

Μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης, 
οι άνθρωποι εξασφαλίζουν πρόσβαση 

σε ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες. 
Έτσι δεν αναγκάζονται να λαμβάνουν 
αποφάσεις με βάση το κόστος των 

λύσεων, όταν η υγεία τους κλονίζεται!

Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι αγκαλιάζουν την έννοια της ιδιωτικής ασφάλισης, γιατί αναζητούν 
περισσότερη ασφάλεια και προστασία για τους ίδιους και τους αγαπημένους τους. Κυρίως, δε θέλουν να 
αφήσουν στην τύχη ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η υγεία τους. Η ασφάλιση υγείας δεν είναι μόνο μια επιλογή 
συναισθηματική, αλλά μια σημαντική οικονομική απόφαση η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα όπως:
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 y Για 50 χρόνια πρωταγωνιστεί στην ελληνική 
ασφαλιστική αγορά.

 y Έχει την καινοτομία στο DNA της: Δημιούργησε το 
πρώτο πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και 
το πρώτο ιδιωτικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα 
(MeDisYsteM).

 y Κανείς δεν γνωρίζει την υγεία καλύτερα: Αποτελεί 
τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία η οποία διαθέτει 
ιδιόκτητες υποδομές υγείας και βοηθείας (Αθηναϊκή 
MeDicliNic, Πολυϊατρεία MeDiFiRst και 
ασθενοφόρα).

 y Είναι μέλος της Achmea, του ομίλου που κατέχει την 
πρώτη θέση στην ασφάλιση υγείας στην Ευρώπη. 

 y Έχει υψηλή φερεγγυότητα και ισχυρά οικονομικά 
μεγέθη. Η Achmea βαθμολογείται με Α, ως 
ασφαλιστική εταιρεία από τον οίκο αξιολόγησης 
Fitch και ο δείκτης φερεγγυότητάς της φτάνει στο 
184%. 

 y Έχει κερδίσει την υψηλή ικανοποίηση των πελατών: 
Οι πελάτες της iNteRAMeRicAN συστήνουν και 
προβάλλουν την εταιρία, σύμφωνα με το σύστημα 
ποιοτικού ελέγχου NPs tracking.

Η INTERAMERICAN πρωτοπορεί 
ξανά στο χώρο της υγείας
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Μια νέα πρόταση που αγκαλιάζει 
την υγεία σας
Για την καλή σας υγεία από σήμερα και για το αύριο, 
η iNteRAMeRicAN δημιούργησε το μοναδικό 
σύστημα υγείας «bewell».  

Πολύ παραπάνω από ένα απλό ασφαλιστικό 
πρόγραμμα υγείας, το «bewell» είναι μια συνολική 
πρόταση για την υγεία σας και τη ζωή σας, με σκοπό 
να σας βοηθήσει να ζήσετε ασφαλέστερα, 
περισσότερο και καλύτερα. Είναι ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει την ασφάλιση, την 
πρόληψη, αλλά και τομείς σχετικούς με τη διατροφή, 
τη φυσική κατάσταση και την ενημέρωση για κάθε 
θέμα το οποίο αφορά στη διαχείριση της υγείας σας. 

Φιλοδοξία μας στην iNteRAMeRicAN είναι να 
σας δώσουμε τα σωστά εργαλεία ώστε να γνωρίζετε 
περισσότερο, να ανησυχείτε λιγότερο, να ελέγχετε 
τη ζωή σας καλύτερα, να σχεδιάζετε το αύριο και 
το μέλλον των παιδιών σας με σιγουριά και ασφάλεια! 
Επιθυμία μας είναι πάνω από όλα να νιώθετε καλά και 
να έχετε πάντα καλή υγεία. Να ζείτε κάθε στιγμή της 
ζωής σας, έχοντας ως «μαξιλάρι» αδιαπραγμάτευτης 
σιγουριάς το ασφαλιστικό σας πρόγραμμα που εσείς 
δημιουργήσατε με τον συνεργάτη μας!

to «bewell» αναπτύσσεται πάνω σε 3 βασικούς άξονες 
για την επίτευξη της καλής υγείας

Ενημερώνομαι και ζω υγιεινά
 y Γνώση
 y Διατροφή
 y Άσκηση
 y Ανθρώπινες σχέσεις
 y Υγιεινή
 y Πρόληψη

Έχω πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας 
 y Άμεση Βοήθεια
 y Γιατροί
 y Διαγνωστικές εξετάσεις
 y Φάρμακα
 y Νοσοκομεία
 y Διαχείριση περιστατικών

Διαχειρίζομαι το κόστος 
για την υγεία μου
 y Ασφάλεια Υγείας 

εξατομικευμένη
 y Εκπτώσεις σε υπηρεσίες 

και ασφαλίσεις
 y Δυνατότητα διαφορετικών 

επιπέδων συμμετοχής στο 
κόστος
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Για πρώτη φορά η ασφάλιση υγείας 
στα μέτρα σας 

Όλες οι επιλογές 
για να δημιουργήσετε 
το δικό σας πρόγραμμα

Ασφάλιση στο σύστημα υγείας «bewell» σημαίνει 
ότι κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τις πραγματικές 
του ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες, 
μπορεί να «χτίσει» ένα εξατομικευμένο 
πρόγραμμα, στα μέτρα του! Επιπλέον, με το 
«bewell» μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ενιαίο 
συμβόλαιο για ολόκληρη την οικογένειά σας, 
για πρώτη φορά, μόνο με όσα έχει πραγματικά 
ανάγκη το κάθε μέλος της, ξεχωριστά. 

Σχεδιάσαμε τα πάντα για την υγείας σας γύρω 
από 6 ενότητες καλύψεων, τις οποίες μπορείτε 
να συνδυάσετε. Επιπλέον η κάθε ενότητα 
καλύψεων σας προσφέρει πρόσθετες επιλογές.

Μαζί με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο θα έχετε 
την ευκαιρία να συζητήσετε τις προσφερόμενες 
επιλογές συνολικά και να ολοκληρώσετε τη 
διαδικασία ασφάλισής σας, η οποία είναι 
εξαιρετικά απλή!

Νοσηλεία από
ασθένεια & ατύχημα

Επείγοντα
περιστατικά

Νοσηλεία μόνο
από ατύχημα

Φάρμακα Επιδόματα υγείας

Γιατροί και
διαγνωστικές

εξετάσεις

Γιατροί & διαγνωστικές 
εξετάσεις

Το μοναδικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
που σας προσφέρει απεριόριστες επισκέψεις σε 
γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, απεριόριστες 
ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε ιατρείο 
και απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις. Έχετε στη 
διάθεσή σας 3 επιλογές καλύψεων για επισκέψεις σε 
γιατρούς και εξετάσεις σε διαγνωστικά κέντρα του 
Δικτύου Υγείας iNteRAMeRicAN, με ή χωρίς τη δική 
σας συμμετοχή στα έξοδα. eπιλέγοντας τις ιδιόκτητες 
υποδομές της iNteRAMeRicAN δεν έχετε καμία 
συμμετοχή στο κόστος.

Επείγοντα 
περιστατικά 

Πολλά επείγοντα περιστατικά υγείας αντιμετωπίζονται 
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων 
χωρίς τελικά να χρειαστεί νοσηλεία. Το πρόγραμμα 
«Επείγοντα Περιστατικά» σας καλύπτει για έξοδα 
που προκύπτουν από τέτοιες περιπτώσεις σε όλα τα 
συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία, τις μονάδες 
πρωτοβάθμιας φροντίδας της iNteRAMeRicAN, 
MeDiFiRst, καθώς και σε όλα τα Κέντρα Υγείας 
και δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Επιπλέον 
περιλαμβάνει και την κάλυψη της Άμεσης Ιατρικής 
Βοήθειας, ενώ καλύπτει και τα έξοδα σε Μονάδες 
Βραχείας Νοσηλείας. Η κάλυψη για επείγοντα 
περιστατικά μπορεί να προσφερθεί σε κάθε άνθρωπο 
ο οποίος ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Ειδικότερα:

Μπορείτε να επιλέξετε:

 y Το ποσό της κάλυψης που επιθυμείτε και
 y Το ποσοστό συμμετοχής σας στα έξοδα / ή 

μη συμμετοχή
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Νοσηλεία από 
ασθένεια & ατύχημα 

Για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα νοσηλείας 
προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας! 
Το πρόγραμμα «Νοσηλεία από ασθένεια & ατύχημα» 
του συστήματος υγείας «bewell» καλύπτει τα έξοδα 
νοσηλείας σας στο Δίκτυο Νοσοκομείων που εσείς 
επιλέγετε, σε όποια θέση νοσηλείας ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις σας. Μπορείτε να  ρυθμίσετε τη συμμετοχή 
και το όριο κάλυψής σας αλλά και το δίκτυο των 
νοσοκομείων στα οποία θα θέλατε να έχετε πρόσβαση. 
Σας παρέχει, επίσης, Άμεση Ιατρική Βοήθεια, νοσηλεία 
στο εξωτερικό και αποκλειστική νοσοκόμα. Για ορισμένα 
πολύ σοβαρά περιστατικά, όπως καρκίνοι, καρδιολογικά 
και εγκεφαλικά επεισόδια έχετε 100% κάλυψη!

Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο 
το πρόγραμμά σας μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών:

 y 4 διαφορετικά όρια κάλυψης
 y 6 επιλογές συμμετοχής ή μη συμμετοχή
 y 4 θέσεις νοσηλείας (δωμάτιο)
 y 3 Δίκτυα νοσοκομείων 

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε 
προαιρετικά πρόσθετες καλύψεις όπως:

 y Φροντίδα πριν και μετά τη νοσηλεία
 y check up, ενδοσκοπήσεις και άλλες καλύψεις

Σχεδιάσαμε τα πάντα 
για την υγεία σας, 

αναλύοντας τις ανάγκες 
σας σε κάθε τομέα 

Νοσηλεία μόνο 
από ατύχημα

Δημιουργήσαμε το πρώτο πρόγραμμα κάλυψης 
εξόδων νοσηλείας μόνο από ατύχημα στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα είναι απίστευτα προσιτό. 
Καλύπτει τη νοσηλεία σας έως τα €20.000, χωρίς 
να χρειαστεί απολύτως καμία δική σας συμμετοχή.  
Παρέχει και Άμεση Ιατρική Βοήθεια ενώ καλύπτει 
και έξοδα επειγόντων περιστατικών. Πρόκειται για 
ένα εξαιρετικό πρόγραμμα ασφάλισης για μικρούς 
και μεγάλους.

Επιδόματα υγείας
Έχετε 3 διαφορετικές επιλογές στη διάθεσή σας 
οι οποίες σας εξασφαλίζουν οικονομική ενίσχυση με 
τη μορφή επιδόματος. Συγκεκριμένα:

 y Επίδομα νοσηλείας το οποίο σας δίνει επίδομα 
για κάθε ημέρα νοσηλείας έως και 6 μήνες

 y Επίδομα χειρουργικής επέμβασης με το οποίο 
σας καταβάλλεται συγκεκριμένο ποσό ανάλογα 
με τη βαρύτητα της χειρουργικής σας επέμβασης

 y Επίδομα Σοβαρών ασθενειών. Έχετε 4 επιλογές 
κάλυψης από €5.000 έως €50.000

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά, ή να τα 
συνδυάσετε μεταξύ τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Φάρμακα
Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει τη 
συμμετοχή σας σε ηλεκτρονικά συνταγογραφούμενα 
φάρμακα, ως και €1.000 το χρόνο. Η επιλογή των 
φαρμάκων προϋποθέτει ότι έχετε ήδη επιλέξει κάποιο 
από τα προγράμματα bewell «Γιατροί & διαγνωστικές 
εξετάσεις» ή «Νοσηλεία από ασθένεια & ατύχημα».
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Το Δίκτυο Υγείας
iNteRAMeRicAN
καλύπτει όλη τη χώρα
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Ένας ολόκληρος κόσμος 
υπηρεσιών υγείας

Με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υγείας σας μπορείτε να ζήσετε περισσότερα χρόνια ποιοτικής ζωής. 
Το «bewell» είναι το σύστημα υγείας το οποίο φροντίζει για εσάς σε κάθε στάδιο της ζωής σας. Για να σας 
προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας, η iNteRAMeRicAN είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρία 
που ανέπτυξε ιδιόκτητες υποδομές στους τομείς της υγείας και της βοηθείας. Επιπλέον έχει δημιουργήσει ένα 
εκτεταμένο δίκτυο υγείας με επιλεγμένους γιατρούς και παρόχους υγείας σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ιδιόκτητη κλινική ΑΘΗΝΑΪΚΗ MeDicliNic
Ολοκληρωμέ νη ιατρική φροντίδα με τις υψηλότερες 
προδιαγραφές. Δια θέτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες 
και άριστο εξοπλισμό για την παροχή ολοκληρωμένων 
ιατρικών υπηρεσιών, με νο σηλεία και περίθαλψη σε 
ένα σύγχρονο, ευχάριστο και φι λόξενο περιβάλλον 
στο κέντρο των Αθηνών.

Ιδιόκτητα πολυϊατρεία MeDiFiRst
Πρωτοποριακές μο νάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας 
με γιατρούς διαφόρων ει δικοτήτων, υπερσύγχρονο 
εξοπλισμό, φιλική εξυπηρέτηση και άνετο περιβάλλον. 
Στα Πολυϊατρεία MeDiFiRst στον Άλιμο και το 
Μαρούσι μπο ρείτε να επισκεφθείτε γιατρούς και να 
πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις στον ίδιο 
χώρο, ενώ παράλληλα επιτρέπει σε γιατρούς διαφο-
ρετικών ειδικοτήτων να συνερ γαστούν μαζί σας για να 
έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την υγεία σας.

Γιατροί όλων των ειδικοτήτων
Περισσότεροι από 1.400 επιλεγμένοι γιατροί, 
πολλαπλών ειδικοτήτων, πανελλαδικά, είναι μέλη 
του Δικτύου Υγείας iNteRAMeRicAN και είναι στη 
διάθεσή σας για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Διαγνωστικά κέντρα
Πάνω από 250 σύγχρονα διαγνωστικά κέντρα της χώρας 
μας, συνεργάζονται μαζί μας για να πραγματοποιήσετε 
άνετα και γρήγορα οποια δήποτε διαγνωστική εξέταση 
σας συστήσει ο γιατρός του Δι κτύου μας. 

Χειρουργοί με ειδική σχέση συνεργασίας
Περισσότε ροι από 500 εξαίρετοι χειρουργοί 
διατηρούν ειδική σχέση συνεργασίας με την 
iNteRAMeRicAN, που αναλαμβά νει τα πάντα 
σε περίπτωση που απαιτείται κάποια χειρουργική 
επέμβαση για να αποκαταστήσετε την υγεία σας. 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
Κορυφαία ιδιωτικά νοσοκο μεία, όλα τα δημόσια 
νοσοκομεία, και η ιδιόκτητη κλινική της 
iNteRAMeRicAN, Αθηναϊκή MeDicliNic, είναι 
στη δι άθεσή σας, αν χρειαστεί να νοσηλευτείτε. 

Άμεση Ιατρική Βοήθεια
Στις δύσκολες στιγμές ενός ατυχήματος ή 
προβλήματος υγείας, μακριά από το σπίτι σας, 
η iNteRAMeRicAN βρίσκεται δίπλα σας 24 ώρες 
το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας 
υπηρεσίες βοήθειας και φροντίζοντας για την 
υγειονομική μεταφορά σας, με ασθενοφόρο, 
ελικόπτερο ή αεροπλάνο αν χρεια στεί. Έχετε στη 
διάθεσή σας 17 ιδιόκτητα ασθενοφόρα, 3 ελικόπτερα, 
4 αεροπλάνα, 70 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό 
υγείας και διεθνείς συνεργασίες σε 165 χώρες.

Στο Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN περιλαμβάνονται:
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Όλα για την υγεία σας σε ένα τηλέφωνο!
Συντονιστικό Κέντρο

Με το «bewell» μπορείτε να είστε και να νιώθετε πάντα ασφαλείς. Οποιοδήποτε θέμα υγείας αντιμετωπίσετε, 
κάθε φορά που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το συμβόλαιό σας, έχετε στη διάθεσή σας ένα πλεονέκτημα 
που μόνο η iNteRAMeRicAN σας εξασφαλίζει: τη Γραμμή Υγείας 1010 που κάνει τα πάντα για εσάς.

Όλα για την υγεία σας 
σε ένα τηλέφωνο 

24 ώρες το 24ωρο, 
365 μέρες το χρόνο
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Ιατρικές συμβουλές
Σε οποιοδήποτε θέμα υγείας, γιατροί 
διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικευμένοι 
συνεργάτες θα μιλήσουν μαζί σας, θα σας 
συμβουλεύσουν κατάλληλα και θα σας 
δώσουν οδηγίες για να το αντιμετωπίσετε 
αποτελεσματικά.

Επείγοντα περιστατικά
Η Γραμμή Υγείας 1010 είναι δίπλα σας για 
συμβουλές πρώτων βοηθειών και οδηγίες 
για την αντιμετώπιση του περιστατικού 
αλλά και για να σας ενημερώσει για τα 
συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία 
και τα δημόσια νοσοκομεία στα οποία 
μπορείτε να απευθυνθείτε.

Μεταφορά ασθενούς
Αν χρειαστείτε μεταφορά σε νοσοκομείο, 
η Γραμμή Υγείας 1010 θα αναλάβει το 
συντονισμό υγειονομικής μεταφοράς με 
ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή ακόμα και 
αεροπλάνο αν χρειαστεί.

Ενημέρωση καλύψεων 
& διαδικασιών
Στη Γραμμή Υγείας 1010, οι άνθρωποι της 
iNteRAMeRicAN θα σας δώσουν με 
απόλυτη ακρίβεια κάθε πληροφορία του 
συμβολαίου σας και θα σας ενημερώσουν 
για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Προέγκριση νοσηλείας
Όταν προγραμματίζετε να νοσηλευτείτε, 
να πραγματοποιήσετε ενδοσκόπηση 
ή σχεδιάζετε το check up σας, είναι 
απαραίτητο να ενημερώσετε προηγουμένως 
το 1010 και να πάρετε τη σχετική προέγκριση, 
όπως προβλέπεται από τους όρους του 
συμβολαίου.

Πληροφορίες Δικτύου Υγείας
Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 
για τους συνεργαζόμενους γιατρούς και τα 
συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, για τους 
χειρουργούς με ειδική σχέση συνεργασίας 
και για τα συνεργαζόμενα νοσοκομεία του 
Δικτύου Υγείας iNteRAMeRicAN.

Τι σας προσφέρει η Γραμμή Υγείας 1010
Η Γραμμή Υγείας 1010 είναι ένα πλήρες συντονιστικό κέντρο στελεχωμένο με γιατρούς και εξειδικευμένους 
συνεργάτες και βρίσκεται δίπλα σας κάθε στιγμή. Στη Γραμμή Υγείας 1010, έχετε στη διάθεσή σας τις 
παρακάτω υπηρεσίες, εφόσον έχετε επιλέξει την αντίστοιχη κάλυψη και περιλαμβάνεται στο συμβόλαιό σας:



14

Πώς θα δημιουργήσετε 
το δικό σας πρόγραμμα;

Ο σχεδιασμός του σωστού πλάνου στη σωστή τιμή για 
εσάς θα εξαρτηθεί από oρισμένους παράγοντες, όπως: 

 y Οι προτιμήσεις σας για ιδιωτικές ή και δημόσιες 
υπηρεσίες υγείας.

 y Τα τυχόν υφιστάμενα ασφαλιστικά προγράμματα 
που έχετε.

 y Οι ιδιαίτερες δικές σας ή οικογενειακές ανάγκες 
στην υγεία.

 y Οι προτεραιότητές σας σε ό,τι αφορά την κάλυψη 
του κάθε μέλους της οικογένειάς σας.

 y Οι απαιτήσεις σας σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία 
στα οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση, το ανώτατο 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, τον τύπο δωματίου, το ποσό 
της δική σας συμμετοχής στο κόστος κ.λπ.

 y Το ύψος των χρημάτων που μπορείτε να διαθέσετε 
συνολικά για την αγορά του ασφαλιστικού σας 
προγράμματος.

H διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή! Οι συνεργάτες 
της iNteRAMeRicAN έχουν την τεχνογνωσία, 
την εμπειρία, τα εργαλεία και τις απαντήσεις για 
να φτάσετε γρήγορα στην κατάλληλη απόφαση.

Πρώτα θα συζητήσετε για τις ανάγκες της υγείας 
σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα. Ανάλογα με 
τις απαντήσεις σας, ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος 
μπορεί να δημιουργήσει μαζί σας 2 ή 3 διαφορετικές 
λύσεις, για να μπορείτε να επιλέξετε αυτή που ταιριάζει 
στις καλύψεις αλλά και στις τιμές που επιθυμείτε. 
Αλλά και κατά τη διάρκεια της ασφάλισής σας θα είναι 
δίπλα σας για τυχόν απαραίτητες αλλαγές που θα 
πρέπει να γίνουν ώστε να είστε και να νιώθετε πάντα 
καλά για τις επιλογές σας!

Με το σύστημα υγείας «bewell» της iNteRAMeRicAN 
δεν θα σας απασχολεί πια το κόστος αλλά οι επιλογές!
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Με το σύστημα υγείας 
«bewell» δεν θα σας 

απασχολεί πια το κόστος 
αλλά οι επιλογές!

7 μοναδικά 
πλεονεκτήματα της 
ασφάλισης υγείας 
«bewell»

1. Παίρνετε μόνο τις καλύψεις και τις υπηρεσίες 
υγείας που ανταποκρίνονται στις πραγματικές σας 
απαιτήσεις.

2. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές λύσεις 
για κάθε μέλος της οικογένειάς σας, σε ένα 
συμβόλαιο.

3. Η δυνατότητα επιπλέον επιλογών μέσα σε κάθε 
κατηγορία προγράμματος σας διευκολύνει να 
δημιουργήσετε ένα δικό σας πρόγραμμα ανάλογα 
με τα οικονομικά σας.

4. Όσο περισσότερα μέλη της οικογένειάς σας 
ασφαλίζονται τόσο χαμηλότερο είναι το 
ασφάλιστρό σας, χάρη στις οικογενειακές 
εκπτώσεις «bewell».

5. Σε δύσκολα περιστατικά (καρδιακού ή εγκεφαλικού 
επεισοδίου και καρκίνου) έχετε 100% πλήρη 
κάλυψη στη νοσηλεία σας.

6. Εισάγει νέες, πρωτοποριακές καλύψεις, για 
φάρμακα, επείγοντα περιστατικά, νοσηλεία μόνο 
από ατύχημα, φροντίδα πριν και μετά τη νοσηλεία.

7. Σας προσφέρει ειδικά προνόμια στις ιδιόκτητες 
υποδομές υγείας της INTERAMERICAN, Αθηναϊκή 
MEdIClINIC και πολυϊατρεία MEdIFIRST.

To «bewell» είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης 
της γνώσης και της καλής υγείας. 
Βασίζεται στη συνεργασία, 
την αμοιβαιότητα, τη θετικότητα, 
την υπευθυνότητα και την αλλαγή.  
Έτσι το «bewell» μετατρέπεται από ευχή 
σε πράξη!

Καλωσήλθατε στον κόσμο του «bewell». 
Nα είστε και να νιώθετε πάντα καλά!
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www.interamerican.gr

Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!
• Συζητήστε από κοντά με το συνεργάτη μας

• Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών 
Τηλ: 210 946 2000, Fax: 210 946 1008 
e-mail: custserv@interamerican.gr

• Επισκεφτείτε μας στο: www.interamerican.gr

• Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας: 
1010 Γραμμή Υγείας 
1158 Οδική Βοήθεια

• Βρείτε μας στα Social Media: 
Facebook.com/interamerican 
Twitter.com/interamericangr 
Youtube.com/interamericangr 
LinkedIn.com/company/interamerican


