
Περισσότερη φροντίδα
για εσάς, στην πιο κρίσιμη στιγμή

Σήμερα, η ασφάλιση υγείας σας 
προσφέρει ακόμα περισσότερα.
Με τα νέα προνόμια νοσηλείας σε 
επιλεγμένα νοσοκομεία, στην 
INTERAMERICAN μεριμνούμε για την 
πλήρη απορρόφηση της συμμετοχής σας 
ή τη μείωσή της, σε όλα τα ατομικά 
προγράμματα κάλυψης νοσοκομειακής 
περίθαλψης.

Δείτε πώς λειτουργεί!



Αξιοποιήστε τα προνόμια νοσηλείας σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα νοσοκομεία
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

1 Επιλεγμένα κορυφαία νοσοκομεία
για τα προνόμιά σας

Αναγνωρίζουμε ότι στα βαριά περιστατικά, χρειάζεστε την απόλυτη ελευθερία επιλογής, 
περισσότερο από ποτέ! Γι’ αυτό, σε εξαιρετικά βαρείες και ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις 
όλων των ειδικοτήτων, σε όλες τις θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, σε όλες τις 
νευροχειρουργικές επεμβάσεις και στις ακτινοθεραπείες, η INTERAMERICAN σας 
εξασφαλίζει τα ίδια προνόμια σε όποιο νοσοκομείο κι αν επιλέξετε από τα παραπάνω 
συνεργαζόμενα νοσοκομεία.
Για όλα τα υπόλοιπα περιστατικά και για τα χειρουργεία μίας μέρας, η Αθηναϊκή Mediclinic 
στην Αθήνα και η Γενική Κλινική και ο Κυανούς Σταυρός στη Θεσσαλονίκη σας προσφέρουν 
έως και μηδενισμό της συμμετοχής σας στα έξοδα του νοσοκομείου.
Για τα παιδιά, η συμμετοχή μειώνεται σημαντικά ενώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις μηδενίζεται!

2 Περισσότερες επιλογές νοσοκομείων,
ανάλογα με το περιστατικό 

Για τους ενήλικες

Λάρισα

•EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
•EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
•ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

•ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC
•ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
•ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚ/ΚΗ  
  ΚΛΙΝΙΚΗ
•ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
•ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
•ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
•ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
•MEDITERRANEO HOSPITAL

•ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Για τα παιδιά

Αθήνα Θεσσαλονίκη

•ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ•ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
•ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα Θεσσαλονίκη



Η συμμετοχή που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμά σας, διαμορφώνεται ως εξής, ανάλογα με το 
περιστατικό, στα αντίστοιχα νοσοκομεία:

3 Τα προνόμιά σας στην πράξη:
Μειωμένη ή και μηδενική συμμετοχή
σας στα έξοδα νοσηλείας!

Για τους ενήλικες

Περιλαμβάνονται οι εξαιρετικά βαρείες και ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις όλων των ειδικοτήτων, καθώς και 
όλες οι θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, όλες οι νευροχειρουργικές επεμβάσεις και οι ακτινοθεραπείες.

Βαριά περιστατικά

Ποσοστό 10%, 20%

Ποσοστό 15%

Ποσό έως €1.500

Ποσό από €1.501
έως €9.999

Ποσό από €10.000
και άνω

ΑΘΗΝΑΪΚΗ
MEDICLINIC

ΓΕΝΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΥΑΝΟΥΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ*

MEDITERRANEO
HOSPITAL

ΙΑΣΩ**
& ΙΑΣΩ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μηδενισμός συμμετοχής

Μηδενισμός συμμετοχής, με ανώτατο όριο τις €4.000
Μηδενισμός συμμετοχής

Μείωση συμμετοχής κατά €1.000

Μείωση συμμετοχής κατά €1.500

Μείωση συμμετοχής ασφαλισμένου στα έξοδα του νοσοκομείου
Δεν εφαρμόζεται στις αμοιβές των γιατρών

Συμμετοχή
ασφαλισμένου
βάσει όρων
προγράμματος

Υπόλοιπα περιστατικά με 1 τουλάχιστον διανυκτέρευση

ΑΘΗΝΑΪΚΗ
MEDICLINIC

ΓΕΝΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΥΑΝΟΥΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ*

MEDITERRANEO
HOSPITAL

ΙΑΣΩ**
& ΙΑΣΩ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ποσοστό 10%, 20%

Ποσοστό 15%

Ποσό έως €1.500

Ποσό από €1.501
έως €9.999

Ποσό από €10.000
και άνω

Μηδενισμός συμμετοχής

Μηδενισμός συμμετοχής με ανώτατο
όριο τις €4.000

Μηδενισμός συμμετοχής

Μείωση συμμετοχής κατά €1.000

Μείωση συμμετοχής κατά €1.500

Μείωση συμμετοχής κατά €500

Συμμετοχή
ασφαλισμένου
βάσει όρων
προγράμματος

Μείωση συμμετοχής ασφαλισμένου στα έξοδα του νοσοκομείου
Δεν εφαρμόζεται στις αμοιβές των γιατρών



Για τα παιδιά

*ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ,
 ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
**ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Νοσηλείες/Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση

Συμμετοχή
ασφαλισμένου
βάσει όρων
προγράμματος

Μείωση συμμετοχής ασφαλισμένου στα συνολικά έξοδα νοσηλείας
Εφαρμόζεται και στις αμοιβές των γιατρών

Ποσοστό 10%, 15%, 20%
Ποσό έως €1.500
Ποσό από €1.501
έως €9.999
Ποσό από €10.000
και άνω

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

Μείωση συμμετοχής σε 
ποσό που αντιστοιχεί έως 

το 20% του συνολικού 
κόστους νοσηλείας

Μείωση συμμετοχής κατά €1.000
για συνολικό κόστος νοσηλείας >= €3.000 

Μείωση συμμετοχής κατά €500
για συνολικό κόστος νοσηλείας < €3.000

ΑΘΗΝΑΪΚΗ
MEDICLINIC

ΓΕΝΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΥΑΝΟΥΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ*

MEDITERRANEO
HOSPITAL

ΙΑΣΩ**
& ΙΑΣΩ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ποσοστό 10%, 20%

Ποσοστό 15%

Ποσό έως €1.500

Ποσό από €1.501
έως €9.999

Ποσό από €10.000
και άνω

Μηδενισμός συμμετοχής

Μηδενισμός συμμετοχής με ανώτατο
όριο τις €4.000

Μηδενισμός συμμετοχής

Μείωση συμμετοχής κατά €1.000

Μείωση συμμετοχής κατά €1.500

Μείωση συμμετοχής κατά €300

Συμμετοχή
ασφαλισμένου
βάσει όρων
προγράμματος

Μείωση συμμετοχής ασφαλισμένου στα έξοδα του νοσοκομείου
Δεν εφαρμόζεται στις αμοιβές των γιατρών



Σε περίπτωση που χρειάζεστε νοσηλεία, 

ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος μπορεί 

να σας καθοδηγήσει για την καλύτερη 

αξιοποίηση των προνομίων σας.

Τα προνόμια δεν είναι μέρος του 

ασφαλιστικού σας προγράμματος, 

δηλαδή δεν συνιστούν ασφαλιστικές 

καλύψεις.

Παρέχονται αποκλειστικά από τα 

παραπάνω νοσοκομεία, εφόσον το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας με την 

INTERAMERICAN παραμένει σε ισχύ.

H INTERAMERICAN και τα νοσοκομεία 

μπορεί μελλοντικά να τα τροποποιήσουν 

ή να τα καταργήσουν, μερικά ή συνολικά, 

αφού σας ενημερώσουν πρώτα σχετικά.

Μπορείτε να επισκέπτεστε το

www.interamerican.gr για να 

ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για τα 

επικαιροποιημένα προνόμια.

Τα προνόμια, για τους ενήλικες, 

εφαρμόζονται στα έξοδα του 

νοσοκομείου και όχι στις αμοιβές των 

γιατρών. Για τα παιδιά, εφαρμόζονται και 

στις αμοιβές των γιατρών.

Εξαιρούνται των προνομίων τα 

περιστατικά που αφορούν σε 

χημειοθεραπείες, βραχυθεραπείες, 

ανοσοθεραπείες, θεραπείες με ιώδιο

και λοιπές εγχύσεις ή μεταγγίσεις 

φαρμάκων. Σε αυτές τις περιπτώσεις,

η συμμετοχή παραμένει σύμφωνα με

το πρόγραμμά σας.

i Θυμηθείτε, για τη διευκόλυνσή σας

Τα προνόμια ισχύουν με τις εξής 
απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Την έγκριση της κάλυψής σας από 

την INTERAMERICAN, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

προγράμματός σας.

2. Τη συμμετοχή του δημόσιου φορέα 

σας. Η μείωση της συμμετοχής σας 

γίνεται μετά την αφαίρεση της 

συμμετοχής του φορέα.

3. Αν είστε ασφαλισμένος με 

πρόγραμμα “MEDISYSTEM”, να έχετε 

λάβει παραπεμπτικό για τη νοσηλεία 

από γιατρό του Δικτύου Υγείας. 

4. Αν είστε ασφαλισμένος με 

πρόγραμμα “Bewell”, να έχετε 

ακολουθήσει τη διαδικασία 

προέγκρισης νοσηλείας. 



Συζητήστε από κοντά με τον
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
Instagram.com/interamericangr
Twitter.com/interamericangr
YouTube.com/interamericangr
LinkedIn.com/company/interamerican

Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!

Η Interamerican είναι μέλος της
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