
ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ



Η μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων υγείας της αγοράς

6 Διαφορετικά προγράμματα Υγείας 

(Νοσοκομειακά)

2 Ισόβιας Διάρκειας

4 Ετήσια 6
Επιλογές θέσης νοσηλείας

(Suite, Lux, A, B, Γ)

5
Επιλογές κεφαλαίου κάλυψης

€ 250.000 έως € 1.000.000

3 Διαφορετικά προγράμματα Πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

(εξω-νοσοκομιακά)

7
Επιλογές απαλλαγής 

(0-6.000). Κατ’ έτος σε όλα τα ετήσια
100%

Κάλυψη σε Χειρουργούς & 

Αναισθησιολόγους ή πίνακας αμοιβών

7 Νέες σύγχρονες καλύψεις

3 Νέα Προϊόντα

Χωρίς «ίσως», «μπορεί» κι «ama»



Santé Confort Plus 
New Generation



Νέες καλύψεις - Βελτιώσεις 

1



Νέες καλύψεις   

1

2 Νοσηλεία για διανοητικές & ψυχιατρικές παθήσεις

3 Κέντρα αποκατάστασης

7 Νοσηλεία στο σπίτι

€ 750.000 κεφάλαιο κάλυψης κατά περίπτωση νοσηλείας

4 Μαστεκτομή – ωοθηκεκτομή – σαλπιγγεκτομή για πρόληψη

5 Συνεδρίες για νόσο Alzheimer / Άνοια

6 Διαθλαστικές ανωμαλίες του ματιού



Βελτιώσεις 

1

2 Ψυχολογική υποστήριξη στα μετανοσοκομειακά έξοδα

3 

Περίθαλψη έκτακτου περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία

4

Εκπτώσεις για οδοντιατρικές θεραπείες / πράξεις & check up

5

Άρση εξαίρεσης για άγνωστες συγγενείς παθήσεις

6

Προσθήκη ενδιάμεσης απαλλαγής € 500 (μηδενίζεται με χρήση άλλου φορέα)

ΝΕΕΣ Οικογενειακές εκπτώσεις (7,5%-15%-20%)



Οφέλη

2



Οφέλη για τους πελάτες

 Πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες αιχμής με υψηλό κεφάλαιο κάλυψης (€ 750.000 κεφ. κάλυψης),

 Δημιουργία οικογενειακού συμβολαίου με σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις (2μέλη 7,5%, 3 μέλη 15% και 4 μέλη άνω

20%),

 Έξοδα χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας, αιμοκάθαρσης,

 Καλύψεις τριτοβάθμιας περίθαλψης

 Διανοητικές & ψυχιατρικές παθήσεις,

 Κέντρα αποκατάστασης,

 Συνεδρίες υποστήριξης για άνοια / Alzheimer,

 Σε σοβαρές ασθένειες, όπως καρδιοπάθεια, καρκίνος και εγκεφαλικό επεισόδιο, δεν υπάρχει απαλλαγή,

 Κάλυψη ιδιαίτερων παθήσεων (άγνωστες συγγενείς παθήσεις).

Μηδενισμός απαλλαγής (μόνο για τα €500) με την χρήση άλλου φορέα ασφάλισης (κοινωνικού ή ιδιωτικού).



Οφέλη για τους πελάτες

 Πλήρης κάλυψη ακόμα και σε πολύ σοβαρά περιστατικά (100% κάλυψη ΜΕΘ/ΜΑΦ),

 Δυνατότητα επιλογής του καλύτερου ιατρού/χειρουργού,

 Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα,

 Δυνατότητα επιλογής του καλύτερου Νοσοκομειακού Ιδρύματος (100% σε συμβεβλημένα και μη), στην Ελλάδα ή το 

Εξωτερικό, Εξωτερικά ιατρεία, μικρό χειρουργείο,

 Επίδομα τοκετού,

 Ανταγωνιστικό τιμολόγιο, Χαμηλές Χρεώσεις (ΤΤΚ, κλπ),

 100% κάλυψη στην Ευρώπη,

 Bonus Χρήσης άλλου φορέα (δημόσιος ή ιδιωτικός), εάν η συμμετοχή του άλλου φορέα είναι μεγαλύτερη της απαλλαγής,        

bonus 60%,

 Επιλογή θέσης νοσηλείας σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες (από Α μέχρι Β).



Santé Essentiel Plus
New Generation



Νέες καλύψεις - Βελτιώσεις 

1



Νέες καλύψεις   

1

2 Νοσηλεία για διανοητικές & ψυχιατρικές παθήσεις

3 Κέντρα αποκατάστασης

€ 250.000 κεφάλαιο κάλυψης κατά περίπτωση νοσηλείας

4 Μαστεκτομή – ωοθηκεκτομή – σαλπιγγεκτομή για πρόληψη

5 Συνεδρίες για νόσο Alzheimer / Άνοια

6 Νοσηλεία στο σπίτι



Βελτιώσεις 

1

2 Ψυχολογική υποστήριξη στα μετανοσοκομειακά έξοδα

3 

Περίθαλψη έκτακτου περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία

4

Εκπτώσεις για οδοντιατρικές θεραπείες / πράξεις & check up

5

Άρση εξαίρεσης για άγνωστες συγγενείς παθήσεις

ΝΕΕΣ Οικογενειακές εκπτώσεις (7,5% -15% -20%)



Οφέλη

2



Οφέλη για τους πελάτες

Πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες αιχμής με υψηλό κεφάλαιο κάλυψης (€ 250.000 κεφ. κάλυψης),

Δημιουργία οικογενειακού συμβολαίου με σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις (2μέλη 7,5%, 3 μέλη 

15% και 4 μέλη άνω 20%),

Έξοδα χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας, αιμοκάθαρσης,

Καλύψεις τριτοβάθμιας περίθαλψης,

 Διανοητικές & ψυχιατρικές παθήσεις,

 Κέντρα αποκατάστασης,

 Συνεδρίες υποστήριξης για άνοια / Alzheimer,

Ψυχολογική υποστήριξη μετά τη νοσηλεία 

Κάλυψη ιδιαίτερων παθήσεων (άγνωστες συγγενείς παθήσεις).



Οφέλη για τους πελάτες

Πλήρης κάλυψη ακόμα και σε πολύ σοβαρά περιστατικά (100% κάλυψη ΜΕΘ/ΜΑΦ),

Δυνατότητα επιλογής του καλύτερου ιατρού/χειρουργού,

Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα,

Δυνατότητα επιλογής του καλύτερου Νοσηλευτικού Ιδρύματος (100% σε συμβεβλημένα), στην Ελλάδα ή 

το Εξωτερικό, 

Εξωτερικά ιατρεία, μικρό χειρουργείο,

Ανταγωνιστικό τιμολόγιο, Χαμηλές Χρεώσεις (ΤΤΚ, κλπ)

Bonus Χρήσης άλλου φορέα (δημόσιος ή ιδιωτικός), εάν η συμμετοχή του άλλου φορέα είναι 

μεγαλύτερη της απαλλαγής, bonus 60%.



Santé Confort 6000
New Generation



Νέο Νοσοκομειακό

Santé Confort 6.000

1



Δυνατότητα μελλοντικής μετάβασης στο ίδιο πρόγραμμα με 

μικρότερη απαλλαγή σε περίπτωση απώλειας εργασίας ή 

συνταξιοδότησης με 10% επασφάλιστρο.

Santé Confort

19



Βελτιώσεις 

1

2 Ψυχολογική υποστήριξη στα μετανοσοκομειακά έξοδα

3 

Περίθαλψη έκτακτου περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία

4

Εκπτώσεις για οδοντιατρικές θεραπείες / πράξεις & check up

5

Άρση εξαίρεσης για άγνωστες συγγενείς παθήσεις

ΝΕΕΣ Οικογενειακές εκπτώσεις (7,5% -15% -20%)



Οφέλη

2



Οφέλη για τους πελάτες

Πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες αιχμής με υψηλό κεφάλαιο κάλυψης (€ 750.000 κεφ. κάλυψης),

Δημιουργία οικογενειακού συμβολαίου με σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις (2μέλη 7,5%, 3 μέλη 

15% και 4 μέλη άνω 20%),

Έξοδα χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας, αιμοκάθαρσης,

Σε σοβαρές ασθένειες, όπως καρδιοπάθεια, καρκίνος και εγκεφαλικό επεισόδιο, δεν υπάρχει απαλλαγή,

Κάλυψη ιδιαίτερων παθήσεων (άγνωστες συγγενείς παθήσεις),

Πλήρης κάλυψη ακόμα και σε πολύ σοβαρά περιστατικά (100% κάλυψη ΜΕΘ/ΜΑΦ),

Δυνατότητα επιλογής του καλύτερου ιατρού/χειρουργού.



Οφέλη για τους πελάτες

Επίδομα τοκετού,

Ανταγωνιστικό τιμολόγιο, Χαμηλές Χρεώσεις (ΤΤΚ, κλπ),

100% κάλυψη στην Ευρώπη και 80% εκτός Ευρώπης,

Bonus Χρήσης άλλου φορέα (δημόσιος ή ιδιωτικός), εάν η συμμετοχή του άλλου φορέα είναι 

μεγαλύτερη της απαλλαγής, bonus 60%,

Επιλογή θέσης νοσηλείας σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες (από Α μέχρι Β)

Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα,

Δυνατότητα επιλογής του καλύτερου Νοσοκομειακού Ιδρύματος (100% σε συμβεβλημένα και μη), στην 

Ελλάδα ή το Εξωτερικό, Εξωτερικά ιατρεία, μικρό χειρουργείο.



Η μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων υγείας της αγοράς

Κεφάλαιο 
Κάλυψης

Σχέδια 
απαλλαγών

Κάλυψη Χειρουργών/ 
Αναισθησιολόγων

Επιλογή 
Θέσης 

Επιλογή προϊόντων 

Santé

Ισόβια 500.000 - 1.000.000 0 - 1.500 - 4.000 100% ή βάσει πίνακα Suite-Lux-Α-Β-Γ Privilège, Avantage

Ετήσια
250.000-750.000-

800.000
0- 350 - 500 - 1.500 -

2.000 - 6.000
100% σε συμβεβλημένα, με 

πίνακα σε μη
Α-Β

Confort Plus, Essentiel PLus, 
Sélection, Confort 6000




