
Καλύψεις - Παροχές      (Φ79 - Ετήσιο)                              (Φ38 - Ετήσιο)                               (Φ77 - Ετήσιο)

Ηλικία εισόδου στην ασφάλιση 30 ημερών – 65 ετών 30 ημερών – 65 ετών 30 ημερών – 70 ετών

Όριο Κάλυψης στην Ελλάδα € 750.000 κατά περίπτωση νοσηλείας € 750.000 κατά περίπτωση νοσηλείας € 250.000 κατά ασφαλιστικό έτος

Όριο Κάλυψης στο Εξωτερικό 

€ 750.000 κατά περίπτωση νοσηλείας

100% σε Ελλάδα και Ευρώπη

80% οπουδήποτε αλλού.

€ 750.000 κατά περίπτωση νοσηλείας

100% σε Ελλάδα και Ευρώπη

80% οπουδήποτε αλλού.

€ 250.000 κατά ασφαλιστικό έτος - Αποκλειστικά στον Όμιλο Ευρωκλινικής Αθηνών 

& Παίδων & Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης & Κυανούς Σταυρός στην Ελλάδα.

100% σε Ελλάδα και Ευρώπη

90% οπουδήποτε αλλού. Για νοσηλεία στο εξωτερικό απαιτείται η έγκριση και 

συμμετοχή του ασφαλιστικού φορέα.

Απαλλαγή

€ 0, €500 ή € 1.500 - κατ΄ έτος (Δεν εφαρμόζεται σε εγκεφαλικό, καρδιά, 

καρκίνο, εξωτερικά ιατρεία, χημειοθ.,ακτινοβ.,αιμοκάθ.,Ν.Ε., προ & μετά έξοδα, 

τοκετό, κρατικό Ν.Ι).

€ 6000, € 10.000 ή € 15.000  - κατ΄ έτος (Δεν εφαρμόζεται σε εγκεφαλικό, 

καρδιά, καρκίνο, εξωτερικά ιατρεία, χημειοθ.,ακτινοβ.,αιμοκάθ.,Ν.Ε., προ & μετά 

έξοδα, τοκετό, κρατικό Ν.Ι) - Προαιρετική κάλυψη: δυνατότητα μελλοντικής 

μετάβασης σε πρόγραμμα με μικρότερη απαλλαγή (όχι μηδενική απαλλαγή) σε 

περίπτωση διακοπής του ασφαλιστηρίου από οποιαδήπτε αιτία (απαλλαγή 

€6.000: επασφάλιστρο 10% -   € 10.000 ή € 15.000: επασφάλιστρο 12%

€ 2000 - κατ΄ έτος (Δεν εφαρμόζεται σε εξωτερικά ιατρεία, χημειοθ.,ακτινοβ.,αιμοκάθ., 

αιμοκαθ. Διανοητικές & ψυχιατρικές παθήσεις, κέτνρα αποκατάστασης, συνεδρείες 

Alzheimer και νοσηλεία στο σπίτι).

Δωμάτιο & Τροφή Ελλάδα Προεπιλογή: A θέση ή Β' Προεπιλογή: A θέση ή Β' Σε συμβεβλημένα: Β θέση
Σε μη συμβεβλημένα: 

Β' θέση έως € 170
Β' θέση

Δωμάτιο & Τροφή Εξωτερικό 100% 100% 100%

ΜΕΘ & ΜΑΦ 100% 100% Σε συμβεβλημένα: 100%
Σε μη συμβεβλημένα: 

Β' θέση έως € 340
100%

Έξοδα θεράποντος ιατρού 100% 100% 100%

Έξοδα χειρουργού, αναισθ/ου Σε συμβεβλημένα Ν.Ι.: 100%  /  Σε μη συμβεβλημένα.: βάσει πίνακα αμοιβών Σε συμβεβλημένα Ν.Ι.: 100%  /  Σε μη συμβεβλημένα.: βάσει πίνακα αμοιβών Σε συμβεβλημένα Ν.Ι.: 100%  
Σε μη συμβεβλημένα: 

βάσει πίνακα αμοιβών
100%

Αποκλειστική νοσοκόμα ΝΑΙ 100% χωρίς όριο ΝΑΙ 100% χωρίς όριο ΝΑΙ 100% χωρίς όριο

Συνοδός παιδιού (κάτω των 18 ετών) ανώτατο ημερήσιο όριο €50 και έως € 4.000 κατ’ έτος. ανώτατο ημερήσιο όριο €50 και έως € 4.000 κατ’ έτος. ΌΧΙ

Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα Έως € 1.500 (45 μέρες πριν, 60 μέρες μετά) Έως € 1.500 (45 μέρες πριν, 60 μέρες μετά) Έως € 500 (45 μέρες πριν, 60 μέρες μετά)

Ειδικές δαπάνες (προσθετικά 

τμήματα, συσκευές κλπ)
Ναι. Εξαιρούνται τα προσθετικά τεχνητά μέλη Ναι. Εξαιρούνται τα προσθετικά τεχνητά μέλη Ναι. Εξαιρούνται τα προσθετικά τεχνητά μέλη

Νοσοκομειακό επίδομα (όταν δεν 

ζητείται αποζημίωση)
€ 100 τη μέρα max. 5 μέρες για νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ν.Ι. € 100 τη μέρα max. 5 μέρες για νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ν.Ι. ΌΧΙ

Χειρουργικό  Επίδομα  (όταν δεν 

ζητείται αποζημίωση)

Σε περίπτωση επέμβασης καταβάλλεται επιπλέον του νοσοκομειακού, 

χειρουργικό επίδομα ίσο με το 60% του πίνακα αμοιβών χειρουργών.

Σε περίπτωση επέμβασης καταβάλλεται επιπλέον του νοσοκομειακού, 

χειρουργικό επίδομα ίσο με το 60% του πίνακα αμοιβών χειρουργών.
ΌΧΙ

Συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας & 

άλλης ασφάλισης κοινωνικής ή 

ιδιωτικής

Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο η διαφορά των εξόδων και επιπλέον το 60% 

του ποσού που καλύφθηκε από τον άλλο φορέα, με μέγιστο το ποσό των 

€10.000. Σε σχέδιο με απαλλαγή, το ποσό της απαλλαγής αφαιρείται

Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο η διαφορά των εξόδων και επιπλέον το 60% 

του ποσού που καλύφθηκε από τον άλλο φορέα, με μέγιστο το ποσό των 

€10.000. Σε σχέδιο με απαλλαγή, το ποσό της απαλλαγής αφαιρείται

ΌΧΙ

Ημερήσια νοσηλεία (χωρίς 

διανυκτέρευση) 

100% σε σχέδιο  χωρίς απαλλαγή

 Σε σχέδιο με απαλλαγή εφαρμόζεται απαλλαγή
Καλύπτεται η ημερήσια νοσηλεία και εφαρμόζεται η απαλλαγή Καλύπτεται η ημερήσια νοσηλεία και εφαρμόζεται η απαλλαγή

Περίθαλψη σε Εξωτερικά Ιατρεία
Καλύπτονται έξοδα περίθαλψης & διαγνωστικών εξετάσεων έκτακτου 

περιστατικού

Καλύπτονται έξοδα περίθαλψης & διαγνωστικών εξετάσεων έκτακτου 

περιστατικού
Καλύπτονται έξοδα περίθαλψης & διαγνωστικών εξετάσεων έκτακτου περιστατικού

GROUPAMA - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ "SANTE" - ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

80% τηρουμένων των επιμέρους ορίων

100%

ΝΑΙ 100% χωρίς όριο

Έως € 500 (45 μέρες πριν, 60 μέρες μετά)

                              (Φ39 - Ετήσιο)

€ 250.000 κατά περίπτωση νοσηλείας

Καλύπτονται έξοδα περίθαλψης & διαγνωστικών εξετάσεων έκτακτου περιστατικού

Ναι. Εξαιρούνται τα προσθετικά τεχνητά μέλη

ανώτατο ημερήσιο όριο €50 και έως € 4.000 κατ’ έτος.

30 ημερών – 65 ετών

€ 250.000 κατά περίπτωση νοσηλείας

100% σε Ελλάδα 

   80% σε Ευρώπη (τηρουμένων των επιμέρους ορίων)

€ 2.000 - κατ΄ έτος (Δεν εφαρμόζεται σε  κρατικό Ν.Ι)

€ 100 τη μέρα max. 5 μέρες για νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ν.Ι. 

Σε περίπτωση επέμβασης καταβάλλεται επιπλέον του νοσοκομειακού, χειρουργικό 

επίδομα ίσο με το 60% του πίνακα αμοιβών χειρουργών.

Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο η διαφορά των εξόδων και επιπλέον το 60% του 

ποσού που καλύφθηκε από τον άλλο φορέα, με μέγιστο το ποσό των €10.000. Το ποσό 

της απαλλαγής αφαιρείται

Καλύπτεται η ημερήσια νοσηλεία και εφαρμόζεται η απαλλαγή

Εμπορική Δ/νση

Τομέα Εκπαίδευσης  Διοικητικής Υποστήριξης Δικτύων - Τμήμα Εκπαίδευσης Δικτύων 



Καλύψεις - Παροχές      (Φ79 - Ετήσιο)                              (Φ38 - Ετήσιο)                               (Φ77 - Ετήσιο)

GROUPAMA - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ "SANTE" - ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

                              (Φ39 - Ετήσιο)

Επεμβάσεις σε Εξωτερικά Ιατρεία ή 

ιδιωτών χειρουργών
ΝΑΙ για μικρές επεμβάσεις, 100%.                                                  ΝΑΙ για μικρές επεμβάσεις, 100%.                                                  ΝΑΙ για μικρές επεμβάσεις, 100%.                                                  

Check Up ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Διανοητικές & ψυχιατρικές παθήσεις 
έως €10.000 (μέχρι εξάντλησης του ανώτατου ορίου κάλυψης για όλα τα έτη 

ασφάλισης)
ΌΧΙ

έως €10.000 (1 φορά στη ζωή του συμβολαίου ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

ανανεώσεων)

Συνεδρείες σε περίπτωση Άνοιας / 

Alzheimer (νευρολόγο, ψυχίατρο, 

γηρίατρο): 

κύκλος 20 συνεδρειών (1 φορά στη ζωή του συμβολαίου ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των ανανεώσεων)
ΌΧΙ

κύκλος 20 συνεδρειών (1 φορά στη ζωή του συμβολαίου ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των ανανεώσεων)

Κέντρα αποκατάστασης 
έως €12.000 (μέχρι εξάντλησης του ανώτατου ορίου κάλυψης για όλα τα έτη 

ασφάλισης)
ΌΧΙ

έως €10.000 (1 φορά στη ζωή του συμβολαίου ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

ανανεώσεων)

Προληπτική μαστεκτομή & 

ωοθηκεκτομή - σαλπιγγεκτομή
100% ΌΧΙ 100%

Διαθλαστικές ανωμαλίες ματιών 100% (10 ετή αναμονή) ΌΧΙ ΌΧΙ

Νοσηλεία στο σπίτι ΝΑΙ, € 7.000 κατ' έτος ΌΧΙ ΝΑΙ, € 5.000 κατ' έτος

Εκπτώσεις για οδοντιατρικές 

θεραπείες & πράξεις

1ο έτος έως €1.250 ανά γνάθο*

2ο έτος έως €1.500 ανά γνάθο*

3ο έτος και άνω έως €2.000 ανά γνάθο*                                                                                      

*Ανώτατο ποσό συμμετοχής μετά την έκπτωση

1ο έτος έως €1.250 ανά γνάθο*

2ο έτος έως €1.500 ανά γνάθο*

3ο έτος και άνω έως €2.000 ανά γνάθο*                                                                                      

*Ανώτατο ποσό συμμετοχής μετά την έκπτωση

1ο έτος έως €1.250 ανά γνάθο*

2ο έτος έως €1.500 ανά γνάθο*

3ο έτος και άνω έως €2.000 ανά γνάθο*                                                                                      

*Ανώτατο ποσό συμμετοχής μετά την έκπτωση

  Οδοντιατρικός έλεγχος σε ενήλικες 

και παιδιά             
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Ενδοσκοπήσεις
Καλύπτονται (Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση, Κυστεοσκόπ., Πυελογραφία, 

Λήψη ιστού για βιοψία, Αγγειογραφία, Σπινθηρογράφημα,Εγκεφαλ/μα)

Καλύπτονται (Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση, Κυστεοσκόπ., Πυελογραφία, 

Λήψη ιστού για βιοψία, Αγγειογραφία, Σπινθηρογράφημα,Εγκεφαλ/μα)

Καλύπτονται (Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση, Κυστεοσκόπ., Πυελογραφία, Λήψη 

ιστού για βιοψία, Αγγειογραφία, Σπινθηρογράφημα,Εγκεφαλ/μα)

Χημειοθ/πεία, Ακτινοβ, Αιμοκάθαρση, 

Ανοσοθεραπεία (μόνο για κακοήθεια)
Ναι, 100% Ναι, 100% Ναι, 100% (όχι ανοσοθεραπεία)

Επίδομα Τοκετού / Έξοδα Τοκετού €1500 επίδομα τοκετού, 24 μήνες αναμονή €1500 επίδομα τοκετού, 24 μήνες αναμονή ΟΧΙ

Εξωνοσοκομειακές παροχές

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις & εξετάσεις με όριο, σε όμιλο ΥΓΕΙΑ & 

METROPOLITAN, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΟ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΣΩ και το 

Mediterraneo. Στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ τιμές ΦΕΚ, στην EUROMEDICA προνομιακές 

τιμές 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις & εξετάσεις με όριο, σε όμιλο ΥΓΕΙΑ & 

METROPOLITAN, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΟ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΣΩ και το 

Mediterraneo. Στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ τιμές ΦΕΚ, στην EUROMEDICA προνομιακές 

τιμές 

ΟΧΙ

Οικογενειακές εκπτώσεις

2 ασφαλισμένους – έκπτωση 7,5% 

3 ασφαλισμένους – έκπτωση 15% 

4 και άνω ασφαλισμένους – έκπτωση 20% 

2 ασφαλισμένους – έκπτωση 7,5% 

3 ασφαλισμένους – έκπτωση 15% 

4 και άνω ασφαλισμένους – έκπτωση 20% 

5% στο σύνολο

Ελάχιστη Βασική ασφάλιση ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Αμεση Ιατρική Βοήθεια (Υποχρεωτική 

Προσθήκη)

Επείγουσα μεταφορά, εξωνοσοκομειακή ιατρική βοήθεια, περίθαλψη στο 

εξωτερικό ως €7.337, επίσκεψη συγγενή, επαναπατρισμός. Δεύτερη Ιατρική 

γνωμάτευση

Προαιρετική κάλυψη: Επείγουσα μεταφορά, εξωνοσοκομειακή ιατρική βοήθεια, 

περίθαλψη στο εξωτερικό ως €7.337, επίσκεψη συγγενή, επαναπατρισμός. 

Δεύτερη Ιατρική γνωμάτευση

Επείγουσα μεταφορά, εξωνοσοκομειακή ιατρική βοήθεια, περίθαλψη στο εξωτερικό 

ως €7.337, επίσκεψη συγγενή, επαναπατρισμός. Δεύτερη Ιατρική γνωμάτευση

Επείγουσα μεταφορά, εξωνοσοκομειακή ιατρική βοήθεια, περίθαλψη στο εξωτερικό ως 

€7.337, επίσκεψη συγγενή, επαναπατρισμός. Δεύτερη Ιατρική γνωμάτευση

ΝΑΙ για μικρές επεμβάσεις, 100%.                                                  

Καλύπτονται (Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση, Κυστεοσκόπ., Πυελογραφία, Λήψη 

ιστού για βιοψία, Αγγειογραφία, Σπινθηρογράφημα,Εγκεφαλ/μα)

Ναι, 100%

ΟΧΙ

1ο έτος έως €1.250 ανά γνάθο*

2ο έτος έως €1.500 ανά γνάθο*

3ο έτος και άνω έως €2.000 ανά γνάθο*                                                                                      

*Ανώτατο ποσό συμμετοχής μετά την έκπτωση

ΝΑΙ, € 5.000 κατ' έτος

Δωρεάν

έως €10.000 (1 φορά στη ζωή του συμβολαίου ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

ανανεώσεων)

ΌΧΙ

ΝΑΙ

2 ασφαλισμένους – έκπτωση 7,5% 

3 ασφαλισμένους – έκπτωση 15% 

4 και άνω ασφαλισμένους – έκπτωση 20% 

ΌΧΙ

έως €10.000 (1 φορά στη ζωή του συμβολαίου ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

ανανεώσεων)

κύκλος 20 συνεδρειών (1 φορά στη ζωή του συμβολαίου ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των ανανεώσεων)

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις & εξετάσεις με όριο, σε όμιλο ΥΓΕΙΑ & METROPOLITAN, 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΟ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΣΩ και το Mediterraneo. Στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

τιμές ΦΕΚ, στην EUROMEDICA προνομιακές τιμές 

100%

Εμπορική Δ/νση

Τομέα Εκπαίδευσης  Διοικητικής Υποστήριξης Δικτύων - Τμήμα Εκπαίδευσης Δικτύων 



Καλύψεις - Παροχές      (Φ79 - Ετήσιο)                                       (Π66 - Ισόβιο)

Ηλικία εισόδου στην ασφάλιση 30 ημερών – 60 ετών 30 ημερών – 60 ετών 

Ετήσιο Όριο Κάλυψης στην Ελλάδα € 1.250.094 € 625.047

Ετήσιο Όριο Κάλυψης στο Εξωτερικό 

€  1.250.094 

100% σε συμβεβλημένα νοσοκομεία και μη.

80% σε μη συμβεβλημένα σε χώρες εκτός Ε.Ε.

€ 625.047 

100% σε συμβεβλημένα νοσοκομεία και μη.

80% σε μη συμβεβλημένα σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Απαλλαγή

€ 0 ή € 4.000 - κατά περίπτωση νοσηλείας (Δεν εφαρμόζεται σε κρατικό Ν.Ι., 

ημερήσια νοσηλεία, εξωτερικά ιατρεία, χημειοθ.,ακτινοβ.,αιμοκάθ.,Ν.Ε., προ & 

μετά έξοδα, check up). 

€ 1.500 - κατά περίπτωση νοσηλείας  (Δεν εφαρμόζεται σε κρατικό Ν.Ι., 

ημερήσια νοσηλεία, εξωτερικά ιατρεία, χημειοθ.,ακτινοβ.,αιμοκάθ.,Ν.Ε., προ & 

μετά έξοδα, check up)

Δωμάτιο & Τροφή Ελλάδα Προεπιλογή: B' θέση έως Suite. Προεπιλογή: Γ' θέση έως Α'

Δωμάτιο & Τροφή Εξωτερικό € 1.500 ημερησίως € 1.500 ημερησίως

ΜΕΘ & ΜΑΦ 100% 100%

Έξοδα θεράποντος ιατρού 100% 100%

Έξοδα χειρουργού, αναισθ/ου 100%, χωρίς όριο 100%, βάσει πίνακα αμοιβών

Αποκλειστική νοσοκόμα Έως 45 ημέρες, € 5.000 Έως 45 ημέρες, € 5.000

Έξοδα νοσοκόμας στο σπίτι Έως 30 ημέρες, € 1.250 Έως 30 ημέρες, € 1.250

Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα Έως € 2.500 (45 μέρες πριν, 60 μέρες μετά) Έως € 2.500 (45 μέρες πριν, 60 μέρες μετά)

Ειδικές δαπάνες (προσθετικά 

τμήματα, συσκευές κλπ)

Ειδικά χειρουργικά υλικά, διορθωτικές συσκευές (βαλβίδα καρδιάς, βηματοδότης, 

υλικά οστεοσύνθεσης κλπ).: 100%.

Προσθετικά τμήματα: 100% με συμμετοχή άλλου φορέα ή 60% χωρίς.

Ειδικά χειρουργικά υλικά, διορθωτικές συσκευές (βαλβίδα καρδιάς, 

βηματοδότης, υλικά οστεοσύνθεσης κλπ).: 100%.

Προσθετικά τμήματα: 100% με συμμετοχή άλλου φορέα ή 60% χωρίς.

Νοσοκομειακό επίδομα (όταν δεν 

ζητείται αποζημίωση)
€ 300 τη μέρα, max.10 μέρες σε δημόσιο Ν.Ι., max. 5 μέρες σε Ιδιωτικό € 300 τη μέρα, max.10 μέρες σε δημόσιο Ν.Ι., max. 5 μέρες σε Ιδιωτικό

Χειρουργικό  Επίδομα  (όταν δεν 

ζητείται αποζημίωση)

Σε περίπτωση επέμβασης σε κρατικό Ν.Ι., χωρίς απαίτηση αποζημίωσης, 

καταβάλλεται επιπλέον του νοσοκομειακού, χειρουργικό επίδομα ίσο με το 60% 

του πίνακα αμοιβών χειρουργών.

Σε περίπτωση επέμβασης σε κρατικό Ν.Ι., χωρίς απαίτηση αποζημίωσης, 

καταβάλλεται επιπλέον του νοσοκομειακού, χειρουργικό επίδομα ίσο με το 60% 

του πίνακα αμοιβών χειρουργών.

Συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας & 

άλλης ασφάλισης κοινωνικής ή 

ιδιωτικής

Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο η διαφορά των εξόδων και επιπλέον το 50% 

του ποσού που καλύφθηκε από τον άλλο φορέα. Σε σχέδιο με απαλλαγή, το 

ποσό της απαλλαγής αφαιρείται

Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο η διαφορά των εξόδων και επιπλέον το 50% 

του ποσού που καλύφθηκε από τον άλλο φορέα. Σε σχέδιο με απαλλαγή, το 

ποσό της απαλλαγής αφαιρείται

Ημερήσια νοσηλεία (χωρίς 

διανυκτέρευση) 

100% σε σχέδιο χωρίς απαλλαγή,

σε σχέδιο με απαλλαγή 100% η αμοιβή ιαρτών - χειρούργων και 80% στα λοιπά 

έξοδα

100% σε σχέδιο χωρίς απαλλαγή,

σε σχέδιο με απαλλαγή 100% η αμοιβή ιαρτών - χειρούργων και 80% στα λοιπά 

έξοδα

Θεραπεία σε Εξωτερικά Ιατρεία
Καλύπτονται έξοδα περίθαλψης & διαγνωστικών εξετάσεων έκτακτου 

περιστατικού

Καλύπτονται έξοδα περίθαλψης & διαγνωστικών εξετάσεων έκτακτου 

περιστατικού

Επεμβάσεις σε Εξωτερικά Ιατρεία ή 

ιδιωτών χειρουργών
ΝΑΙ για μικρές επεμβάσεις, 100%.                                                  ΝΑΙ για μικρές επεμβάσεις, 100%.                                                  

Ενδοσκοπήσεις
Καλύπτονται (Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση, Κυστεοσκόπ., Πυελογραφία, 

Λήψη ιστού για βιοψία, Αγγειογραφία, Σπινθηρογράφημα,Εγκεφαλ/μα)

Καλύπτονται (Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση, Κυστεοσκόπ., Πυελογραφία, 

Λήψη ιστού για βιοψία, Αγγειογραφία, Σπινθηρογράφημα,Εγκεφαλ/μα)

Χημειοθ/πεία, Ακτινοβ, Αιμοκάθαρση, 

Ανοσοθεραπεία (μόνο για κακοήθεια)
Ναι, 100% Ναι, 100%

Επίδομα Τοκετού ΟΧΙ ΟΧΙ

Check Up ΝΑΙ ΝΑΙ

Εξωνοσοκομειακές παροχές

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις & εξετάσεις με όριο, σε όμιλο ΥΓΕΙΑ & 

METROPOLITAN, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΟ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΣΩ και το 

Mediterraneo. Στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ τιμές ΦΕΚ, στην EUROMEDICA προνομιακές 

τιμές 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις & εξετάσεις με όριο, σε όμιλο ΥΓΕΙΑ & 

METROPOLITAN, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΟ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΣΩ και το 

Mediterraneo. Στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ τιμές ΦΕΚ, στην EUROMEDICA προνομιακές 

τιμές 

Οικογενειακές εκπτώσεις 7% 2 μέλη, & 10% για 3 μέλη και άνω 7% 2 μέλη, & 10% για 3 μέλη και άνω

Ισοβιότητα Ναι με συνεχή ασφάλιση από 60 έως 65 ετών Ναι με συνεχή ασφάλιση από 60 έως 65 ετών

Ελάχιστη Βασική ασφάλιση € 300 κεφάλαιο € 300 κεφάλαιο

Αμεση Ιατρική Βοήθεια (Υποχρεωτική 

Προσθήκη)

Επείγουσα μεταφορά, εξωνοσοκομειακή ιατρική βοήθεια, περίθαλψη στο 

εξωτερικό ως €7.337, επίσκεψη συγγενή, επαναπατρισμός. Δεύτερη Ιατρική 

γνωμάτευση

Επείγουσα μεταφορά, εξωνοσοκομειακή ιατρική βοήθεια, περίθαλψη στο 

εξωτερικό ως €7.337, επίσκεψη συγγενή, επαναπατρισμός. Δεύτερη Ιατρική 

γνωμάτευση

GROUPAMA - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ "SANTE" - ΙΣΟΒΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Εμπορική Δ/νση

Τομέα Εκπαίδευσης  Διοικητικής Υποστήριξης Δικτύων - Τμήμα Εκπαίδευσης Δικτύων 


