
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Aφορά Νοσηλεία με διανυκτέρευση 
ή χωρίς καθώς και Επείγοντα 
Περιστατικά.

Το πρόγραμμα σας εξασφαλίζει πλήρη Νοσοκομειακή 
Περίθαλψη σε περίπτωση Ατυχήματος ή Ασθένειας 
καλύπτοντας τα έξοδα νοσηλείας σας σε κορυφαία 
Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα. Επιπλέον, σας 
προσφέρει άμεση κάλυψη επειγόντων περιστατικών αλλά και 
χειρουργικών επεμβάσεων χωρίς διανυκτέρευση, καθώς και 
πλήθος παροχών για να νιώθετε ασφαλής σε κάθε περίπτωση. 

Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα να επιλέξετε εσείς το 
Νοσοκομείο που επιθυμείτε για τη νοσηλεία σας, Δημόσιο ή 
Ιδιωτικό, καλύπτοντας ο ίδιος τις δαπάνες και λαμβάνοντας στη 
συνέχεια την αποζημίωσή σας απολογιστικά.

Άμεση Φροντίδα
στις καλύτερες
Ιδιωτικές Κλινικές

Απευθείας Κάλυψη
των εξόδων νοσηλείας

Ελεύθερη επιλογή
Νοσηλευτικού Ιδρύματος

Extra παροχές 
και μοναδικά προνόμια

Ποιοτικές Υπηρεσίες 
Υγείας προσιτές 
σε όλους

Διατηρείτε το δικαίωμα να επιλέξετε 
το νοσοκομείο που θέλετε, πέραν 
των Συμβεβλημένων, λαμβάνοντας 

απολογιστικά την αποζημίωσή σας 

Το πρόγραμμα σας παρέχει επιπλέον 
παροχές και προνόμια που σας 

εξασφαλίζουν ποιοτική και άμεση 
αντιμετώπιση σε κάθε σας πρόβλημα

Η INTERLIFE εξασφαλίζει για εσάς τις 
καλύτερες και πιο σύγχρονες υπηρεσίες 

στον τομέα της Υγείας με ιδιαίτερα χαμηλό 
κόστος

Όταν η νοσηλεία γίνει σε συμβεβλημένο 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα, η πληρωμή 
γίνεται απευθείας από την Εταιρία

Εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό 
σε κορυφαία Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
σε όλη την Ελλάδα

Εσείς κερδίζετε...

Ασφάλιστρα
Ενδεικτικά Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα

(πληρωμή και με πιστωτική κάρτα σε άτοκες δόσεις)

Ηλικία απαλλαγή 700€ απαλλαγή 1.500€

έως 17 ετών 370€ 205€
25 ετών 465€ 260€
30 ετών 525€ 315€
40 ετών 695€ 425€
50 ετών 998€ 695€
60 ετών 1.775€ 1.160€
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0]Ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος

Το Υγεία OPTIMUM είναι ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Υγείας που σας εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε κορυφαία 
Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα.

Κάλυψη Δαπανών Νοσηλείας, Επείγοντα Περιστατικά, Έξοδα 
πριν και μετά τη νοσηλεία, Υγειονομική Μεταφορά, επιπλέον 
Επιδόματα και πλήθος παροχών βρίσκονται στη διάθεσή σας 
για να νιώθετε απόλυτα ασφαλής.

Ο πολυτιμότερος σύμμαχος 
της Υγείας σας

Ένας σύγχρονος μηχανισμός υγείας, 
σύμμαχός σας για να νιώθετε απόλυτα 
ασφαλής σε κάθε περίπτωση.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Πολυγύρου, 57001 Τ. 2310 499000
ΑΘΗΝΑ: Καλλιρρόης 65, 11743, Τ. 210 9334 994

ΡΟΔΟΣ: Γ. Παπανικολάου 20, 85100, Τ. 22410 31200
ΚΡΗΤΗ: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 152, 71306 Ηράκλειο, Τ. 2810 344670

www.interlife.gr  •  info@interlife.gr

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
www.interlife-programs.gr/ygeiaoptimum



Γραμμή Υγείας 24/7
Βρισκόμαστε δίπλα σας 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον 
χρόνο παρέχοντάς σας άμεσα καθοδήγηση για τη νοσηλεία 
σας ή Ιατρικές Συμβουλές μέσω εξειδικευμένου Ιατρικού 
Συντονιστικού Κέντρου σε περίπτωση που προκύψει 
πρόβλημα Υγείας. 

Χημειοθεραπείες, 
Ακτινοβολίες  
και Ραδιοθεραπείες
Το πρόγραμμα καλύπτει Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες 
και Ραδιοθεραπείες σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα έως και 
τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη νοσηλεία, παρακρατώντας 
το εκπιπτόμενο ποσό μόνο κατά την πρώτη θεραπεία. 
Σε περίπτωση επιλογής Δημόσιου Νοσοκομείου για τις 
Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες και Ραδιοθεραπείες το κόστος 
θα καλυφθεί 100%.

Προληπτική Μαστεκτομή 
και Αποκατάσταση
Με ευαισθησία απέναντι στη γυναίκα, η INTERLIFE καλύπτει 
τα έξοδα προληπτικής μαστεκτομής, εφόσον κριθεί αναγκαίο, 
καθώς και το κόστος αποκατάστασης μαστών όταν αυτή 
πραγματοποιηθεί.

Ρομποτική Χειρουργική
Πρωτοπόρος σε καινοτόμες παροχές και επενδύοντας στη 
χρήση της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας, η INTERLIFE σας 
εξασφαλίζει χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται 
με σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής.

Απαλλαγή Πληρωμής 
Ασφαλίστρων
Σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας εργασίας ή διακοπής 
επαγγελματικής δραστηριότητας απαλλάσσεστε από την 
υποχρέωση καταβολής των ασφαλίστρων έως τη συμπλήρωση 
ενός 12μήνου.

Επείγοντα Περιστατικά
Σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας ή απρόβλεπτου ατυχήματος 
έχετε τη δυνατότητα χρήσης των Εξωτερικών Ιατρείων 
συμβεβλημένου Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπου εξειδικευμένο 
προσωπικό θα αντιμετωπίσει άμεσα το περιστατικό σας χωρίς 
καμία επιβάρυνση, έως το ποσό των 500€ ετησίως.

Επείγουσα
Υγειονομική Μεταφορά
Με μία μόνο κλήση στο αρμόδιο Συντονιστικό Κέντρο, 
και εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαίο, θα πραγματοποιηθεί 
η υγειονομική μεταφορά σας με ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή 
αεροπλάνο στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, πάντα συνοδεία ιατρού, 
ώστε να σας παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.

Νοσηλεία
με διανυκτέρευση
Καλύπτονται απευθείας 100% τα έξοδα νοσηλείας έως 500.000€ 
ετησίως σε περίπτωση διανυκτέρευσής σας σε συμβεβλημένο 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα, ενώ παράλληλα έχετε δικαίωμα 
ελεύθερης επιλογής Νοσοκομείου εντός Ελλάδος, πέραν των 
Συμβεβλημένων.

Κατά τη νοσηλεία σας επιπλέον εξασφαλίζετε...
•	 Το κόστος δωματίου σας και τα έξοδα τροφής
•	 Τις αμοιβές των χειρουργών και των αναισθησιολόγων 

καθώς και των θεραπόντων ιατρών
•	 Την παραμονή σας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
•	 Ιδιωτική αποκλειστική νοσοκόμα
•	 Τα έξοδα χρήσης χειρουργείου και νάρκωσης
•	 Το απαραίτητο υγειονομικό υλικό καθώς και απλούς ή 

γύψινους επιδέσμους και νάρθηκες
•	 Φάρμακα, μικροβιολογικές αναλύσεις, ιατρικές και 

απεικονιστικές εξετάσεις

Νοσηλεία
χωρίς διανυκτέρευση
Αν υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση σε Νοσηλευτικό 
Ίδρυμα χωρίς διανυκτέρευση (ODS), το πρόγραμμα θα 
καλύψει το κόστος αφού πρώτα αφαιρεθεί το 50% του ποσού 
απαλλαγής.

Αναλυτικά το Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσοκομείων
στο www.interlife.gr/diktio-ygeias

Έξοδα πριν και μετά 
τη νοσηλεία
Εφόσον υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας σας καλύπτονται επιπλέον τα κόστη 
για Διαγνωστικές Εξετάσεις και Ιατρικές Επισκέψεις που 
πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη νοσηλεία και σχετίζονται 
άμεσα με αυτήν, έως 1.000€ ανά περίπτωση.

Νοσοκομειακό Επίδομα
Σε περίπτωση που νοσηλευθείτε και δεν υποβάλλετε το σύνολο 
των δαπανών νοσηλείας στην Εταιρία, θα αποζημιωθείτε άμεσα 
με Νοσοκομειακό Επίδομα 100€ για κάθε ημέρα νοσηλείας.

Χειρουργικό Επίδομα
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας 
υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση και δεν υποβάλλετε 
τις δαπάνες στην Εταιρία, θα εισπράξετε εφάπαξ Χειρουργικό 
Επίδομα έως 2.000€ ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης.

Επίδομα Μητρότητας
Σε περίπτωση τοκετού, φυσιολογικού ή με καισαρική τομή, 
θα σας καταβληθεί εφάπαξ Επίδομα Μητρότητας 1.500€.

Επίδομα Καλής Χρήσης
Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας συμμετέχει 
στα έξοδά σας με ποσό μεγαλύτερο από τη συμμετοχή σας, 
θα λάβετε ως επίδομα το 20% του ποσού που καταβλήθηκε, 
έως το ανώτατο όριο των 5.000€ αφού πρώτα αφαιρεθεί το 
ποσό απαλλαγής, διασφαλίζοντας έτσι εξολοκλήρου τη δαπάνη 
νοσηλείας σας και λαμβάνοντας επιπλέον Bonus.


