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Τι προσφέρει η Anytime στη HeDA

Έκπτωση 5% ειδικά για τους υπαλλήλους των εταιριών / μελών
της HeDA στο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας Anytime Health

Value

Οι καλύψεις: Δίπλα σας σε κάθε Νοσηλεία
 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στην
Ελλάδα σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα
ιδιωτικά νοσοκομεία, σε δίκλινο δωμάτιο,
μέχρι το ποσό των €500.000. Το ποσό
συμμετοχής σας στα συνολικά έξοδα είναι
€1.500 το χρόνο. Το ποσό αυτό όμως
καλύπτεται εξολοκλήρου από το ομαδικό
πρόγραμμα που έχετε στην
INTERAMERICAN.
 Κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σας
οπουδήποτε στο εξωτερικό, μέχρι το
ποσό των €500.000. Καλύπτεται το 85%
των εξόδων, αφού αφαιρεθεί το ποσό
συμμετοχής σας, €1.500 το χρόνο. Το ποσό
αυτό όμως καλύπτεται εξολοκλήρου από το
ομαδικό πρόγραμμα που έχετε στην
INTERAMERICAN.

Οι καλύψεις: Δίπλα σας σε κάθε Νοσηλεία
 Κάλυψη αμοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων, στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας και αμοιβών γιατρών σε περίπτωση
καρκίνου, εγκεφαλικού ή εμφράγματος, στην Ελλάδα, μέχρι το ποσό των
€500.000 το χρόνο.
 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία στην
Ελλάδα.
 Ημερήσιο επίδομα €250 τη μέρα σε περίπτωση νοσηλείας σε όλα τα
δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα, και €500 τη μέρα σε περίπτωση
χειρουργικής επέμβασης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Διαγνωστικές εξετάσεις & επισκέψεις σε γιατρούς
 Πλήρες ετήσιο check up, στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα στην
Ελλάδα.
 5 δωρεάν επισκέψεις το χρόνο σε γενικούς γιατρούς, στις ιδιόκτητες
υποδομές υγείας της INTERAMERICAN (ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC &
MEDIFIRST).


40% έκπτωση σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις, στις ιδιόκτητες
υποδομές υγείας της INTERAMERICAN (ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC &
MEDIFIRST).



30% έκπτωση για απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς όλων των
ειδικοτήτων, στις ιδιόκτητες υποδομές υγείας της INTERAMERICAN
ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC & MEDIFIRST).



Πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο γιατρών «Best doctors», για μια
δεύτερη γνώμη σε σχέση με τη διάγνωση που σας έχει δοθεί, από τους
καλύτερους γιατρούς στον κόσμο.

24ωρη βοήθεια σε έκτακτο περιστατικό


24ωρη «Γραμμή Υγείας 1010», για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σε κάθε
περιστατικό υγείας.



Υγειονομική μεταφορά σε νοσοκομείο με ασθενοφόρα, ακόμα και με
ελικόπτερο ή αεροπλάνο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Ενδεικτικές τιμές για το προϊόν Anytime Health Value

Ηλικίες

Τιμή ανά μήνα
με την έκπτωση

0-15

€15,10

30

€27,33

35

€32,02

40

€38,62

45

€46,64

50

€56,40

Οικογένεια
(2 γονείς 40 ετών και 2
παιδιά από 0-15)

€97,63

Ασφαλίστε την οικογένειά σας στο Anytime Health Value
με επιπλέον έκπτωση 5% στα συνολικά σας ασφάλιστρα.

Γιατί να επιλέξετε το Anytime Health Value
 Συνεργασίες με τα καλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές στην
Ελλάδα (Υγεία, Metropolitan, IASO, Ωνάσειο, κτλ.) και απευθείας πληρωμή
των εξόδων σε περίπτωση νοσηλείας
 100% κάλυψη σε περίπτωση καρκίνου, εγκεφαλικού και εμφράγματος
 Λειτουργεί συμπληρωματικά με την ομαδική ασφάλιση που έχετε και
με τον Ε.Ο.Π.Π.Υ μηδενίζοντας τη συμμετοχή σας σε περίπτωση
νοσηλείας
 Check up από την 1η ημέρα ασφάλισης
 Δίπλα σας 24ώρες το 24ωρο
 Απλές διαδικασίες και ξεκάθαροι όροι
 Προσιτό κόστος και πλούσιες καλύψεις
 Με την εγγύηση της INTERAMERICAN

Επόμενα βήματα

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις καλύψεις του
Anytime Health Value

και πάρτε προσφορά καλώντας στο
210 94 6000 ή 801 11 30 000
Ασφαλιστείτε σήμερα με έκπτωση 5% στο

πρόγραμμα ασφάλισης υγείας Anytime Health Value

