
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Καρδιολογική εξέταση

ΗΚΓ (με διάγνωση)
Γενική Αίματος
Γενική Ούρων

Σάκχαρο
Ουρία

Κρεατινίνη
Χοληστερίνη

Τριγλυκερίδια
HDL LDL

Ακτινογραφία θώρακος
TEST PAP

Μαστογραφία

ΠΑΙΔΙΑ
Γενική Αίματος

Σάκχαρο
Χοληστερίνη

Σίδηρος
Ασβέστιο

ΑΝΔΡΕΣ
Καρδιολογική εξέταση

ΗΚΓ (με διάγνωση) 
Γενική Αίματος
Γενική Ούρων

Σάκχαρο
Ουρία

Κρεατινίνη
Χοληστερίνη

Τριγλυκερίδια
HDL LDL

Ακτινογραφία θώρακος
PSA (προστατικό αντιγόνο)

Παρέχεται 
έκπτωση στις 

οικογένειες από τρία και 
άνω μέλη ως εξής:

• 10% έκπτωση ασφαλίστρων 
για το δεύτερο μέλος &
• 20% έκπτωση από το 
τρίτο μέλος & για όσα 
μέλη ασφαλιστούν!!!!

Οικογενειακή
Έκπτωση

PLATINUM
VALUe

Platinum Value
Ποσό κάλυψης: 700.000€ ανά περιστατικό & κατ΄έτος

Θέση νοσηλείας: Lux – A – B

Επιλογές απαλλαγής:  500 – 1.000 – 1.500 – 3.000 – 6.000

Επιλογές συνασφάλισης: 0% - 5% - 10% - 20%

Ποσοστά κάλυψης: 100% στην Ελλάδα – 100% στο εξωτερικό 
– 90% ΗΠΑ & Καναδά με όριο τα 350.000€

Κάλυψη συγγενών παθήσεων: καλύπτονται μετά από 2 έτη έως 
του ποσού των 200.000€

Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσηλεύτριας, μέχρι 240€ την 
ημέρα για 15 ημέρες

Κάλυψη εξόδων έως 1.000€ πριν & μετά τη νοσηλεία με 
ελάχιστη διανυκτέρευση 3 ημερών

*Παροχή Νοσοκομειακού Επιδόματος από 220€ – 300€ 
ημερησίως για τις δέκα (10) πρώτες ημέρες νοσηλείας, για τις 
υπόλοιπες 50 ημέρες το επίδομα υπολογίζεται στο μισό.

*Παροχή Χειρουργικού επιδόματος έως 3.500€ ανάλογα με 
τη βαρύτητα της επέμβασης

Κάλυψη αιμοκάθαρσης, μηχανικής υποστήριξης, 
χημειοθεραπειών, ακτινοθεραπειών, χωρίς χρονικό περιορισμό 
& έως του ποσού των 700.000€ ανά περιστατικό

Κάλυψη Μονάδος Εντατικής Θεραπείας & αυξημένης 
φροντίδας  χωρίς χρονικό περιορισμό & έως του ποσού των 
700.000€ ανά περιστατικό

Παροχή επιδόματος τοκετού μετά από 24 μήνες,
από 1.000€ έως 1.500€ ανάλογα τη θέση

Κάλυψη Μοσχευμάτων έως του ποσού των 700.000€

Παροχή Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

Παροχή Αερομεταφοράς έως του ποσού των 8.000€

Παροχή ετήσιου Check – up

Δ Ω Ρ Ε Α Ν

*Οι παροχές του νοσοκομειακού και 
χειρουργικού επιδόματος δίδονται 
εφόσον δεν υπάρξει απαίτηση κάλυψης 
νοσοκομειακών εξόδων.

Αποκατάσταση μαστού μετά από 
μαστεκτομή έως του ποσού των 700.000€

One 
day clinic, 

με μείωση της 
απαλλαγής 
κατά 50%


