ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ(Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Η

INTERAMERICAN

έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό σύστημα υγείας, πρωτοποριακό

στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με στόχο την πληρέστερη και συνολική εξυπηρέτηση
των ασφαλισμένων της σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και γιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα.
Η προσφορά μας αφορά τα μέλη σας και τα μέλη των οικογένειών τους σε προγράμματα
ασφάλισης ατυχήματος.
Ως ατύχημα ορίζεται κάθε σωματική βλάβη που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, βίαιη,
ξαφνική, χωρίς την πρόθεση του Ασφαλισμένου και η οποία εκδηλώνεται με θλαστικά
τραύματα, κατάγματα, ρήξη μυών και συνδέσμων, πνιγμό, χημική δηλητηρίαση, εγκαύματα
και τραυματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών οργάνων. Επίσης, ατύχημα ορίζεται και
κάθε μορφής δάγκωμα και τσίμπημα ζώων, εντόμων και ερπετών.
Ως νοσηλεία ορίζεται η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή του Ασφαλισμένου και η παραμονή
του με διανυκτέρευση για μια ή περισσότερες ημέρες εντός νοσοκομείου, για να υποβληθεί
σε διάγνωση και θεραπεία του ατυχήματος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ασφαλιζόμενος: 30 ετών -

88,88 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 40 ετών -

91,79 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 50 ετών -

98,88 ευρώ/έτος

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ασφαλιζόμενος: 30 ετών -

92,28 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 40 ετών -

95,55 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 50 ετών -

103,15 ευρώ/έτος

ΝΟΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ / ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ασφαλιζόμενος: 30 ετών

-

87,77 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 40 ετών

-

90,53 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 50 ετών -

97,48 ευρώ/έτος

ΝΟΜΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Ασφαλιζόμενος: 30 ετών

-

91,11 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 40 ετών

-

94,30 ευρώ/έτος
101,73 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 50 ετών ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ασφαλιζόμενος: 30 ετών

-

89,43 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 40 ετών

-

92,41 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 50 ετών

-

99,61 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 30 ετών

-

88,33 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 40 ετών

-

91,16 ευρώ/έτος

Ασφαλιζόμενος: 50 ετών

-

99,18 ευρώ/έτος

ΚΡΗΤΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
-

Ανώτατο όριο κάλυψης εξόδων νοσηλείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
€20.000 ανά ασφαλιστική περίοδο - Ποσοστό κάλυψης των αναγνωριζομένων
εξόδων νοσηλείας 100% σε συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη την
Ελλάδα.

-

Καμία Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.

-

Κάλυψη αποκλειστικής νοσοκόμας - 1 βάρδια ανά ημέρα νοσηλείας. Έως και
30 ημέρες ανά νοσηλεία.

-

Ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση μη υποβολής εξόδων για αποζημίωση
νοσηλείας χωρίς χειρουργική επέμβαση σε Δημόσιο νοσοκομείο - €250 ανά
ημέρα νοσηλείας . Έως και 5 ημέρες ανά ασφαλιστική περίοδο

-

Ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση μη υποβολής εξόδων για αποζημίωση
νοσηλείας με χειρουργική επέμβαση σε Δημόσιο νοσοκομείο
- €500 ανά
ημέρα νοσηλείας - Έως και 5 ημέρες ανά ασφαλιστική περίοδο

ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ INTERAMERICAN
Ασφάλιση Αυτοκινήτου INTERAMERICAN: Χιλιόμετρα μπροστά...
Η INTERAMERICAN σας προσφέρει 4 ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης
αυτοκινήτου με εναλλακτικά σχέδια κάλυψης, για να επιλέξετε αυτό που
ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.

Μπορείτε να προσθέσετε καλύψεις, όπως τη Νομική προστασία, την Ολική
& Μερική κλοπή και την Ενοικίαση οχήματος.

Τα προγράμματα αυτοκινήτου της INTERAMERICAN εξασφαλίζουν υψηλή
ποιότητα σε καλύψεις με προσιτά ασφάλιστρα. Σας δίνουν πρόσβαση σε
μοναδικές υπηρεσίες, όπως το 1158, το Drive On, το my interamerican, αλλά
κι ένα ευρύ και αξιόπιστο δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείων.
Προγράμματα Aυτοκινήτου σύμφωνα με τις ανάγκες σας

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN
Σπίτι. Ένα κέλυφος προστατεύει, αγκαλιάζει κι ενθαρρύνει ό,τι αγαπάμε.
Ασφαλίζοντάς το σοφά, μένετε ήσυχοι πως καλύπτετε το κτίριο και τα
υπάρχοντά σας απέναντι σε κλοπή, ζημιές, ακραίες καιρικές συνθήκες,
πυρκαγιά και άλλα απροσδόκητα γεγονότα της ζωής.

Στην INTERAMERICAN στεγάζουμε τα όνειρά σας με ασφάλεια. Η ασφάλιση
κατοικίας αφορά την κύρια κατοικία ή το εξοχικό σας, το στεγαστικό σας
δάνειο ακόμα και την αστική ευθύνη που έχετε ως διαχειριστής μιας
πολυκατοικίας. Περιλαμβάνει ποικίλα προγράμματα, που ανταποκρίνονται
στο στάδιο ζωής που βρίσκεστε και στο επίπεδο κάλυψης που θέλετε.

Η INTERAMERICAN έχει δημιουργήσει έναν ολόκληρο κόσμο που έχει στο κέντρο του
εσάς και την υγεία σας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική
σύμβουλο Κοβάτση Εύα στο 6909158434 και
στο email kovatsie@agency.interamerican.gr

