
Value Plus

Ποσά / Καλύψεις

Ετήσιο Ανώτατο Όριο για κάθε μέλος € 200.000

1. Χρεώσεις Νοσοκομείου ή Κλινικής 

2. Χρεώσεις χειρούργων και  αναισθησιολόγων 

3. Χρεώσεις ιατρών 

4. Επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και  φυσιοθεραπεία 

5.Επιπρόσθετη διαμονή (κάλυψη χρεώσεων νοσοκομείου για 

ενήλικο συνοδό  που συνοδεύει ανήλικου ασφαλισμένου μέλους)


6.Επίδομα παραμονής (σε περίπτωση δωρεάν θεραπείας) €180 το βράδυ

7.Χειρουργικές επεμβάσεις μη χρήζουσες νοσηλεία 

8.Αξονική Τομογραφία και Μαγνητική Τομογραφία, ως εσωτερικός 

ασθενής


9.Θεραπεία Ογκολογίας / Ραδιοθεραπεία / Χημειοθεραπεία 

10.Εγκυμοσύνη                                                                Τα 

ωφελήματα ισχύουν και οι απαιτήσεις είναι πληρωτέες για έξοδα 

που πραγματοποιήθηκαν όταν το μέλος - η μητέρα - ήταν 

καλυμμένη κάτω από το σχέδιο για 12 συνεχόμενους μήνες για το 

Premier και 24 για το Value Plus                                                                                                  

Μέχρι €2,500 για κάθε θηλυκό μέλος, κάθε χρόνο

11.Μεταφορά με ασθενοφόρο 

(όταν είναι ιατρικώς επιβεβλημένη)

12.Εκτός Ζώνης Κάλυψης                                                              

Για Η.Π.Α, Καναδά και Ελβετία παρέχεται κάλυψη ταξιδίου 

διάρκειας 6 εβδομάδων ανά έτος για επείγοντα περιστατικά, όταν 

το μέλος βρίσκεται για σκοπούς εργασίας ή αναψυχής σε αυτές τις 

χώρες. 

(Ισχύει μόνο στην περίπτωση που η προσφορά αφορά Ζώνη 2)

13.Διεθνής Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια 

Value Plus

Ποσά / Καλύψεις

Συνολικό Ετήσιο Όριο για τα Ωφελήματα 14-20 € 1.000

14.Χρεώσεις ιατρού 

Φάρμακα κατόπιν συνταγής

15.Διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία 

16.Αξονική Τομογραφία και Μαγνητική Τομογραφία ως εξωτερικός 

ασθενής (κατόπιν παραπεμπτικού από ιατρό)


17.Εναλλακτική Θεραπεία    

Θεραπεία σε χειροπράκτη, βελονισμός, ομοιοπαθητική και 

οστεοπαθητική που παρέχεται από ειδικό με άδεια ασκήσεως του 

επαγγέλματος. 

Ποδίατρος (καλύπτονται μόνο οι επισκέψεις)

18.Βλάβη στα δόντια από Ατύχημα 

19.Ψυχιατρική ασθένεια  Έως και 90 μέρες το έτος

20.Νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι  Έως και 30 μέρες το έτος

Μέλος  & Σύζυγος από €100

Παιδιά €75

(συμπερ. Εμβολιασμών)

Ωφελήματα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

Μέχρι €500 για κάθε μέλος, κάθε χρόνο

€60,000 ετησίως

21.Εξετάσεις Ρουτίνας  μια φορά κάθε 12 μήνες        

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 

Ωφελήματα



Ανώτατο ποσό €500 και περιλαμβάνεται στο 

συνολικό όριο των €1.000.


