Medi+ 2 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Ευελιξία  36 διαφορετικοί συνδυασμοί του προγράμματος.
2. Σε οικογενειακό πρόγραμμα μπορείς να έχεις εξαρτόμενα μέλη και με ηλικίες έως 65 ετών και
μπορείς να βάλεις και συγγενείς έως και β’ βαθμού.
a. Τα παιδιά, μπορούν να είναι εξαρτόμενα μέλη για πάντα!
3. 4 επίπεδα απαλλαγής με: 500€ – 1.500€ – 5.000€ – 9.000€ που υπό προϋποθέσεις
μειώνονται ή μηδενίζονται.
a. Τα 500 είναι άμεσα συγκρίσιμα με 0 απαλλαγή αφού με χρήση άλλου φορές μηδενίζει
4. Κάλυψη τεχνητών μελών μέχρι 10.000€.
5. Επιπλοκές κύησης
6. Ενδοσκοπήσεις και επεμβατικές πράξεις χωρίς νοσηλεία: μέχρι 1.000€ και 20% συμμετοχή, στα
ειδικά συμβεβλημένα απορροφούν το 20% (έως 200€).
7. Συγγενείς παθήσεις: μειώνονται οι χρόνοι αναμονής στις συγγενείς παθήσεις σε σχέση με τους
χρόνους που είχαμε στο medi+
8. Δίκτυο νοσοκομείων στο εξωτερικό
a. Απευθείας δαπάνη εξόφλησης από την ΑΧΑ σε Ελλάδα και εξωτερικό για
προγραμματισμένες νοσηλείες σε δίκτυο συμβεβλημένων του εξωτερικού, και γραμμένο
στους όρους. Ακόμα και σε μη συμβεβλημένα νοσηλευτήρια, 50% προκαταβολή
εξόδων.
b. Υγειονομική μεταφορά από και προς το νοσηλευτήριο του εξωτερικού
c. Κάλυψη εξόδων μεταφοράς και διαμονής συνοδού
d. Κάλυψη μεταφραστή
9. Νοσηλεία σε ειδικά συμβεβλημένα νοσηλευτήρια, όπου εξασφαλίζουμε: α) μείωση συμμετοχής,
β) VIP services σε: Ιατρικό, Ευρωκλινική, Mediteraneo.
10. Μοριακή βιολογία
a. Προληπτική μαστεκτομή στον 2ο μαστό
11. Ρομποτική χειρουργική στον καρκίνο. Ο ανταγωνισμός το εξαιρεί, ενώ εμείς το καλύπτουμε υπό
προϋποθέσεις.
12. Νοσηλεία στο σπίτι / αποκλειστική στο σπίτι: μέχρι 1.000€ για μετεγχειρητική φροντίδα.
13. Δαπάνες αποκατάστασης μετά από σοβαρά περιστατικά και μέχρι 10.000€ σε κέντρα
αποκατάστασης.
14. Αποκλειστική νοσοκόμα και συνοδό ανηλίκου
15. Καλύψεις επείγουσας μεταφοράς (και αερομεταφοράς) και ταξιδιωτική βοήθεια σε περίπτωση
επείγοντος περιστατικού στην Ελλάδα (νέο) και εξωτερικό (υπήρχε)  για Ελλάδα καλύπτουμε
μεταφορά χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό, επαναπατρισμό ασθενή, επίσκεψη και διανυκτέρευση
συγγενή, φροντίδα ανηλίκων (αποστολή συγγενή).
Για εξωτερικό καλύπτουμε ακόμα
περισσότερα πράγματα.
16. Εκπτώσεις (προσθετικά μέχρι 26% έκπτωση):
1. Οικογενειακή: 3% για 2 μέλη, 5% για 3 μέλη, 7% για 4 μέλη
2. Νέο: Επιβράβευση συνεργασίας: 3% για ένα ασφαλιστήριο, 6% για δυο ασφαλιστήρια, 9%
τρία ασφαλιστήρια (ασφαλιστήρια σε διαφορετικούς κλάδους)
3. Νέο: Κάτοικοι εκτός Αττικής: Θεσσαλονίκη 5%, συνορεύουν Αττική: 5%, υπόλοιποι νομοί:
10%
17. Προκαταβολή στα μη συμβεβλημένα 50%
18. ΙΦΕ 500 και 1500 τα οποία μηδενίζουν την απαλλαγή στο ατύχημα με κάλυψη ανά ατύχημα
19. Ψυχολόγος – Δικηγόρος – Αρχιτέκτονας – Νοσηλευτής στο σπίτι σε σοβαρό ατύχημα
20. Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση

