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Το πρόγραμμα New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι ένα νέο πρωτοποριακό 
πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα. Στόχος του είναι να προσφέρει με 
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την οικονομική στήριξη σε περίπτωση 
νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
καταβάλλοντας τα πραγματοποιηθέντα έξοδα βάσει αποδείξεων. 

Χαρακτηριστικά
Παρέχει σε εσάς ή/και στην οικογένειά σας ολοκληρωμένη κάλυψη υγείας 24 ώρες την 
ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Στο πρόγραμμα 
μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως και 65 ετών και να παραμείνουν σε 
αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους εφόσον το επιθυμούν.

Καλύψεις
• Ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος ή γιατρού σε Ελλάδα και εξωτερικό
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντός νοσηλευτικού ιδρύματος
• Ημερήσια έξοδα έως 500€ ημερησίως για δωμάτιο και τροφή σε περίπτωση νοσηλείας
• Νοσοκομειακές δαπάνες  σε Ελλάδα και εξωτερικό σε ποσοστό 90%
• Χειρουργικό επίδομα έως 1.500€
• Κάλυψη φοιτητών εξωτερικού
• Υγειονομική μεταφορά με ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή αεροπλάνο
• Παροχή Ιατρικών Συμβουλών μέσω συντονιστικού κέντρου

Διευκρινίσεις
•	 Ατομική	Κάλυψη:	Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πλήρες πακέτο παροχών υγείας που σας 

παρέχεται μεμονωμένα χωρίς να είναι απαραίτητη η ασφάλιση ζωής.
•	 Ασφάλιση	Όλων	των	Μελών	της	Οικογένειας: Με προσιτό κόστος μπορούν να 

ασφαλιστούν σε ένα συμβόλαιο όλα τα μέλη της οικογένειας (γονείς και παιδιά).
•	 Ασφάλιση	μόνο	των	παιδιών	της	Οικογένειας: Παρέχεται η δυνατότητα να ασφαλιστούν 

μόνο τα παιδιά της οικογένειας χωρίς υποχρέωση ασφάλισης των γονέων, με κόστος αυτό 
του ενηλίκου της 1ης κατηγορίας ηλικιών και με συμμετοχή 20% στη συνολική δαπάνη.

•	 Θέση	νοσηλείας:	Ά  θέση (μονόκλινο) ή Β΄ θέση (δίκλινο) ανάλογα με το πρόγραμμα που 
έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος.

•	 Όριο	αποζημίωσης: 30.000 € ή 60.000 € ανά περιστατικό ανεξαρτήτως αριθμού 
περιστατικών ετησίως ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.

•	 Εκπιπτόμενο	ποσό:	300 € ανά έτος.
•	 Συνδυαστικότητα	του	Προγράμματος	New	ΥΓΕΙΑ	Maximum: Το πρόγραμμα αυτό μπορεί 

να συνδυαστεί με όλα προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων και Ασθενείας.

Ασφαλίσεις Προσώπων
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Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος υποβάλλει πρώτα το σύνολο των δαπανών του σε 
άλλον ασφαλιστικό φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) και αποζημιωθεί με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο 
από το εκάστοτε εκπιπτόμενο ποσό και το ποσό της συμμετοχής του, τότε η Εταιρία θα 
καταβάλλει το 100% της διαφοράς που προκύπτει από την παραπάνω εισπραχθείσα 
αποζημίωση μέχρι του ανώτατου ορίου κάλυψης χωρίς καμία συμμετοχή του ασφαλιζομένου.

Ευελιξία πληρωμής ασφαλίστρων: Ετησίως, 6μηνο, 3μηνο. Πληρωμή και με άτοκες δόσεις.

Τιμολόγιο Προγράμματος «New Υγεία Maximum»
ΣΧΕΔΙΟ	Ι ΣΧΕΔΙΟ	ΙΙ
30.000	€ 60.000	€

Ηλικία Β	θέση Α	θέση Β	θέση Α	θέση
0	–	18 165 198 231 277
19	–	24 225 270 315 378
25	–	29 236 283 330 396
30	–	34 250 300 350 420
35	–	39 260 312 364 437
40	–	44 270 324 378 454
45	–	49 280 336 392 470
50	–	54 297 356 416 499
55	–	59 317 380 444 533
60 418 502 585 702
61 439 527 615 738
62 458 550 641 769
63 475 570 665 798
64 496 595 694 833
65 505 606 707 848

Εκπιπτόμενο	Ποσό 300€ ετησίως με 
Συμμετοχή	του	Ασφαλιζομένου 10% επί των δαπανών

Εξετάσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα
Για να ενταχθεί ο ασφαλιζόμενος στο πρόγραμμα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι 
παρακάτω εξετάσεις, των οποίων τα έξοδα βαρύνουν την Εταιρία:

Προασφαλιστικός ιατρικός έλεγχος “ NEW Υγεία Maximum”

Έως	45	ετών Χωρίς ιατρική εξέταση. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

Από	46	έως	50	ετών Ιατρική εξέταση από παθολόγο Ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Γενική Αίματος, Σάκχαρο Αίματος

Από		51	έως	65	ετών Ισχύει ότι στην κατ ηγορία 46 έως 50 ετών και επιπλέον 
Ακτινογραφία Θώρακος

Ασφαλίσεις Προσώπων



Αίτηση Ασφάλισης Ατυχημάτων & Ασθενείας
Παρακαλούμε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις της πρότασης

(*) Απαραίτητη η συμπλήρωση του Ιατρικού Ιστορικού

1. Στοιχεία Ασφαλιζομένου
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο

Διεύθυνση Τ.Κ. Περιοχή/Πόλη

Τηλέφωνα Α.Φ.Μ. Α.Δ.Τ.

Τόπος Γέννησης Ημερομηνία Γέννησης Ακριβές Επάγγελμα

Άλλες Ασχολίες ή Σπορ

Ύψος Βάρος Είστε αριστερόχειρας;
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Ταμείο κύριας ασφάλισης Έχετε βιβλιάριο ασθενείας;
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

ΑΜΚΑ (όποτε και αν εκδόθηκε)

Έχετε Καλύψεις Ατυχημάτων / Ασθενειών με άλλο ή ομαδικό; ΝΑΙ    ΟΧΙ  Στην INTERLIFE   Σε άλλη Ασφαλιστική  

Αν ΝΑΙ, αναφέρατε Εταιρία και Καλύψεις

2. Στοιχεία Συμβαλλομένου
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο

Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τ.Κ. Περιοχή/Πόλη

Τηλέφωνα Σχέση με “κυρίως ασφαλιζόμενο” Α.Φ.Μ. Α.Δ.Τ.

4. Παρεχόμενες Καλύψεις (Μεμωνομένες Παροχές)
Αιτούμενες Καλύψεις

Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
Ασφαλιζόμενος Σύζυγος Παιδιά

Θάνατος, Μόνιμη Ολική & Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα (ΘΑΜΑ)

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα (ΙΦΕ)

Νοσοκομειακό Επίδομα Περίθαλψης από Ατύχημα

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα (εβδομαδιαίως)
Αποζημίωση από: .................... ημέρα
(*) Απώλεια εισοδήματος από Ασθένεια (μηνιαίως)

Αποζημίωση από: .................... ημέρα στο νοσοκομείο και από: .................... στο σπίτι
(*) Νοσοκομειακό Επίδομα Περίθαλψης και Ανάρρωσης από Ατύχημα & Ασθένεια

Σχέδιο ....................

(*) Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια

(*) Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών. Σχέδιο ....................

(*) Χειρουργικό Επίδομα

(*) Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη  Σχέδιο ....................

(*) Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη  Σχέδιο ....................

(*) New ΥΓΕΙΑ Maximum
Ασφ. Κεφάλαιο:   30.000€    60.000€       Θέση Νοσηλείας:    Α     Β 

(*) HOSPITAL PROTECTION

Προστασία PERSONAL  Σχέδιο ....................

Προστασία FAMILY  Σχέδιο ....................

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

Προστασία Ασφάλισης Αλλοδαπών  Σχέδιο ....................
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3. Διάρκεια Ασφάλισης & Τρόπος Πληρωμής
Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τρόπος Πληρωμής

12μηνο      6μηνο      3μηνο  ΕΛΑ ...................................



5. Πίνακας Προστατευόμενων Μελών που προτείνονται για Ασφάλιση
Ονοματεπώνυμο Σχέση Ημερομηνία 

Γέννησης Επάγγελμα Ταμείο Κύριας
Ασφάλισης

1.

2.

3.

4.

5.

6. Ερωτηματολόγιο για τον κυρίως Ασφαλιζόμενο & τα Προστατευόμενα Μέλη
Τα πρόσωπα που προτείνονται για ασφάλιση:

Οδηγούν δίκυκλο ή χρησιμοποιούν μηχανήματα 
έργου, γεωργικά, αγροτικά μηχανήματα κ.λπ.;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε να δώσετε λεπτομέρειες:

Είναι καλά στην υγεία τους σήμερα;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΟΧΙ, παρακαλούμε να δώσετε λεπτομέρειες για οποιοδήποτε από τα προτεινόμενα για 
ασφάλιση πρόσωπα:

Έχουν σωματικό ελάττωμα ή υποφέρουν από 
οργανικές παθήσεις (ακρωτηριασμό, κωφότητα, 
τύφλωση, έλκος, φλεβίτιδα, κίρρωση, πνευμονία, 
αγκύλωση, όγκο, κ.λ.π.);

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε να δώσετε λεπτομέρειες για οποιοδήποτε από τα προτεινόμενα για 
ασφάλιση πρόσωπα:

Υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, που, πότε, γιατί;

Νοσηλεύτηκαν τα τρία (3) τελευταία χρόνια;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, σε ποιο νοσοκομείο, πότε, γιατί;

7. Δικαιούχοι (σε περίπτωση Θανάτου & Σχέση)

8. Πρόσθετες Πληροφορίες που αφορούν τον προς Ασφάλιση Κίνδυνο

9. Προς την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
Ο προτείνων την ασφάλιση ή συμβαλλόμενος δηλώνω ότι όλες οι δηλώσεις και πληροφορίες στην αίτηση είναι αληθινές και πλήρεις. Δέχομαι δε να 
αποτελέσουν τη βάση για την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Επίσης εξουσιοδοτώ οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα, γιατρό ή άλλο πρόσωπο να δώσουν 
στην INTERLIFE οποτεδήποτε κάθε πληροφορία που κρίνεται αναγκαία για τον σωστό υπολογισμό του κινδύνου που πρόκειται να αναλάβει. Γνωρίζω ότι 
στην ασφάλιση αυτή ισχύουν γενικοί όροι με εξαιρέσεις και ειδικοί όροι με εξαιρέσεις, οι οποίοι μου παραδόθηκαν πριν την ασφάλιση και τους οποίους 
έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ως αναπόσπαστο τμήμα του συμβολαίου του οποίου ζητώ την έκδοση. Έλαβα γνώση όλων των ανωτέρω και 
τα αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Επίσης, η INTERLIFE έχει το δικαίωμα: α) Να δεχθεί αυτή την αίτηση για ασφάλιση με διαφορετικούς όρους από αυτούς 
που ζητούνται αν οι σχετικοί κίνδυνοι θεωρούνται από την εταιρία ως μη συνηθισμένοι. β) Να απορρίψει την αίτηση αυτή χωρίς την υποχρέωση να 
γνωστοποιήσει τους λόγους.
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Ημερομηνία & Ώρα Ο Συνεργάτης (Κωδικός, Σφραγίδα, Υπογραφή)Ο Προτείνων και Δηλών



Ιατρικό Ιστορικό - Πρόσθετες Πληροφορίες
Ερώτηση Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε να δώσετε λεπτομέρειες

1. Έχετε κανένα σωματικό ελάττωμα ή παραμόρφωση;
Ασφαλιζόμενος  
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

2. Έχει μεταβληθεί το βάρος σας κατά τον τελευταίο χρόνο;
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

3. Έχετε νοσηλευτεί ποτέ στο παρελθόν; Αν ΝΑΙ, που και για ποια αιτία;
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

4. Σας συστήθηκε να κάνετε εξετάσεις, να μπείτε σε 
νοσοκομείο ή να χειρουργηθείτε, πράγμα που δεν έγινε;
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

5. Είστε τώρα υπό ιατρική παρακολούθηση ή θεραπεία 
ή έχετε προβλήματα με την υγεία σας;
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

6. Έχετε ποτέ υποβληθεί σε check-up, ιατρική εξέταση ή εγχείρηση 
ή επισκεφτήκατε ιατρό από αρρώστια ή τραυματισμό;
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

7. Έχετε κάνει ηλεκτροκαρδιογραφήματα, ακτινογραφίες 
ή άλλες διαγνωστικές εξετάσεις και με ποια αποτελέσματα;
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

8. Έχετε τελευταία κάποιο σύμπτωμα για το οποίο 
σκέπτεστε να επισκεφθείτε ιατρό;
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

9. Λαμβάνετε φάρμακα; Για ποια αιτία και ποια είναι αυτά;
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

10. Έχετε πότε κάνει μετάγγιση αίματος πριν από το 1985;
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

11. Απ΄ ότι ξέρετε, έχετε ποτέ κάνει θεραπεία ή σας έχουν πει ότι υποφέρατε 
από ασθένειες: καρδιάς, εγκεφάλου, νεύρων, νεφρών, σπλάχνων; Χρόνιο 
αλκοολισμό, χρήση ναρκωτικών, δισκοπάθεια, ασθένειες, αναπνευστικού 
συστήματος ή αισθητηρίων οργάνων; Υπέρταση, ασθένειες αίματος, 
δέρματος, αδένων ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια;
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

12. Είχε ποτέ μέλος της οικογενείας σας φυματίωση, διαβήτη, 
νόσο του αίματος, παθήσεις καρδιάς ή νεφρών, υπέρταση, 
ημιπληγία, καρκίνο ή διανοητικές διαταραχές;
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

13. Έχετε μυωπία; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε βαθμό
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

14. Ημερήσια κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

15. Ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων/ καπνού
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

16. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Είσαστε έγκυος; Είχατε ποτέ ανωμαλία 
μαστών, περιόδου ή γεννητικών οργάνων; Κάνατε ποτέ καισαρική τομή;
Ασφαλιζόμενος
Εξαρτημένα Μέλη

ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΝΑΙ    ΟΧΙ 
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Ημερομηνία & Υπογραφή Ασφαλιζομένου


