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Μια νέα φιλοσοφία στις Ασφαλίσεις Υγείας εγκαινιάζει η Generali μέσα από τη νέα προϊοντική 
γκάμα “Οικογενειακών Προγραμμάτων”. Πιστή στη βασική της αρχή, να διαδραματίζει έναν ενεργό 
ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, μέσω της ασφάλειας, η Generali σχεδίασε 
τρεις νέες ασφαλιστικές λύσεις που συγκεντρώνουν όλες τις πρωτοποριακές καλύψεις των ατομικών 
προγραμμάτων υγείας, αλλά καλύπτουν πλήρως όλα τα μέλη κάθε οικογένειας.  

 

Από την πρόληψη, μέχρι την οδοντιατρική περίθαλψη και τη νοσοκομειακή φροντίδα, τα νέα 
προγράμματα προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. 

 

Medical Family: Ένα ασφάλιστρο, πολλαπλές παροχές για όλους  

Με το Medical Family, ένα πλήρες σύστημα υγείας είναι στη διάθεση ενήλικου και ανήλικου 
ασφαλισμένου για ο,τιδήποτε κι αν συμβεί. Το πρόγραμμα απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης 
οικογένειας, συνδυάζοντας παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Με αυτόν 
τον τρόπο, εξασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση του οικογενειακού προϋπολογισμού και η μείωση 
του ασφαλιστικού κόστους. Βασικό του πλεονέκτημα είναι επίσης και η απλοποίηση της 
ασφαλιστικής σχέσης μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένου, καθώς με ένα συμβόλαιο, 
ενιαίους ξεκάθαρους όρους και ενιαίο ασφάλιστρο, καλύπτονται όλα τα μέλη της οικογένειας. 
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Μεταξύ των πρωτοποριακών καλύψεων του Medical Family περιλαμβάνονται οι ειδικοί προληπτικοί 
έλεγχοι και τα check up ανηλίκων, η κάλυψη του νεογέννητου τέκνου για έναν χρόνο, τα έκτακτα 
περιστατικά και οι αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου. Επίσης, έχουν προβλεφθεί καλύψεις 
και για εξειδικευμένες περιπτώσεις όπως, π.χ. δαπάνες αποκατάστασης μαστού μετά από 
μαστεκτομή (ολική/μερική ή και προληπτική) και τα έξοδα για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και 
ραδιοθεραπείες. Στις καινοτομίες του προγράμματος συγκαταλέγονται η κάλυψη δαπανών 
νοσοκομειακής περίθαλψης για συγγενείς παθήσεις αλλά και η ευελιξία επιλογών στο ποσό 
απαλλαγής σε περίπτωση νοσηλείας και στη δυνατότητα λήψης δεύτερης ιατρικής γνώμης. 

 

Το Medical Family συνεργάζεται με όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, τους οποίους και 
«συμπληρώνει» προσφέροντας επιβραβεύσεις στον ασφαλισμένο, μέσω  σχετικού επιδόματος μη 
χρήσης. Ειδικότερα, σε περίπτωση συμμετοχής στις δαπάνες νοσηλείας άλλου ασφαλιστικού φορέα 
με ποσό μεγαλύτερο του ποσού της απαλλαγής, το 50% της διαφοράς καταβάλλεται ως επίδομα 
στον ασφαλισμένο. 

 

Health Keeper: Ένας φύλακας υγείας, τώρα για όλη την οικογένεια! 

Σον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η Generali δίνει στην οικογένεια τη δυνατότητα να 
επωφεληθεί όλων των παροχών πρόληψης και πρωτοβάθμιας περίθαλψης που περιλαμβάνονται 
στο αναβαθμισμένο, οικογενειακό Health Keeper όπως: δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι, απεριόριστες 
ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές πράξεις, φυσικοθεραπείες και νοσηλεία κατ’ 
οίκον.  

 

Αναγνωρίζοντας επίσης τις πολλαπλές ανάγκες υγείας του σήμερα, η Generali προχωράει ένα βήμα 
παραπέρα διασφαλίζοντας για τους ασφαλισμένους της επιπλέον σημαντικές υπηρεσίες υγείας, 
όπως αυτή του “προσωπικού γιατρού”, καθώς και οφθαλμολογικά και χειρουργικά πακέτα. Το 
Health Keeper παρέχει ακόμη και πρόσβαση σε υπηρεσίες τεχνητής γονιμοποίησης και 
προγεννητικούς ελέγχους σε κορυφαία ιατρικά κέντρα.   

 

Dental Protection: Το πρόγραμμα που χαρίζει χαμόγελα! 

Στον ευαίσθητο τομέα της οδοντιατρικής περίθαλψης η πρόταση της Generali ονομάζεται Dental 
Protection, ένα πλήρες πρόγραμμα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις αυξημένες ανάγκες, όχι μόνο 
των γονέων αλλά και των παιδιών. Το Dental Protection είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που 
προσφέρει από τον αρχικό διαγνωστικό οδοντιατρικό και ακτινολογικό έλεγχο, την εξειδικευμένη 
περιοδοντολογική κάλυψη, μέχρι και τη δυνατότητα πραγματοποίησης χειρουργικών και 
προσθετικών οδοντιατρικών πράξεων. Στο πακέτο καλύψεων περιλαμβάνεται επίσης η προληπτική 
και παιδοδοντική φροντίδα ενώ καλύπτονται και τα υλικά των οδοντιατρικών πράξεων. 

 

Τα νέα οικογενειακά προγράμματα, εντάσσονται στη στρατηγική επιλογή της Generali για συνεχή 
παρουσίαση καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν και τις πλέον εξειδικευμένες 
ανάγκες των ασφαλισμένων. 

 

 
 
Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI 
Ο Όμιλος Generali είναι ένας κορυφαίος, παγκοσμίως, ασφαλιστικός οργανισμός με εγγεγραμμένα 
ασφάλιστρα για το 2014 που κυμαίνονται στα €70 δισεκατομμύρια. Με περισσότερους από 78.000 
εργαζόμενους παγκοσμίως, και 65 εκατομμύρια πελάτες, σε πάνω από 60 χώρες, ο Όμιλος κατέχει ηγετικό 
ρόλο στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης και μία όλο και πιο σημαντική θέση στις αγορές της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης και στην Ασία. 


