
 

 
Η Generali φροντίζει για το Ευ Ζην των ασφαλισμένων της 

 

 

Βασική φιλοσοφία της Generali αποτελεί η ολιστική προσέγγιση της υγείας. Στο πλαίσιο 
αυτό σχεδίασε και προσέφερε το καινοτόμο εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα Health 
Keeper. Τον απόλυτο Φύλακα Υγείας που  δίνει έμφαση στην πρόληψη και παρέχει 
ολοκληρωμένη Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη, σε όλη την Ελλάδα, με το ελάχιστο δυνατό 
κόστος!  
Στις βασικές του παροχές περιλαμβάνονται: 
 

 Απεριόριστος αριθμός Ιατρικών Επισκέψεων σε ιατρούς του δικτύου και των 
Εξωτερικών ιατρείων συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων με 
ανταγωνιστικές τιμές & δωρεάν επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες για 
τα επείγοντα περιστατικά.   

  Διαγνωστικές Εξετάσεις στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα και 
νοσηλευτικά ιδρύματα με ανταγωνιστικές τιμές και 100% κάλυψη των δαπανών 
με χρήση ταμείου.  

  Ιατρικές Πράξεις με Ειδικό Προνομιακό Τιμοκατάλογο.   

  Δωρεάν Ετήσιο Check-up ενηλίκων ή παιδιών, καθώς και μια σειρά από 
εξειδικευμένους προληπτικούς ελέγχους, σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.  

 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, εντός Αττικής, προς τα συνεργαζόμενα 
νοσηλευτικά ιδρύματα για νοσηλεία, για επείγοντα περιστατικά.  

 
To Health Keeper προσθέτει το Plus στο ευ ζην σας! 
Τώρα, το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα εμπλουτίζεται εκ νέου με το Women Plus. 
Πρόκειται για ένα πακέτο προνομίων και υπηρεσιών που ενισχύουν και προάγουν την 
ευεξία σε όλα τα επίπεδα!  
 
Ειδικά σχεδιασμένο για γυναίκες, το Women’s Plus εστιάζει σε όλες εκείνες τις 
υπηρεσίες που διασφαλίζουν την καλή σωματική και ψυχολογική υγεία. Από την 
πρόληψη, την άθληση, τη διατροφή έως την αισθητική και τη δερματολογία, το Women’s 
plus προσφέρει προνομιακή πρόσβαση και εκπτώσεις σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
όπως: 
 

 Γυναικολογικούς ελέγχους  

 Γυμναστήρια 

 Διατροφολόγους 

 Αισθητικά- Δερματολογικά κέντρα 
 
 
Γιατί η Generali γνωρίζει ότι η καλή υγεία είναι συνάρτηση ενός καλού τρόπου ζωής.  
 

 
 

Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI 
Ο Όμιλος Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους, παγκοσμίως, ασφαλιστικούς οργανισμούς, με 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που το 2014 κυμάνθηκαν στα €70 δισεκατομμύρια. Με περισσότερους από 
78.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και 72 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. Το 2015, η Generali συγκαταλέχθηκε 
στις 50 πιο έξυπνες εταιρίες του κόσμου, σύμφωνα με την Τεχνολογική Επιθεώρηση - Technology 
Review του MIT, αποτελώντας τη μοναδική ασφαλιστική εταιρία που κατάφερε να συμπεριληφθεί στη 
λίστα.  
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