Ανάλυση Προγράμματος

Εισαγωγή

Medical Safety
Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!
- Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο
από εσάς και προσαρμοσμένο στα δικά σας μέτρα;
- Έχετε φανταστεί την αίσθηση της απόλυτης ασφάλειας
σε ό,τι σχετίζεται με την υγεία, τόσο τη δική σας, όσο
και των αγαπημένων σας προσώπων;
- Έχετε αναρωτηθεί πώς η δύναμη του ηγέτη μετατρέπεται σε καθημερινή φροντίδα για εσάς;

- Πλέον, δεν χρειάζεται να φαντάζεστε. Γιατί
το Medical Safety με το κύρος της Generali
είναι στη διάθεσή σας!
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα Πρόγραμμα Υγείας, που επιτρέπει στον ασφαλισμένο
να δημιουργήσει ένα απόλυτα «προσωπικό» πρόγραμμα,
το οποίο καλύπτει τις δικές του προσωπικές ανάγκες, για
να αισθάνεται και να είναι στην πράξη προστατευμένος σε
κάθε περίπτωση.
Το Medical Safety είναι μοναδικό, καθώς είναι εξαιρετικά
ευέλικτο και δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου άλλου
προγράμματος στο οποίο θα προσαρτηθεί προκειμένου να
απολαμβάνετε τις παροχές και τις υπηρεσίες που αφορούν στην Υγεία σας.
Η Generali, γνωρίζοντας καλά ότι οι ανάγκες σε ζητήματα
υγείας είναι διαφορετικές για κάθε έναν από εσάς, σας
παρουσιάζει το Medical Safety, το Πρόγραμμα Υγείας που
προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες, χάρη
στις απεριόριστες επιλογές που σας προσφέρει.

01

Ανάλυση Προγράμματος

Καλύψεις

Βασικές Καλύψεις
Προληπτική Ιατρική.
Η Generali συμπεριλαμβάνει ετήσιο check-up στις βασικές καλύψεις του Medical Safety, γιατί πάντοτε, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία!

Νοσηλεία.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες
σας και τις επιθυμίες σας:
- Το ανώτατο, ετήσιο όριο κάλυψης νοσοκομειακών δαπανών
- Τη θέση στην οποία επιθυμείτε να νοσηλευθείτε
- Το ποσό απαλλαγής για κάθε νοσηλεία

Κάρτα Νοσηλείας.
Με την Κάρτα Νοσηλείας του Medical Safety δεν έχετε καμία έννοια σε περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευθείτε
σε συνεργαζόμενο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Απλά δίνετε την
κάρτα σας όταν γίνεται η εισαγωγή, και η Generali αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και σε περίπτωση νοσηλείας εκτός
Ελλάδας, για τις προβλεπόμενες από το συμβόλαιό σας
περιπτώσεις. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα,
γιατί η Generali είναι δίπλα σας!

24ωρη φροντίδα με το Generali Call Center.
To Generali Call Center (Συντονιστικό Κέντρο) λειτουργεί
24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το
χρόνο, για να απολαμβάνετε πάντα τη σιγουριά της σωστής Ιατρικής Καθοδήγησης.
Σας παρέχει συμβουλές και οδηγίες σχετικά με το πρόγραμμά σας αλλά και το σωστό τρόπο άμεσης αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων Υγείας. Ό,τι και αν προκύψει, καλέστε αμέσως. Οι γιατροί της ομάδας και το εξειδικευμένο
προσωπικό θα σας δώσει την υποστήριξη που χρειάζεστε.
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Επείγουσα Υγειονομική Αερομεταφορά.
Με το Medical Safety, η Generali αναλαμβάνει την υγειονομική μεταφορά σας, εναέρια ή οδική, αν αυτή κρίνεται
ιατρικά απαραίτητη, χωρίς περιορισμό κόστους. Για τη
φροντίδα και την αποκατάσταση της υγείας σας κανένα
εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο.

Επιδόματα μη χρήσης:
- Σε περίπτωση νοσηλείας για την οποία δεν θα υποβληθούν έξοδα, το πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή επιδόματος για κάθε ημέρα νοσηλείας.
- Επίσης, σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης (με ή
χωρίς νοσηλεία) για την οποία δεν θα υποβληθούν έξοδα, το πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή χειρουργικού
επιδόματος, ύψους ανάλογου με τη σοβαρότητα της χειρουργικής επέμβασης.
Τα δύο αυτά επιδόματα μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα και καταβάλλονται ανεξάρτητα από το ποσό της
απαλλαγής, αν υπάρχει. Με το Medical Safety, μπορείτε
να είστε ήσυχοι ότι θα απολαμβάνετε πάντα αυτό που σας
αξίζει... το καλύτερο!
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Προαιρετικές Καλύψεις
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα φροντίδας και
προστασίας της Υγείας Medical Safety σάς εξασφαλίζει και την απαραίτητη εξωνοσοκομειακή
κάλυψή σας, δηλαδή ιατρικές επισκέψεις και
διαγνωστικές εξετάσεις. Η Generali σας δίνει
τη δυνατότητα να επιλέξετε από τις ακόλουθες
παροχές, αυτές που ανταποκρίνονται στις δικές
σας ανάγκες. Γιατί χάρη στο Medical Safety, τίποτα δεν μένει στην τύχη, ειδικά για ένα τόσο
σημαντικό ζήτημα, όσο η υγεία σας!
Εξωνοσοκομειακές Δαπάνες.
Κάθε φορά που επιθυμείτε να επισκεφθείτε κάποιον ιατρό,
ανεξαρτήτως ειδικότητας, ενημερώνεστε από το Generali
Call Center για τους συνεργαζόμενους ιατρούς. Ο αριθμός
των επισκέψεων σε ιατρούς του δικτύου είναι απεριόριστος.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επισκεφθείτε ιατρό της
δικής σας επιλογής, το πρόγραμμα συμμετέχει στην αμοιβή του ιατρού.
Παράλληλα, καλύπτονται διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό ιατρού είτε του δικτύου είτε της επιλογής σας.
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Προνομιακές Παροχές
από το Medical Safety.
Εξειδικευμένα Check-ups.
Ανάλογα με το φύλο και την ηλικία σας, το Medical Safety
σάς εξασφαλίζει ένα επιπλέον (του βασικού) εξειδικευμένο check-up, με στόχο πάντα, την έγκαιρη διάγνωση και
πρόληψη για την προηγμένη προστασία της Υγείας σας.

Αποκλειστικά πλεονεκτήματα.
Στόχος της Generali είναι η προνομιακή μεταχείριση του
ασφαλισμένου και η προστασία του σε κάθε περίπτωση, γι’
αυτό το Medical Safety προβλέπει ότι:
Σε περίπτωση νοσηλείας στην οποία συμμετέχει και άλλος φορέας ασφάλισης, το πρόγραμμα σάς διασφαλίζει
πρόσθετες προνομιακές παροχές.
Αν άλλος φορέας καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από το ποσό
συμμετοχής του ασφαλισμένου, το 50% της διαφοράς καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ως bonus.
Αν η συμμετοχή άλλου φορέα είναι μικρότερη από το ποσό
απαλλαγής, τότε το 50% της διαφοράς αναγνωρίζεται και
μειώνει, ακόμα περισσότερο, το ποσό της συμμετοχής του
ασφαλισμένου.

Επίδομα Τοκετού.
Η Generali γνωρίζει καλά ότι η εγκυμοσύνη και η μητρότητα είναι η σημαντικότερη περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας. Το Medical Safety προβλέπει την καταβολή επιδόματος σε περίπτωση τοκετού.

Νομική Προστασία.
Η προστασία του Medical Safety επεκτείνεται και πέραν
των ιατρικών θεμάτων. Προβλέπει την κάλυψη των Νομικών Εξόδων που θα καταβάλει ο ασφαλισμένος για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από ιατρικά ζητήματα.
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Μοναδικά πλεονεκτήματα για τον ασφαλισμένο.
Νοσοκομειακές δαπάνες χωρίς νοσηλεία.
Με το Medical Safety, η Generali δημιουργεί νέα δεδομένα στο χώρο των προγραμμάτων υγείας, τοποθετώντας ουσιαστικά τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος. Και το αποδεικνύει με πράξεις. Αντιμετωπίζει σαν νοσοκομειακές δαπάνες και τις δαπάνες
που προκύπτουν από επεμβάσεις, θεραπείες, εξετάσεις ή
ιατρική φροντίδα εντός Νοσοκομείου ή Κλινικής, ακόμα
κι αν δεν υπάρξει νοσηλεία (διανυκτέρευση).

Ασφάλεια για εσάς και την οικογένειά σας.
Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την υγεία σας αλλά και
από την υγεία των αγαπημένων σας προσώπων. Η Generali,
με στόχο την προσωπική σας προστασία αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς σας, παρέχει 40% έκπτωση επί του
ασφαλίστρου για κάθε παιδί ως εξαρτώμενο μέλος, και
παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα ισόβιας κάλυψής τους
με ανεξάρτητο ατομικό συμβόλαιο στην ενηλικίωσή τους,
χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας. Γιατί για τη Generali τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον άνθρωπο
και την ανάγκη του να αισθάνεται ασφαλής και σίγουρος!
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