
ΜΙΝΕΤΤΑ
νιώσε

ασφάλεια
για την

υγεία σου

Aid & Aid Plus

Η ασφάλεια υγείας δεν είναι πολυτέλεια, ούτε ανάγκη με ημερομηνία 
λήξης. Η υγεία είναι ότι πιο σημαντικό για έναν άνθρωπο, και θα πρέπει 
να είναι προστατευμένη. Εμείς στη ΜΙΝΕΤΤΑ νοιαζόμαστε για εσένα και 

σου το αποδεικνύουμε παρέχοντάς σου μια πλήρη γκάμα προϊόντων. Γιατί 
αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη σου να νιώθεις,  

κάθε στιγμή, σιγουριά.

■ Δωρεάν Κάρτα Προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ, με πλήθος παροχών για 
όλους τους ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη τους, με 
οποιοδήποτε ασφαλιστήριο σε οποιοδήποτε κλάδο.

■ Δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων σε έως και 12 άτοκες 
μηνιαίες δόσεις. 

Ενημερώσου αναλυτικά από τον ασφαλιστικό σου διαμεσολαβητή.

Πως επωφελούμαι επιπλέον από την ασφάλιση 
της υγείας μου στη ΜΙΝΕΤΤΑ 

Οι επιλογές μου σε πακέτα ασφάλισης

(*) Με την Εξωνοσοκομειακή ή Πρωτοβάθμια περίθαλψη,  
καλύπτονται ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις για  

τις οποίες δεν χρειάζεται νοσηλεία.

Προγράμματα
       Εξωνοσοκομειακής 

Περίθαλψης (*)

74.000.000
οι αποζημιώσεις (σε €)

που δώσαμε για την τριετία 
2018 - 2020 στους  

ασφαλισμένους μας.

1.400
και πλέον συνεργάτες 

έτοιμοι να σε  
εξυπηρετήσουν σε όλη 

την Ελλάδα.

Από το1973
είμαστε σταθερά 

δίπλα σου.

MINETTA Aid 

MINETTA Aid Plus  

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Λ. Συγγρού 193-195, 171 21, Ν. Σμύρνη
τηλ.: 210 9309500, www.minetta.gr
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https://web.facebook.com/asfaleiai.minetta?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/minetta_asfalistiki/
https://www.linkedin.com/company/european-union-minettas-insurances/
https://www.youtube.com/channel/UCGD8uUHz7TLmtshBJuXDfSA


Έχει σημασία να νιώθεις την ασφάλεια που δικαιούσαι! Στη MINETTA κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Και βασική μας υπόσχεση είναι να είμαστε δίπλα σου όποτε 
μας χρειαστείς, προσφέροντάς σου ποιοτικές υπηρεσίες, ουσιαστική κάλυψη και δίκαιη, άμεση αποζημίωση. 

Επειδή για εμάς, η ασφάλιση είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συναλλαγή. Είναι σεβασμός, προσήλωση. Είναι διαθεσιμότητα. Είναι ανθρώπινη σχέση. 
ΜΙΝΕΤΤΑ ασφαλίζει ότι αξίζει!

Γιατί να επιλέξεις το MINETTA Aid & Aid Plus 

 Διατίθενται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας  
    και κατάστασης υγείας, παρέχοντας ουσιαστικές καλύψεις.

 Παρέχονται με ιδιαίτερα προσιτό ετήσιο ασφάλιστρο:
    MINETTA Aid: 60 € 
    MINETTA Aid Plus: 125 €

 Προνομιακό κόστος για οικογενειακή κάλυψη: 
    90 € το ΜΙΝΕΤΤΑ Aid και 180 € το ΜΙΝΕΤΤΑ Aid Plus για τα δύο 
    άτομα και αντίστοιχα, 120 € και 250 € ανεξαρτήτως αριθμού μελών.

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ MINETTA Aid & Aid Plus 

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, με συμμετοχή από 0 € έως 20 €
	n Στις εφημερεύουσες ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων 
συμβεβλημένων νοσοκομείων (Αθήνα - Θεσσαλονίκη)

	n Σε ευρύ δίκτυο πολυϊατρείων
	n Σε πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων
	n Επίσκεψη ιατρού στο σπίτι 

Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις
	n Με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ
	n Με χρήση απλού ιατρικού παραπεμπτικού
	n Επεμβατικές και ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις
	n Απεριόριστες ιατρικές πράξεις (με προνομιακό τιμολόγιο) 
	n Απεριόριστες φυσικοθεραπείες
	n Οφθαλμολογική κάλυψη
	n Ετήσιος Προληπτικός  Έλεγχος Υγείας (Check up)
	n Απεριόριστες Οδοντιατρικές Πράξεις (με προνομιακό τιμολόγιο)
	n Επείγον Περιστατικό (Κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία)

Οι καλύψεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος

Απλά, Γρήγορα 
& Κάθε στιγμή 
η ψηφιακή πύλη 
εξυπηρέτησης 

των ασφαλισμένων 
στη ΜΙΝΕΤΤΑ 

Ηλεκτρονική πληρωμή 
του συμβολαίου σου 

και με δυνατότητα 
εξόφλησης, 

με χρήση πιστωτικής, 
έως και σε 12 άτοκες 

μηνιαίες δόσεις.

Δωρεάν παροχές  
και εκπτώσεις για όλους 

τους ασφαλισμένους 
 και τα προστατευόμενα 

μέλη τους!


