
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 (νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης). 

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 

ΜΙΝΕΤΤΑ Care 

(*) Με τη Νοσοκομειακή ή Δευτεροβάθμια περίθαλψη, καλύπτονται  
οι δαπάνες νοσηλείας είτε ο ασφαλισμένος εισαχθεί ως εσωτερικός  

ασθενής, είτε για ημερήσια νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση.

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

τις οποίες δεν χρειάζεται νοσηλεία.

Προσφέρεται σε άτομα 
ηλικίας από 1 μηνός 

έως 75 ετών.

Πρόγραμμα 
Νοσοκομειακής & 
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 το

1973
είμαστε σταθερά 

δίπλα σου.

ΜΙΝΕΤΤΑ
νιώσε

ασφάλεια
για την

υγεία σου
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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!

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
(αποκλειστικά σε δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων)

	n Ασφαλισμένο κεφάλαιο: 50.000 € ετησίως
	n Θέση νοσηλείας: Β’ (δίκλινο)
	n Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ,  
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, MEDITERRANEO, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ

	n Εκπιπτόμενο ποσό: 1.000 € (Το εκπιπτόμενο ποσό συμψηφίζεται  
με τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ). Σε περίπτωση ημερήσιας νοσηλείας  
το εκπιπτόμενο μειώνεται στο μισό ποσό (500 €)

	n Ειδικά για παιδιά μέχρι 14 ετών των οποίων δεν ασφαλίζονται και οι γονείς, 
το εκπιπτόμενο ποσό περιορίζεται στα 500 € και μηδενίζεται σε περίπτωση 
χρήσης του ΕΟΠΥΥ

	n Κάλυψη όλων των εξόδων (νοσήλια, αμοιβές γιατρών, εξετάσεις κ.λπ.)
	n Κάλυψη και στο εξωτερικό με την προϋπόθεση έγκρισης της νοσηλείας 
από το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

	n Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά στις 
εφημερεύουσες ειδικότητες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

	n Ιατρικές επισκέψεις σε γιατρούς των τακτικών εξωτερικών ιατρείων με 
χρέωση 10 € / επίσκεψη

	n Ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένους παιδιάτρους (πέραν των 
συμβεβλημένων νοσοκομείων) για παιδιά έως και 14 ετών, με χρέωση  
20 € / επίσκεψη

	n Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως 200 € ανά περίπτωση, για επείγοντα 
περιστατικά (εξαιρούνται τα φάρμακα, τα υλικά, οι αμοιβές γιατρών και οι 
επεμβατικές - ενδοσκοπικές πράξεις)

	n Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ, με 
χρεώσεις προνομιακού τιμοκαταλόγου

	n Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με χρήση ΕΟΠΥΥ, με χρέωση 
15% της συμμετοχής του ασφαλισμένου επί του κρατικού τιμοκαταλόγου

Φροντίδα ΜΙΝΕΤΤΑ και Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση

	n Υγειονομικός επαναπατρισμός
	n Επίσκεψη συγγενούς προσώπου
	n Παράταση διαμονής
	n Πρόωρη επιστροφή
	n Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων
	n Επιστροφή / Επαναπατρισμός συνταξιδευόντων
	n Μεταφορά σορού
	n Απώλεια διαβατηρίου
	n Παροχή δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης σε περίπτωση σοβαρής 
Ασθένειας

Γιατί να επιλέξεις το MINETTA Care

	n Ασφαλίζονται εντελώς δωρεάν τα παιδιά έως 14 ετών (μέχρι δύο παιδιά), 
όταν και οι δυο γονείς είναι ασφαλισμένοι στο πρόγραμμα 

	n Παρέχει ουσιαστικές καλύψεις σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος
	n Αξιόπιστο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων: ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER, 
MEDITERANEO HOSPITAL, EUROMEDICA - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ

	n Έναρξη κάλυψης: Ατύχημα: Άμεσα  |  Ασθένεια: 1 μήνα μετά
	n Επείγοντα περιστατικά: Απεριόριστες Δωρεάν Ιατρικές Επισκέψεις στις 
εφημερεύουσες ειδικότητες. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως 200 € 
ανά περίπτωση

	n Επισκέψεις σε παιδιάτρους για παιδιά έως 14 ετών: Δυνατότητα επίσκεψης 
σε παιδιάτρους συμβεβλημένου δικτύου (εκτός των συμβεβλημένων 
νοσοκομείων) με χρέωση 20 € ανά επίσκεψη

	n Δυνατότητα κάλυψης και για προϋπάρχουσες παθήσεις, υπό προϋποθέσεις

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!


