
ΜΙΝΕΤΤΑ
νιώσε

ασφάλεια
για την

υγεία σου

Top & Top 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.

■ Παροχή δωρεάν Προνομίων Υγείας στους κατόχους 
νοσοκομειακών προγραμμάτων. 

■ 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 

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.

Οι επιλογές μου σε πακέτα ασφάλισης

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

είτε για ημερήσια νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση.

Προγράμματα 
νοσοκομειακής  
περίθαλψης (*) 

για άτομα από 1 μηνός  
έως 65 ετών

MINETTA Top

MINETTA Top Plus

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Λ. Συγγρού 193-195, 171 21, Ν. Σμύρνη
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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 επιλέξω το ΜΙΝΕΤΤΑ Top ή ΜΙΝΕΤΤΑ Top Plus

1. Πρόσθετες παροχές όπως ολοκληρωμένο ετήσιο Check up, έξοδα 
λογοθεραπείας - εργοθεραπείας, αποκατάσταση, κάλυψη αμοιβής 
ψυχολόγου, κ.ά. 

2. Επίδομα τοκετού φυσιολογικού και με καισαρική τομή.  
Κάλυψη για επιπλοκές εγκυμοσύνης (αφορά το ΜΙΝΕΤΤΑ Top Plus).

3. Δωρεάν ασφάλιση για τα νεογέννητα παιδιά των 
ασφαλισμένων στο πρόγραμμα έως την ηλικία του ενός (1) 
έτους.

4. Περίθαλψη σε ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο και αξιόπιστο δίκτυο 
συνεργαζόμενων νοσοκομείων αλλά και σε οποιοδήποτε 
νοσοκομείο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

5.  Έκπτωση έως και 20% στα ασφάλιστρα των παιδιών, εφόσον 
ασφαλίζονται ταυτόχρονα ο ένας ή και οι δύο γονείς. Έκπτωση 5% 
στα ασφάλιστρα όσων διαμένουν εκτός Νομού Αττικής.

6. Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ και μηδενική 
επιβάρυνση σε σοβαρές ασθένειες - τα εκπιπτόμενα ποσά δεν 
εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

7. Κάλυψη αμοιβής αποκλειστικής νοσοκόμας.

ΜΙΝΕΤΤΑ Top & ΜΙΝΕΤΤΑ Top Plus

	n Ετήσιο όριο παροχής  500.000 € ΜΙΝΕΤΤΑ Top και ΜΙΝΕΤΤΑ Top Plus
	n Θέση Νοσηλείας Α, Β, Γ
	n Εκπιπτόμενο ποσό 750 €, 1.000 €, 1.500 €, 2.000 €, 3.000 €, 5.000 € 
(Το εκπιπτόμενο ποσό είναι ετήσιο και όχι ανά νοσηλεία και συμψηφίζεται 
με τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ)
	n Κάλυψη εξόδων σε ιδιωτικό νοσοκομείο (συμβεβλημένο ή μη), σε 
δημόσιο νοσοκομείο και στο εξωτερικό
	n Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία και κατ’ οίκον νοσηλείας

	n Ειδικές πρόσθετες παροχές:

Οι καλύψεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος.

	n Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα σε περίπτωση μη απαίτησης 
αποζημίωσης

	n Χειρουργικό επίδομα σε περίπτωση μη απαίτησης αποζημίωσης
	n Ημερήσιο επίδομα λόγω νοσηλείας σε κατώτερη θέση
	n Επίδομα Εγκυμοσύνης - Τοκετού (φυσιολογικού, με καισαρική τομή)
	n Κάλυψη εξόδων νοσηλείας λόγω επιπλοκών εγκυμοσύνης 
	n Δωρεάν ασφάλιση νεογέννητου τέκνου
	n Κάλυψη εξόδων νοσηλείας για αποκατάσταση μαστού
	n Ημερήσιο επίδομα αποκατάστασης 
	n Έξοδα ψυχολογικής υποστήριξης
	n Έξοδα λογοθεραπείας / εργοθεραπείας
	n Εναλλακτικές θεραπείες
	n Θεραπεία νοσογόνου παχυσαρκίας, αντιμετώπιση διαθλαστκών 
παθήσεων των οφθαλμών, διόρθωση ακουστικής οξύτητας, κάλυψη 
συγγενών παθήσεων 

	n Γαστρεντολογικός έλεγχος 
	n Πλήρες ετήσιο Check up

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!

Φροντίδα ΜΙΝΕΤΤΑ και Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση

Συμβεβλημένα / Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία (ενδεικτικά)


