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ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αξιότιµοι Κύριοι,

Με την παρούσα θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την άριστη συνεργασία µας καθώς και για την
εµπιστοσύνη που δείχνετε στην GENERALI HELLAS A.A.E. όσον αφορά την ανανέωση της σύµβασης του πιο πάνω
αναφερόµενου ασφαλιστηρίου συµβολαίου για την επόµενη ασφαλιστική περίοδο και συγκεκριµένα για το
διάστηµα 01.01.2013 έως 31.12.2015.

1.

Υπογραφή Πρόσθετης Πράξης
Σε συνέχεια της αποστολής από µέρους µας της συµφωνηθείσας Πρόσθετης Πράξης ανανέωσης του
Οµαδικού Ασφαλιστηρίου καθώς και αντίγραφου αυτής, σύµφωνα µε την διαδικασία που έχουµε ακολουθήσει
µέχρι και σήµερα το αντίγραφο της Πρόσθετης Πράξης θα πρέπει να υπογραφεί από το Συµβαλλόµενο ΛΕΑ∆
και να επιστραφεί στην Εταιρία.
Η διαδικασία υπογραφής του αντιγράφου είναι η εξής :
Όπου αναγράφεται η σφραγίδα της ΄΄επιστροφή στην Εταιρία΄΄ παρακαλούµε για ολογράφως υπογραφή του
νόµιµου εκπροσώπου καθώς και σφραγίδα του Συµβαλλόµενου ΛΕΑ∆, στις λοιπές σελίδες της Πρόσθετης
Πράξης αρκεί η σφραγίδα και η µονογραφή του νόµιµου εκπροσώπου.

2.

∆ίκτυο Συµβεβληµένων Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων
Με την ολοκλήρωση των µεταξύ µας συνοµιλιών για την ανανέωση του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου και στα
πλαίσια της αναβάθµισης των υπηρεσιών που θα πλαισιώνουν τις παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις του
προγράµµατος υγείας, η Generali Hellas AAE

διαθέτοντας συνεργασία µε ένα ευρύ δίκτυο αξιόλογων

παρόχων Ιατρικών Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, αναλαµβάνει την απευθείας εξόφλησης των καλυπτόµενων
µέσω του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου εξόδων νοσηλείας για όσες νοσηλείες θα πραγµατοποιηθούν στα
παρακάτω συµβεβληµένα µε την Generali Hellas AAE Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα :

∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
Νοσοκοµεία Αθηνών
ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
ΒΛΕΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α'
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε." (DOCTOR'S HOSPITAL)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤYΝΑΝ
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε. (ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ)
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΑΦΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ «ATHENS VISION»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ EYE DAY CLINIC
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νοσοκοµεία Θεσσαλονίκης
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ήδη συµβεβληµένο)
EUROMEDICA - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
EUROMEDICA - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νοσοκοµεία Κρήτης
IASIS ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

Νοσοκοµεία Υπόλοιπης Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
EUROMEDICA - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΛΕΥΘΩ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥ∆Η Α.Ε.
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στη λίστα των Συµβεβληµένων νοσηλευτηρίων θα ενταχθούν σύντοµα το «ΟΛΥΜΠΙΟΝ Θεραπευτήριο Πάτρας»
και το «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. «, µε τα οποία η Generali βρίσκεται σε φάση οριστικοποίησης των µεταξύ
τους συµβάσεων. Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου στα παραπάνω νοσηλευτήρια, η Generali θα
καλύψει το περιστατικό µε έκδοση εγγυητικής επιστολής.
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Σε περίπτωση Νοσηλείας Ασφαλισµένου σε ένα από τα παραπάνω Συµβεβληµένα Νοσηλευτήρια, ο
ασφαλισµένος κατά την εισαγωγή του στο νοσηλευτήριο θα πρέπει να δηλώσει ασφαλισµένος της Generali
µέσω Οµαδικού Ασφαλιστηρίου και ότι θα κάνει χρήση του φορέα του (ΕΟΠΥΥ). Η διαδικασία προέγκρισης για
την απευθείας κάλυψη των εξόδων νοσηλείας από την Generali θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα από το
Νοσηλευτήριο. Ο Ασφαλισµένος κατά την έξοδο του πληρώνει στο Συµβεβληµένο Νοσηλευτικό Ίδρυµα µόνο
το ποσοστό συµµετοχής του επί της δαπάνης καθώς και την αµοιβή του ιατρού, µετά την εφαρµογή των
επιµέρους ορίων και όρων του Συµβολαίου. Σηµειώνεται ότι η απόδειξη του ιατρού πρέπει να υποβάλλεται στο
λογιστήριο του Νοσηλευτηρίου για να συµπεριλαµβάνεται στο τιµολόγιο δαπανών.
Η Generali θα καταβάλλει απευθείας στο Συµβεβληµένο Νοσηλευτικό Ίδρυµα, για λογαριασµό του
ασφαλισµένου, το υπόλοιπο ποσοστό της δαπάνης.
Σε περίπτωση έκτακτης νοσηλείας η παραπάνω ενηµέρωση θα πρέπει να σταλεί εντός του πρώτου
εικοσιτετραώρου της πραγµατοποιηθείσας εισαγωγής.

3.

Έντυπα Ενηµέρωσης Ασφαλισµένων
Η GENERALI HELLAS, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση των ασφαλισµένων
(αποστολή ηλεκτρονικών Ενηµερωτικών Εντύπων) για τις παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις και παροχές.

4.

Πίνακας Χειρουργικών Επεµβάσεων
Σε εύλογο χρονικό διάστηµα, τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα προχωρήσουν στην επανεξέταση του πίνακα
χειρουργικών επεµβάσεων και την επιστηµονική επικαιροποίηση

της κατηγοριοποίησης χειρουργικών

επεµβάσεων.

5.

Generali Health Club
Σας παραθέτουµε συνηµµένα συνοπτική περιγραφή και απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση των
πρόσθετων υπηρεσιών που παρέχονται σους ασφαλισµένους των Συµβαλλόµενων ΛΕΑ∆ µέσω του
Generali Health Club.

Με εκτίµηση,
GENERALI HELLAS A.A.E.

Generali

∆.Παπαδοπούλου

Ε. Μάνου

Τεχνική ∆ιευθύντρια Οµαδικών

Τεχνική ∆ιευθύντρια Ατοµικών

Ασφαλιστηρίων Ζωής

Ασφαλιστηρίων Ζωής

Generali Health Club
H Generalι µε γνώµονα την ποιοτική ασφάλιση και την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της δηµιούργησε για τους
ασφαλισµένους της το GENERALI HEALTH CLUB.
To Generali Health Club παρέχει στους ασφαλισµένους του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου των ΛΕΑ∆
πρόσβαση σε ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Α. Generali Call Center
Παρέχεται στους ασφαλισµένους του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου 24ωρη τηλεφωνική συµβουλευτική υποστήριξη
µέσω του Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου της Εταιρίας (GENERALI CALL CENTER ), στον τηλεφωνικό αριθµό
210 67 53 760-1.

Μέσω του GENERALI CALL CENTER οι ασφαλισµένοι αποκτούν πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες:
Αρχική Ιατρική Καθοδήγηση.
Πληροφορίες για γιατρούς, νοσοκοµεία, φαρµακεία που βρίσκονται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας του
ασφαλισµένου και εντός της Ελληνικής επικράτειας.
Πληροφορίες για τα συνεργαζόµενα ∆ιαγνωστικά Κέντρα που βρίσκονται πλησιέστερα στον τόπο
κατοικίας του ασφαλισµένου.
Έκπτωση σε διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγµατοποιηθούν στα συνεργαζόµενα ∆ιαγνωστικά Κέντρα
µε ραντεβού που θα ορίσετε µέσω του Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου της Εταιρίας.
Προώθηση της διαδικασίας για την διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων των Πακέτων Προληπτικού
Ελέγχου.
Ο ασφαλισµένος ο οποίος κάνει χρήση των υπηρεσιών του GENERALI CALL CENTER θα πρέπει να ενηµερώνει το
Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο για την επιβεβαίωση της ασφάλισής του µε τα παρακάτω στοιχεία :
−

Τον Αριθµό του οµαδικού ασφαλιστηρίου (GL / 60000540)

−

Το Ονοµατεπώνυµό του ή το ονοµατεπώνυµο του Kυρίως Aσφαλισµένου προσώπου εάν πρόκειται για
ασφαλισµένο εξαρτώµενο µέλος

−

Το Τηλέφωνο επικοινωνίας του (σταθερό ή κινητό)

−

Την Περιοχή της κατοικίας ή εργασίας του
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Β. Συνεργαζόµενα ∆ιαγνωστικά Κέντρα
Η GENERALI HELLAS A.A.E. διαθέτει συνεργασία πανελλαδικά µε το δίκτυο των ∆ιαγνωστικών Κέντρων της
EUROMEDICA. Σε αυτά παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλισµένους του Οµαδικού Ασφαλιστήριου - παρόλο
που το πρόγραµµα ασφάλισης δεν καλύπτει πρωτοβάθµια περίθαλψη- να πραγµατοποιούν τις διαγνωστικές τους
εξετάσεις και να απολαµβάνουν το προνόµιο της εφαρµογής τιµών ειδικού χαµηλού τιµοκαταλόγου.
Βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία µε το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο της Generali
για το καθορισµό του ραντεβού διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και κατά την προσέλευση του
ασφαλισµένου στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο η προσκόµιση :
− του παραπεµπτικού από τον θεράποντα ιατρό του και
− της αστυνοµικής του ταυτότητας

Ο ασφαλισµένος καταβάλλει το κόστος της διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων που πραγµατοποίησε στο
διαγνωστικό κέντρο.

Γ. Πακέτα Προληπτικού Ελέγχου

Η GENERALI HELLAS A.A.E. παρέχει την δυνατότητα στους ασφαλισµένους του Οµαδικού Ασφαλιστήριου να
πραγµατοποιήσουν στα ∆ιαγνωστικά Κέντρα της Euromedica και κατ΄ επιλογή δική τους τα παρακάτω πακέτα
εξετάσεων προληπτικού ελέγχου µε ειδικές προσυµφωνηµένες τιµές.

Πακέτα εξετάσεων (Check-up) Ανδρών:
1.

Γενική Αίµατος , Τ.Κ.Ε , Γενική ούρων , Σάκχαρο , Ουρία , Ουρικό Οξύ , Χοληστερίνη , Τριγλυκερίδια , ΗDL, LDL,
SGOT , SGPT , γ-GT, Aλκαλική, Φωσφατάση , Κρεατινίνη , Ολικά Λευκώµατα + ΗΚΓ + Test Κοπώσεως και
Καρδιολογική Εξέταση,
( Τιµή : € 108,00)

2.

Γενική Αίµατος , Τ.Κ.Ε , Γενική ούρων , Σάκχαρο , Ουρία , Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη , Τριγλυκερίδια , ΗDL, LDL,
SGOT , SGPT , G-GT, Aλκαλική Φωσφατάση, Κρεατινίνη , Ολικά Λευκώµατα + ΗΚΓ + Test Κοπώσεως και
ΚαρδιολογικήΕξέταση, U/S Προστάτου .
(Τιµή : € 116,00)

Πακέτα εξετάσεων (Check up )Γυναικών:
1.

Γενική Αίµατος , Τ.Κ.Ε , Γενική ούρων , Σάκχαρο , Ουρία ,Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη , Τριγλυκερίδια , ΗDL, LDL,
SGOT , SGPT , γ-GT, Aλκαλική Φωσφατάση , Κρεατινίνη , Ολικά Λευκώµατα, , ΗΚΓ + Test Κοπώσεως και
Καρδιολογική Εξέταση .
(Τιµή : € 107,00)
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2.

Γενική Αίµατος , Τ.Κ.Ε , Γενική ούρων , Σάκχαρο , Ουρία ,Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη , Τριγλυκερίδια , ΗDL, LDL,
SGOT ,SGPT , G-GT, Aλκαλική Φωσφατάση , Κρεατινίνη , Ολικά Λευκώµατα, ΗΚΓ + Test Κοπώσεως και
Καρδιολογική Εξέταση, Α/Α Θώρακος.
(Τιµή : €111,00)

Εξειδικευµένοι Έλεγχοι Υγείας / Μεµονωµένες εξετάσεις:
1.

Α/Α Θώρακος (Τιµή : € 4,00)

2.

PSA για άνδρες άνω των 45 ετών ( Τιµή : € 14,00)

3.

Test Pap (Τιµή : € 14,00)

4.

Μαστογραφία για γυναίκες άνω των 40 ετών (Τιµή : € 20,00 και επιπλέον € 40 µε αντικατάσταση σε ψηφιακή)

5.

Έλεγχος Θυρεοειδούς Τ3, Τ4, TSH (Τιµή : € 33,00)

Βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία µε το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο για το
καθορισµό του ραντεβού διενέργειας των εξετάσεων προληπτικού ελέγχου.

∆ιευκρινίζουµε ότι οι παραπάνω τιµές αποτελούν τιµές «πακέτου» και παραµένουν οι ίδιες σε περίπτωση που µετά
από επιλογή του ίδιου του ασφαλισµένου δεν πραγµατοποιηθεί/ούν µεµονοµένη/ες εξέταση/εις από το σύνολο
των οριζόµενων εξετάσεων του πακέτου.

Ο ασφαλισµένος καταβάλλει στο διαγνωστικό κέντρο το ποσό που αντιστοιχεί στο πακέτο του προληπτικού
ελέγχου που πραγµατοποίησε.

Επισηµαίνουµε ότι σε κάθε περίπτωση η Ασφαλιστική Εταιρία, στα πλαίσια της διαπραγµάτευσης µε τους
συνεργαζόµενους παρόχους υπηρεσιών υγείας, διατηρεί το δικαίωµα επαναπροσδιορισµού (επέκτασης ή
τροποποίησης) των παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω του Generali Call Centre µε την υποχρέωση της
προγενέστερης σχετικής ενηµέρωσης των ασφαλισµένων της.

Παραµένουµε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση που τυχόν θα χρειαστείτε.

Generali

