PRIME VIP & PRIME BEST

Prime VIP και Prime Best

Ό,τι προτεραιότητα κι αν χρειάζεται να βάλετε σήµερα στη ζωή σας, µε τα νέα προγράµµατα Prime VIP και
Prime Best της Prime Insurance, η υγεία σας είναι πρώτα απ’ όλα! Γιατί τώρα µπορείτε να έχετε όλη την
ιατρική και νοσοκοµειακή φροντίδα που θα θέλατε για εσάς και την οικογένειά σας τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό, µε τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα της αγοράς!
Καλυπτόµενες δαπάνες από τα προγράµµατα Prime VIP και Prime Best
Tα προγράµµατα καλύπτουν όλες τις βασικές δαπάνες νοσηλείας, έξοδα δωµατίου και τροφής, έξοδα Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ), Ιατρικές αµοιβές, έξοδα χειρουργικών επεµβάσεων, φάρµακα, ιατρικό και
υγειονοµικό υλικό, έξοδα για χρήση του ιατρικού εξοπλισµού του νοσοκοµείου, ενώ επιπλέον παρέχουν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αµοιβή χειρουργού, βοηθού χειρουργού & αναισθησιολόγου, 100% σε όλα τα συµβεβληµένα νοσοκοµεία
Έξοδα για αποκλειστική νοσοκόµα
Νοσοκοµειακό επίδοµα και χειρουργικό επίδοµα µη χρήσης
Ετήσιο Check up
Έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα των παιδιών όταν ασφαλίζεται στο ίδιο συµβόλαιο τουλάχιστον ο ένας από
τους δύο γονείς
Απαλλαγή πληρωµής της επόµενης ετήσιας οφειλής ασφαλίστρων λόγω απώλειας εργασίας
∆εύτερη Ιατρική Γνωµάτευση & Πλήρη ταξιδιωτική Βοήθεια
Εφαρµογή του εκπιπτόµενου ποσού µια φορά ανά ασφαλιστικό έτος και όχι ανά περιστατικό
Μεγάλη γκάµα συµβεβληµένων κλινικών
Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας (ιδιωτικός ή/και δηµόσιος) καλύψει τουλάχιστον το 10%
των εξόδων νοσηλείας, επιστρέφεται µε την µορφή Bonus το 30% της συµµετοχής του φορέα, µετά την
αφαίρεση της απαλλαγής (αν υπάρχει)

Prime VIP
Ό,τι καλύτερο ως επιλογή για ό,τι πιο πολύτιµο έχετε... την υγεία σας!
Με το πρόγραµµα Prime VIP έχετε 100% κάλυψη σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο θέλετε στην Ελλάδα και το
εξωτερικό (85% σε ΗΠΑ – Καναδά) µε ανώτατο όριο 1.000.000 € ανά ασφαλιστικό έτος. Επιλέγετε τη
θέση νοσηλείας (Α ή Β ή Γ) και το εκπιπτόµενο ποσό (0€, 700€, 1.500€, 3.000€ ή 10.000€)
διαµορφώνοντας έτσι και το κόστος της ασφάλισης. Το εκπιπτόµενο ποσό µειώνεται κατά 50% για
νοσηλεία από ατύχηµα, µειώνεται κατά 90% για νοσηλεία ηµέρας ή για χειρουργική επέµβαση χωρίς
διανυκτέρευση και καταργείται για νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκοµείο.

Επιπλέον το πρόγραµµα καλύπτει
Την αντιµετώπιση επείγοντος περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία συµβεβληµένων ιδιωτικών
κλινικών µε απευθείας κάλυψη
Τη χρήση ασθενοφόρου
Τα έξοδα συνοδού
Τις δαπάνες για ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξέτασεις πριν και µετά τη νοσηλεία
Επίδοµα τοκετού
Νοµική προστασία

Στο συµβόλαιό σας µπορείτε να προσθέσετε κάλυψη για Απώλεια Ζωής & Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας,
καθώς και καλύψεις για πρόσθετο Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό ή/και Χειρουργικό Επίδοµα.

Serious PRIME VIP. Μια ακόµη σηµαντική κάλυψη που δεν θα βρείτε πουθενά!
Ένα ολοκληρωµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα δεν σταµατά στις δαπάνες νοσηλείας. Σε περίπτωση
ασθένειας ή ατυχήµατος πολλά απρόβλεπτα έξοδα µπορεί να προκύψουν και να πρέπει να
αντιµετωπιστούν άµεσα. Το Serious Prime VIP είναι ένα πολύ σηµαντικό πρόγραµµα που σας παρέχει
κάλυψη για 35 σοβαρές ασθένειες και σας καταβάλει άµεσα το ποσό που εσείς ορίζετε ως κεφάλαιο,
ανεξάρτητα από τα έξοδα νοσηλείας.

Πίνακας Παροχών

∆ιάρκεια Ασφάλισης
Ετήσιο Όριο Κάλυψης
Θέση Νοσηλείας
Εκπιπτόµενο Ποσό (Εφαρµογή µια φορά ανά ασφαλιστικό έτος)
Κάλυψη Εξόδων Νοσηλείας σε Συµβεβληµένη Κλινική
Κάλυψη Εξόδων σε ∆ηµόσια Νοσοκοµεία
Κάλυψη Εξόδων Νοσηλείας σε µη Συµβεβληµένη Κλινική
Απευθείας Κάλυψη Αµοιβών Χειρουργικής Οµάδας σε Συµβεβληµένη
Κλινική
Κάλυψη Αµοιβών Χειρουργικής Οµάδας για Νοσηλεία σε µη Συµβεβληµένη
Ιδιωτική Κλινική βάσει Πίνακα Κατηγοριοποίησης
Μείωση του Εκπιπτόµενου Ποσού για Νοσηλεία από Ατύχηµα
Μείωση του Εκπιπτόµενου Ποσού για Νοσηλεία Ηµερήσια – Χειρουργική
Επέµβαση Χωρίς ∆ιανυκτέρευση ( ODS – ODC)
Κάλυψη Εξόδων Νοσηλείας σε Χώρες Εκτός Ελλάδος
Κάλυψη Εξόδων Νοσηλείας σε ΗΠΑ – Καναδά
Απευθείας Κάλυψη Εξόδων για Αντιµετώπιση Επείγοντος Περιστατικού
(Ατύχηµα & Ασθένεια) σε Συµβεβληµένη Ιδιωτική Κλινική
Επιδόµατα µη Χρήσης
Χρήση Αποκλειστικής Νοσοκόµας
Έξοδα Συνοδού
Επίδοµα Μητρότητας
Ιατρικές Επισκέψεις και ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις πριν και µετά τη Νοσηλεία
(Συµπεριλαµβάνονται Φυσιοθεραπείες)
Ταξιδιωτική Βοήθεια
∆εύτερη Ιατρική Γνωµάτευση
Νοµική Προστασία
Απαλλαγή Ασφαλίστρων σε Περίπτωση Ανεργίας
Check Up
Ειδικός Όρος Μείωσης Εκπιπτόµενου µε Οµαδικό Συµβόλαιο
∆ωρεάν Παροχές του Privilege Club
Έξοδα Ασθενοφόρου
Bonus Χρήσης Άλλου Φορέα
Μεγάλη Γκάµα Συµβεβληµένων Κλινικών
Ξεκάθαροι Όροι
Εκπτώσεις Παιδιών σαν Καλυπτόµενα Μέλη

Prime VIP

Prime Best

ΕΤΗΣΙA
1.000.000
Α-Β-Γ

ΕΤΗΣΙA
500.000
Α-Β-Γ

0€,700€,1.500€,
3.000€,10.000€

0€,700€,1.500€,
3.000€,10.000€

100%
100%
100%

100%
100%
80%

100%

100%

έως 7.500€

έως 4.500€

50%

50%

90%

50%

100%
85%

80%
70%

έως 300€

έως 1.200€

έως 3.000€

έως 300€

έως 150€

10%

10%

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 212 212 7810 (για νοσηλείες)
24ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ, 365 ΜΕΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Privilege Club

Γίνετε µέλος του Privilege Club και επωφεληθείτε από παροχές και προνόµια όλο το χρόνο, σε κορυφαίους Ιατρικούς
Οµίλους, οι οποίοι είναι συµβεβληµένοι µε την Prime Insurance.

Tα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο είναι µόνο για λόγους προώθησης. Οι ακριβείς όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις των καλύψεων των προγραµµάτων υγείας
περιγράφονται στους όρους του ασφαλιστηρίου. Επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο.

Prime VIP και Prime Best

PRIME INSURANCE. Η πρώτη επιλογή.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί η Prime Insurance γίνεται η πρώτη επιλογή για ολοένα και
περισσότερους ασφαλισµένους. Ίσως ο πιο σηµαντικός είναι γιατί στην Prime θέλουµε πάντα να
βρισκόµαστε δίπλα σας όταν µας χρειάζεστε και αντιλαµβανόµενοι τις ανάγκες σας, να
πραγµατοποιούµε όσα υποσχόµαστε µέσα από γρήγορες διαδικασίες.

Πλεονεκτήµατα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού συγκεντρωµένα σε 1 πρόγραµµα
Εφαρµογή του εκπιπτόµενου ποσού µια φορά ανά ασφαλιστικό έτος και όχι ανά περιστατικό
100% κάλυψη σε µη συµβεβληµένα νοσοκοµεία (Prime VIP)
Απευθείας κάλυψη 100% σε δηµόσια νοσοκοµεία
Μείωση του εκπιπτόµενου ποσού για νοσηλεία µιας ηµέρας (Prime VIP 90% και Prime Best 50%)
Μείωση του εκπιπτόµενου ποσού 50% για νοσηλεία από ατύχηµα
Κάλυψη επείγοντος περιστατικού έως 300 ευρώ, απευθείας στα συµβεβληµένα στο Prime VIP
Νοµική προστασία (στο Prime VIP) και απαλλαγή ασφαλίστρων σε περίπτωση ανεργίας και µείωση
εκπιπτόµενου µε οµαδικό συµβόλαιο χωρίς επασφάλιστρο, µόνο από την Prime Insurance και τα νέα
προγράµµατα Prime VIP και Prime Best
Πλούσιες παροχές µέσω του Privilege Club στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόµενων κλινικών µε την Prime
Insurance
∆εύτερη Ιατρική Γνωµάτευση
Ταξιδιωτική Βοήθεια

Prime VIP και Prime Best

Εµπειρία & τεχνογνωσία
Στην Prime Insurance συγκεντρώσαµε την οµάδα των ανθρώπων που δηµιούργησαν το ιδιωτικό
ασφαλιστικό σύστηµα στην Ελλάδα. Καθηµερινά, προσφέρουν ασφαλιστικά προϊόντα και
υπηρεσίες, σχεδιάζουν, δηµιουργούν και προτείνουν έξυπνα προγράµµατα ασφάλισης που δίνουν
λύση στις πραγµατικές σας ανάγκες.
Πάνω από 1.000 ανεξάρτητοι συνεργάτες, ασφαλιστικοί πράκτορες, σύµβουλοι και µεσίτες
ασφαλίσεων σε όλη την Ελλάδα είναι έτοιµοι να σας εξυπηρετήσουν, να σας εξηγήσουν και να σας
κατευθύνουν στην πιο σωστή επιλογή για εσάς.
Ισχυρές συνεργασίες

Έχοντας κατακτήσει την εµπιστοσύνη και τη στήριξη των µεγαλύτερων διεθνών αντασφαλιστικών οµίλων µε τους
οποίους συνεργαζόµαστε στενά, εξασφαλίζουµε τη δύναµη να ανταποκρινόµαστε και στις πιο µεγάλες απαιτήσεις
σας.
Σε ό,τι αφορά τους συνεργαζόµενους τρίτους φορείς, σε κάθε κλάδο δραστηριότητας, επιλέγουµε τους καλύτερους
και πιο αξιόπιστους συνεργάτες ώστε να εξασφαλίζουµε στους ασφαλισµένους µας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών από
κορυφαίους επαγγελµατίες.

Άµεση Αποζηµίωση

Η γρήγορη αποζηµίωση χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και ψιλά γράµµατα, είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό κεφάλαιο και
αποτελεί σοβαρό κριτήριο αξιολόγησης της εταιρείας που επιλέγετε να ασφαλιστείτε. Αυτό το γνωρίζουµε καλά και σαν
ένα στοίχηµα που κερδίζουµε καθηµερινά, καταφέρνουµε να είναι ένα από τα βασικά µας πλεονεκτήµατα.

Γιατί η Prime είναι η πρώτη επιλογή
Παρέχουµε ολοκληρωµένα πακέτα ασφάλισης µε πλούσιες καλύψεις
∆ιαθέτουµε ανθρώπους άρτια καταρτισµένους και καταξιωµένους στο χώρο της ασφάλισης
Αναπτύσσουµε και εξελίσσουµε διαρκώς καινοτόµες τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες
Χτίζουµε σχέσεις µαζί σας πάνω σε ξεκάθαρους όρους
Προσφέρουµε πακέτα ασφάλισης σε άκρως ανταγωνιστικές τιµές
∆ίνουµε έµφαση στην άµεση και φιλική εξυπηρέτηση
Εξασφαλίζουµε ταχεία διεκπεραίωση και αποζηµίωση µε βελτιστοποιηµένες και απλές
διαδικασίες
Θέλουµε πάντα να σας προσφέρουµε ασφάλεια και σιγουριά και για αυτό έχουµε αντασφαλίσει
το µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου µας
∆ιαθέτουµε ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών
Φροντίζουµε την υγεία σας µέσα από ένα µεγάλο δίκτυο συµβεβληµένων νοσοκοµείων

Είµαστε δίπλα σας κάθε στιγµή,
µε κάθε τρόπο!
Καλέστε την Τηλεφωνική µας Εξυπηρέτηση στο
212 212 7800 (καθηµερινές 09:00-21:00) | Fax 212 212 7892
Γραµµή Φροντίδας: 212 212 7810 (24ωρη εξυπηρέτηση)
Επισκεφθείτε µας στα κεντρικά µας γραφεία
στη Λεωφ. Μεσογείων 299 & Αιτωλίας 2 | 15231 Χαλάνδρι
και στη Θεσσαλονίκη: Τσιµισκή 17, 5ος ορ., 546 24, Τηλ. 2310 244917 | Fax 2310 234618
Στείλτε µας Mail στο info@primeins.gr
Επισκεφθείτε το Site στο www.primeins.gr
Ακολουθείστε µας στα Social Media:
www.facebook.com/PrimeInsuranceGreece
www.youtube.com/user/PrimeInsuranceGreece
www.instagram.com/primeinsuranceGreece

