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Το 40% των Ελλήνων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη 
από την εταιρία Kappa Research, διαθέτουν κατά δήλωση, ένα 
πρόγραμμα κάλυψης Υγείας με κάποια ιδιωτική ασφαλιστική 

εταιρία ή κάποιες ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Το ποσοστό αυτό εμφα-
νίζεται ιδιαίτερα αυξημένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2012, το 
οποίο είχε διαμορφωθεί στο 24%. Τα νέα αυτά εντυπωσιακά δεδομένα 
έρχονται ως αποτέλεσμα και των τελευταίων εξελίξεων στο δημόσιο 
σύστημα Υγείας, με τους 3 στους 5 Έλληνες να αναφέρουν ότι η κατά-
σταση στο ΕΣΥ έχει επιδεινωθεί την τελευταία πενταετία.
Είναι ολοφάνερο και αναμενόμενο ότι η υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό 
του ανθρώπου, βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των 
πολιτών, οι οποίοι αναζητούν σταδιακά να βρουν, μέσω της ιδιωτικής 
ασφάλισης υγείας, ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτά επίπεδα τιμών. 
Κάποτε, η ασφάλιση υγείας ήταν μια πολυτέλεια, σήμερα πλέον είναι 
μια βασική ανάγκη.

5 λόγοι για να έχετε ιδιωτική ασφάλιση υγείας 
1. Συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού σας φορέα.
2. Εξασφαλίζετε άμεση πρόσβαση  

σε υπηρεσίες υγείας χωρίς αναμονές.
3. Σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και καλύψεις.
4. Σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε απρόβλεπτες και  

μεγάλες δαπάνες υγείας.
5. Προσαρμόζεται στις δικές σας οικονομικές δυνατότητες  

και ανάγκες.

Γνωρίστε τι επιλογές έχετε για την ασφάλιση
της υγείας σας
Η ΙNTERAMERICAN, έχοντας μια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα 
τεχνογνωσία και υποδομή, σας προσφέρει ένα μεγάλο εύρος ασφαλι-
στικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Οι «οικογένειες» ασφαλιστικών 
προγραμμάτων MEdIHoSpITAl και MEdISySTEM σας παρέχουν σημα-
ντικές και ποιοτικές καλύψεις, διαβαθμισμένες έτσι ώστε να μπορείτε 
να επιλέξετε αυτές που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές σας ανάγκες, 
πάντα με βάση τις παροχές του δημόσιου φορέα υγείας και τις οικονο-
μικές σας δυνατότητες.

Η καλύτερη στιγμή ασφάλισης είναι σήμερα
Στατιστικά, το 73% του πληθυσμού έχει καλή υγεία ενώ το 27% παρου-
σιάζει μικρά ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας 
μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν είμαστε υγιείς και να μας καλύπτει 
για οτιδήποτε τυχόν συμβεί στο μέλλον. Η καλύτερη στιγμή για να 
ασφαλιστεί κάποιος δεν είναι αύριο αλλά σήμερα!
Σήμερα, το 60% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμη κάποιο 
πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, ενώ αναγνωρίζουν ότι το 
δημόσιο σύστημα υγείας υποχωρεί. Ίσως είναι καιρός να εξετάσετε με 
λεπτομέρεια τα νέα δεδομένα στο χώρο της υγείας και να αποφασί-
σετε. Η φροντίδα της υγείας είναι μια πράξη ευθύνης η οποία περνάει 
από το χέρι μας!

Η αλήθεια για τις «κάρτες Υγείας»
Μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια, για να έχει 
κάποια μορφή εξασφάλισης, επέλεξε την αγορά καρτών υγείας. Πρέπει 
όμως εμφατικά να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες κάρτες δεν είναι 
ασφαλιστικά προϊόντα! Συγκεκριμένα, πρόκειται για κάρτες οι οποίες 
προσφέρουν εκπτώσεις σε ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές πράξεις ή 
διαγνωστικές εξετάσεις σε συγκεκριμένα δίκτυα γιατρών, διαγνωστι-
κών ή νοσοκομείων. Οι κάρτες αυτές προσφέρονται από διάφορους 
οργανισμούς, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα ασφαλιστικές εταιρίες 
(π.χ. εκδοτικές εταιρίες). Το κόστος τους μπορεί να είναι χαμηλό 
(π.χ. 100 ευρώ), αλλά ο κάτοχός τους δεν είναι, σε καμία περίπτωση, 
ασφαλισμένος! Επομένως, θα πληρώσει το όποιο ποσό για την υγεία 
του, το οποίο μετά την έκπτωση που προβλέπεται μπορεί να είναι και 
εξαιρετικά υψηλό.

Aσφάλιση Υγείας:
Το σκηνικό αλλάζει

Τα προγράμματα Υγείας 
INTERAMERICAN με μια ματιά
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