
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
 
Το Δ.Σ. του  Ο.Σ.Θ. μετά από πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ και ενδελεχι μελζτθ των προςφορών κατζλθξε ςε ςυμφωνία για  το κάτωκι  
ομαδικό πρόγραμμα αςφάλιςθσ υγείασ το 2017. 
Μζχρι ςιμερα ζχουν αςφαλιςτεί  51 ςυνάδελφοι . 
Προφανώσ πρζπει να αυξθκοφν οι ςυμμετζχοντεσ για να διατθρθκοφν αυτοί οι ελκυςτικοί όροι και για τα επόμενα ζτθ. 
Για το λόγο αυτό υπενκυμίηουμε τισ παροχζσ του προγράμματοσ. 
                                                              Ο Πρόεδροσ                                                                          Ο Γ. Γραμματζασ 
                                                       Ακανάςιοσ Δεβλιώτθσ                                                               Κων/νοσ Κοφγιασ            

                                    

                                   ΟΔΟΝΣΘΑΣΡΘΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ 
      

                                     ΠΘΝΑΚΑ ΠΑΡΟΥΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

ΑΦΑΛΕΘΑ ΖΧΗ Αζθαιηδόκελν θεθάιαην θαη' άηνκν € 5.000 

ΑΦΑΛΕΘΑ ΘΑΝΑΣΟΤ & ΜΟΝΘΜΗ ΑΝΘΚΑΝΟΣΗΣΑ από αηύρεκα 

· Θάλαηνο από αηύρεκα € 10.000 

· Μόληκε νιηθή Αληθαλόηεηα € 10.000 

· Μόληκε Μεξηθή Αληθαλόηεηα € 10.000 

 ΠΑΡΟΧΕ ΥΓΕΙΑ

 ΑΦΑΛΕΘΑ ΕΤΡΕΘΑ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ

Αλώηαην θαηαβαιιόκελν πνζό εηεζίσο αλά αζθαιηδόκελν € 10.000 

Εηήζην «απαιιαζζόκελν πνζό» αλά αζθαιηδόκελν € 300 

√ : Καιύπηεηαη «ζέζε λνζειείαο» Ηκεξήζηα Ννζειεία Β (2θιηλν) 

Γηα θάιπςε ζην Εμσηεξηθό ή ζηε Μνλάδα Εληαηηθήο Παξαθνινύζεζεο 

αλώηαην θαηαβαιιόκελν εκεξήζην πνζό, κέρξη 
€ 400 

√  Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ δελ ρξήδνπλ λνζειεία ΝΑΙ 

ζπκκεηνρή INTERAMERICANΑπόδνζε Εμόδσλ ( ): 

ε πκβεβιεκέλα λνζειεπηηθά Θδξύκαηα Αζήλαο – Θεζζαινλίθεο       

ε πεξίπησζε πνπ άιινο αζθαιηζηηθόο θνξέαο θαιύςεη ην 20% ησλ εμόδσλ, ε δηαθνξά 
απνδίδεηαη ζην 100% 

ζπκκεηνρή INTERAMERICANΑπόδνζε Εμόδσλ ( ): 

ε κε πκβεβιεκέλα λνζειεπηηθά Θδξύκαηα Αζήλαο – Θεζζαινλίθεο (απνινγηζηηθή 

θάιπςε εμόδσλ) 

ε πεξίπησζε πνπ άιινο αζθαιηζηηθόο θνξέαο θαιύςεη ην 20% ησλ εμόδσλ, ε δηαθνξά 
απνδίδεηαη ζην 100% 

√ Ακνηβή Υεηξνπξγνύ &  Αλαηζζεζηνιόγνπ

Καηαβάιιεηαη πνζό, βάζεη Πίλαθα Χεηξνπξγηθώλ Επεκβάζεσλ, αλάινγα κε ηε 

ζπνπδαηόηεηα ηεο επέκβαζεο. ε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζην εμσηεξηθό, ην 

πξναλαθεξόκελν πνζό δηπιαζηάδεηαη. Εάλ πξνζθνκηζζεί απόδεημε, θαηαβάιιεηαη ην 

100% κέρξη ην πξνβιεπόκελν θαηά πεξίπησζε αλώηαην όξην. Εάλ δελ πξνζθνκηζζεί 

απόδεημε, θαηαβάιιεηαη ην 70% ηνπ αληίζηνηρνπ αλώηαηνπ νξίνπ 
 

 
 

O Οδοντιατρικόσ Σφλλογοσ Θεςςαλονίκθσ  εξαςφάλιςε   για όλουσ 
τουσ οδοντιάτρουσ μζλθ του κακώσ και τουσ ςυγγενείσ τουσ 1ο 
βακμοφ ςθμαντικζσ εκπτώςεισ ςτθν αςφάλιςθ των οχθμάτων και των 
κατοικιών τουσ , μζςω τθσ εταιρείασ Interamerican Anytime. 
Με απλζσ διαδικαςίεσ όςοι ςυνάδελφοι και ςυγγενείσ αυτών 
επικυμοφν, μποροφν να αςφαλίςουν τα οχιματα τουσ και τθν 

κατοικία τουσ, εξαςφαλίηοντασ μζςω του Ο.Σ.Θ. επιπλζον  έκπτωση 5%

ςτα αςφάλιςτρα . 
 Υπολογίςτε τα αςφάλιςτρά ςασ online  (www.anytime.gr)  για το δικό 
ςασ όχθμα, ι  τθν κατοικία ςασ,  χρθςιμοποιώντασ τον κωδικό 

προςφοράσ ςτο πεδίο «Κωδικόσ προςφοράσ», 1001 6350 0000 0018 
που βρίςκεται ςτθν πρώτθ ςελίδα τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ ζκδοςθσ 
νζου ςυμβολαίου αυτοκινιτου ι ζκδοςθσ νζου ςυμβολαίου κατοικίασ 
 

 

Επικοινωνιςτε ςτο τθλ. 6974453002 για περιςςότερεσ διευκρινιςεισ. 
 

Ηκεξήζην Ννζνθνκεηαθό Επίδνκα αλ δελ ππνβιεζνύλ έμνδα  

λνζειείαο ,θαη κέρξη 90 εκέξεο 
€ 100 

 ΤΠΟΛΟΓΘΜΟ ΕΣΗΘΧΝ ΑΦΑΛΘΣΡΧΝ ΤΓΕΘΑ ΚΑΣ’ ΑΣΟΜΟ

ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΟ Ο..Θ.       € 175,32 

ΜΑΖΙ ΜΕ 1 Εμαξηώκελν κέινο € 334,8 

ΜΑΖΙ ΜΕ 2 ή πεξηζζόηεξα εμαξηώκελα κέιε € 494,16 

 

http://www.anytime.gr/

