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AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: ME ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
«Η Υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό και εµείς στην AXA προσφέρουµε τα µέσα 
για να το προστατέψουµε µε τα νέα ευέλικτα και οικονοµικά προγράµµατα, τα οποία 
προσαρµόζονται στις ασφαλιστικές ανάγκες του σύγχρονου Ελληνα». 

τα παραπάνω επισηµαίνονται από την AXA 
Ασφαλιστική και αναφέρεται: 
«Ο ασφαλισµένος µας, στην κορυφή του ενδιαφέροντος 

µας. Στόχος µας, στην AXA, 
είναι να διατηρούµε ποιοτικές σχέσεις µε 
τους ασφαλισµένους µας και να τους προσφέρουµε 

λύσεις για µια ολόκληρη ζωή, ιδιαίτερα 
στις µέρες µας, που: 
• To οικονοµικό περιβάλλον είναιαδιαΐτερα ασταθές. 
• Η αγοραστική δύναµη του µέσου Ελληνα είναι 
πλέον χαµηλή και επιθυµούµε n ασφάλιση Υγείας 
να µην είναι πολυτέλεια για λίγους. 
• Ο τρόπος λειτουργίας και οι καλύψεις των Ταµείων 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί 

και µεταβάλλονται. Έτσι, όταν n Υγεία κλονίζεται, 
n αντιµετώπιση της κατάστασης είναι ευκολότερη, 
όταν υπάρχουν τα ανάλογα διαθέσιµα. 

«ΣΥΝΟ∆ΟI ΠΟΡΟΣ TOY ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» 
Εξ αυτού, n AXA γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις 
σηµαντικός συνοδοιπόρος του ασφαλισµένου µας, 
αφού του εξασφαλίζει: 
• Αριστες συνθήκες νοσηλείας. 
• Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 
• Πρόσβαση στα mo σύγχρονα και εξελιγµένα ιατρικά 

και θεραπευτικά µέσα. 
• Ευελιξία στο σχεδιασµό του προγράµµατος. 
• Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης». 

MEDilYN ΑΠΟ ΤΗΝ AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
To Πρόγραµµα Υγείας της AXA ΜεάίΣυν είναι ένα 
νέο, σύγχρονο ευέλικτο πρόγραµµα κάλυψης δαπανών 

υγείας που προσαρµόζεται σε κάθε ξεχωριστή 
ανάγκη τόσο προσωπική όσο και οικογενειακή, λειτουργώντας 

είτε αυτόνοµα είτε συµπληρωµατικά της 

κοινωνικής ή οµαδικής ασφάλισης, παρέχοντας 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη. Απευθύνεται, 

δηλαδή, σε όλους όσοι επιθυµούν να καλύψουν 
έξοδα νοσηλείας, καθώς και έξοδα εξωνοσοκοµειακής 

φροντίδας, µε ιδιαίτερα προσιτό κόστος. 
Εξασφαλίζει: 
• Πλήρη κάλυψη δαπανών νοσηλείας µέχρι 500.000 
ευρώ, non συµπεριλαµβάνουν και τις αµοιβές των 
ιατρών. 
• Πλήρη κάλυψη εξόδων νοσηλείας, κάλυψη σε A' 
θέση. 
• Απευθείας εξόφληση των εξόδων νοσηλείας, στα 
συµβεβληµένα νοσηλευτήρια (πάνω από 20 συµβεβληµένα 

νοσηλευτήρια). 
• ∆υνατότητα επιλογής συµµετοχής στο σύνολο των 
δαπανών, εξασφαλίζοντας mo προσιτό ασφάλιστρο. 
Επιπλέον παρέχει: 
• Κάλυψη ιατροφαρµακευτικών εξόδων. 
• Ιατρική βοήθεια. 
• Εξωνοσοκοµειακή φροντίδα. 
• ∆ιαγνωστικές εξετάσεις. 
• ∆ωρεάν ετήσιο check up. 
• Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις. 
• Φυσικοθεραπευτική φροντίδα. 
• 24ωρη γραµµή υγείας. 
• Επιπλέον Προνόµια Υγείας από συνεργαζόµενους 
παρόχους». ¦ 
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