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Είμαστε μέλη μιας παγκόσμιας χρηματοικονομικής κοινότητας. Κομμάτι ενός κορυφαίου Ομίλου 
παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλισης, Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Βοήθειας. 
Νιώθουμε περήφανοι που είμαστε...

8 λόγοι που μάς κάνουν περήφανους

•  δίπλα σε περισσότερους από 83 εκατομμύρια 
πελάτες σε περίπου 70 χώρες

•  μία από τις 30 μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο, 
με βάση τον κύκλο εργασιών

•  η μεγαλύτερη εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων 
στον κόσμο, με βάση τον κύκλο εργασιών

•  μία από τις 5 μεγαλύτερες εταιρίες 
Ασφαλίσεων Ζωής στον κόσμο

•  η μεγαλύτερη εταιρία παροχής Παγκόσμιας 
Βοήθειας και Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

•  παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση πιστώσεων

•  ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές 
κεφαλαίων στον κόσμο

•  ανάμεσα στους 5 πρώτους ασφαλιστές 
βιομηχανικών κινδύνων
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Ομαδική Ασφάλιση: 
Επένδυση με υψηλή ανταποδοτικότητα

Οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες καθιστούν τα 
Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης μία εξαιρετικά σημαντική 
παροχή με πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για την ίδια την 
εταιρία, όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό της, όπως:

•   Προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και  
των οικογενειών τους, σε περίπτωση ενός απρόσμενου και 
ατυχούς συμβάντος για τον εργαζόμενο

•   Ενίσχυση του προφίλ της εταιρίας, ως εργοδότη, μέσω  
παροχής ανταγωνιστικού πακέτου ανταμοιβών

•   Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρία

•   Κίνητρο στους εργαζόμενους για αύξηση της 
παραγωγικότητας

•   Φορολογικά οφέλη

Γιατί να μας εμπιστευθείτε;

•   Η δυναμική πορεία μας στην αγορά των Ομαδικών 
Ασφαλίσεων αποτελεί εγγύηση για τους πελάτες μας. 

•   Ξεχωρίζουμε για τη συνέπεια στην τήρηση των συμβατικών 
υποχρεώσεών μας, άμεσα και με καλή πίστη. 

 

•   Αντιμετωπίζουμε με απόλυτο σεβασμό  τις ανάγκες του 
εργαζόμενου και την ασφάλισή του. 

•   Προσφέρουμε φιλική και ανθρώπινη αντιμετώπιση στους 
συνεργάτες μας αλλά και τους ασφαλισμένους. 

•   Παρέχουμε ευελιξία στις επιλογές ασφάλισης και άμεση 
προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας. 

•   Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας αποδεικνύονται από το 
πελατολόγιό μας  και τη συνεργασία μας με την “Allianz 
Global Benefits”, έναν Παγκόσμιο Οργανισμό Διαχείρισης 
Ομαδικών Ασφαλιστηρίων. Μάθετε περισσότερα για την 
Allianz Global Benefits στο www.allianzglobalbenefits.com.

Η Allianz Ελλάδος, με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό 
στον κλάδο των ομαδικών ασφαλίσεων, προτείνει την 
καλύτερη δυνατή λύση για τις ανάγκες του ανθρώπινου 
δυναμικού της επιχείρησής σας, προσφέροντας συμβουλές, 
άμεση βοήθεια και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 

Γι’ αυτό και συγκαταλέγεται παγκοσμίως στις κορυφαίες 
ασφαλιστικές εταιρίες διαχείρισης και παροχής 
επαγγελματικών λύσεων για το ανθρώπινο δυναμικό των 
επιχειρήσεων.
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Λύσεις Αξίας για τους πελάτες μας

Οι πελάτες μας απαιτούν πολλά από εμάς και αυτό μας τιμά.

Είτε είστε μία μικρή επιχείρηση, είτε ένας μεγάλος όμιλος, 
στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να βρείτε τις λύσεις που 
ταιριάζουν καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες 
των ανθρώπων σας.

Μέσα στα χρόνια, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε 
προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας αξιοποιώντας την 
τεχνογνωσία που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και την 
εμπειρία και γνώση που έχουμε χτίσει για την ελληνική αγορά.

«Ως εταιρία αναζητούμε πάντα 
εκείνες τις προϋποθέσεις που 
θα κάνουν τη ζωή των 
εργαζομένων μας 
καλύτερη. Οι άνθρωποι και τα 
ασφαλιστικά προγράμματα 
της Allianz ήταν για όλους εμάς 
η καλύτερη επιλογή.»
 

«Η Allianz ήταν εκεί όταν τη 
χρειαστήκαμε. Διαδικασίες 
express για απευθείας κάλυψη 
της δαπάνης νοσηλείας. 
Τέτοιες κινήσεις κάνουν
τη διαφορά!»

Πολυεθνική εταιρία, με περίπου
80 εργαζόμενους στην Ελλάδα

Ελληνική εταιρία τροφίμων, 
με περισσότερους από 250 εργαζόμενους

Η καλύτερη απόδειξη για όλα αυτά είναι οι ίδιοι οι πελάτες μας.



6

Εξ-ασφαλίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό σας

Σύγχρονες λύσεις για τις πιο σημαντικές ανάγκες 
των ανθρώπων σας

ΣΥΝΤΑΞΗ

Ολοκληρωμένες και 
ευέλικτες 
συνταξιοδοτικές 
λύσεις

ΥΓΕΙΑ

Αξιόπιστες, 
ανταποδοτικές και 
πλήρεις καλύψεις 
υγείας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σύγχρονες λύσεις 
για την εξασφάλιση 
του μέλλοντος των 
εργαζομένων σας 
και της οικογένειάς 
τους
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Ευελιξία επιλογών 

Κάθε εταιρία έχει διαφορετικές ανάγκες και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι εσείς θα βρείτε 
τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας. Για το λόγο αυτό, σχεδιάσαμε σύγχρονες ασφαλιστικές 
λύσεις με γνώμονα την ευελιξία.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2+1 βήματα

1. Διαλέξτε την ασφαλιστική ανάγκη που είναι πιο  
σημαντική για εσάς και τους ανθρώπους σας

2. Καθορίστε το επίπεδο κάλυψης που επιθυμείτε

+1. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά
προγράμματα, για διαφορετικές ομάδες εργαζομένων.

Σημειώστε ότι:
1)   Τα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας δίνονται πάντα με το αντίστοιχο πρόγραμμα Προστασίας.
2)   Προϋπόθεση για την επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης για ομάδες εργαζομένων, είναι η κάθε ομάδα να αποτελείται από τουλάχιστον 5 εργαζόμενους.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Value Value Value

Advanced Advanced Advanced

Premium Premium Premium
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Εξασφαλίστε το μέλλον των εργαζομένων σας σήμερα

Οι προκλήσεις

Οι δυσοίωνες δημογραφικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη μη 
βιωσιμότητα του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, 
αλλά και τις μακροοικονομικές εξελίξεις, κάνουν περισσότερο 
επιτακτική από ποτέ την ανάγκη ενός σύγχρονου 
συνταξιοδοτικού προγράμματος που θα βοηθήσει τους 
εργαζόμενούς σας να δημιουργήσουν ένα συνταξιοδοτικό 
κεφάλαιο.

Η λύση

Η Allianz, ως ο πλέον αξιόπιστος πάροχος συνταξιοδοτικών και 
αποταμιευτικών λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέρει σύγ-
χρονες και ευέλικτες λύσεις συσσώρευσης κεφαλαίου με εισφο-
ρές εργοδότη ή/και εργαζόμενου. Στόχος είναι η διασφάλιση του 
μελλοντικού βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων σας, αλλά και η 
οικονομική τους ανεξαρτησία. Eσείς έχετε την ευελιξία:

•   Επιλογής ποσοστού εισφορών

•   Επιλογής ποσοστού αναλογίας εισφορών μεταξύ εργοδότη
    και εργαζομένων

•   Επενδυτικής επιλογής

ΣΥΝΤΑΞΗ
ALLIANZ
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Επενδυτική επιλογή

Στην Allianz σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε προγράμματα 
εγγυημένου κεφαλαίου ή ελεύθερης επενδυτικής επιλογής.

Πρόγραμμα εγγυημένου κεφαλαίου

Η συγκεκριμένη επιλογή απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να 
εξασφαλίσουν την προστασία του επενδυόμενου κεφαλαίου 
τους. Η Allianz επενδύει τα αποταμιευόμενα ποσά κυρίως σε 
ομόλογα εκδοτών υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και 
εγγυάται ετησίως ένα ελάχιστο επιτόκιο, ενώ αποδίδει στους 
ασφαλισμένους την όποια υπεραπόδοση προκύψει. Επιλέγοντας 
ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Εγγυημένου Κεφαλαίου δεν 
αναλαμβάνετε επενδυτικό κίνδυνο.

Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής επενδύσεων

Επιλέγοντας ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής 
επενδύσεων, αποκτάτε πρόσβαση σε υψηλότερες αποδόσεις 
αναλαμβάνοντας τον αντίστοιχο επενδυτικό κίνδυνο. Σας δίνουμε 
τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε έξι στρατηγικές που 
επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια της Pimco Europe Ltd.

Λίγα λόγια για την Pimco 

Η Pimco, με ιστορία 40 ετών στη διαχείριση κεφαλαίων, αποτελεί 
εταιρία του Ομίλου Allianz από το 2000. Με κεφάλαια υπό 
διαχείριση που ξεπερνούν τα 2 τρισ. δολάρια, περισσότερους από 

2.000 εξειδικευμένους επαγγελματίες και παρουσία σε 11 
μητροπόλεις των κεφαλαιαγορών σε όλο τον κόσμο, αποτελεί 
παγκόσμιο ηγέτη στη διαχείριση κεφαλαίων.

Αποστολή της Pimco είναι να διαχειρίζεται κινδύνους και να 
εξασφαλίζει αποδόσεις για τους πελάτες της. Η Pimco:

•   διαχειρίζεται επενδύσεις για ένα ευρύ φάσμα πελατών, μεταξύ 
των οποίων συγκαταλέγονται δημόσια και ιδιωτικά 
συνταξιοδοτικά προγράμματα, αλλά και άλλα περιουσιακά 
στοιχεία, για λογαριασμό εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον 
κόσμο. Επίσης, αποτελεί σύμβουλο και διαχειριστή 
περιουσιακών στοιχείων για εταιρίες, κεντρικές τράπεζες, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, χρηματοοικονομικούς συμβούλους και 
κληροδοτήματα.

•   αποτελεί μακροχρόνιο επενδυτή με ισχυρή και ηγετική άποψη. 
Ακολουθεί επενδυτική διαδικασία δοκιμασμένη στο χρόνο με 
στόχο την εξαγωγή τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και 
μεσοπρόθεσμων μακροοικονομικών συμπερασμάτων, τα 
οποία συνδυάζει με εις βάθος μελέτες, ανάλυση αξιογράφων 
και διαχείριση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου.

ΣΥΝΤΑΞΗ
ALLIANZ
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•   Εστιάζει στην παροχή κορυφαίων υπηρεσιών. Από την ίδρυσή 
της, το 1971, η ομάδα των επαγγελματιών επενδύσεων (invest-
ment professionals) της Pimco είναι αφοσιωμένη στην 
εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέποντας στους διαχειριστές 
χαρτοφυλακίου να επικεντρωθούν στην προστασία των 
χαρτοφυλακίων των πελατών και στην εξασφάλιση αποδόσεων.

•   προσελκύει ταλαντούχους και παθιασμένους επαγγελματίες με 
πρότυπα επαγγελματικής αριστείας, ακεραιότητα και 
πειθαρχία.

•   εξελίσσεται συνεχώς. Μέσα στις 4 δεκαετίες παρουσίας της, 
υπήρξε πρωτοπόρος και συνεχίζει να εξελίσσεται ως πάροχος 
επενδυτικών λύσεων σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών 
στοιχείων.

Έξι επενδυτικές στρατηγικές

Absolute Return
Η επενδυτική στρατηγική Absolute Return στοχεύει στην επίτευξη 
θετικής απόδοσης, μέσω της επένδυσης σε μία σειρά τίτλων 
σταθερού εισοδήματος. Έχει την ευελιξία να επενδύει σε τίτλους 
τόσο «επενδυτικής διαβάθμισης», όσο και «μη επενδυτικής 
διαβάθμισης», χωρίς περιορισμούς από κάποιον δείκτη αναφοράς.

Total Return
Η επενδυτική στρατηγική Total Return στοχεύει στη 
δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου ομολόγων 
και τίτλων σταθερού εισοδήματος της παγκόσμιας αγοράς 
που συνδέονται με δείκτες τιμών καταναλωτή, προκειμένου 
να παρέχουν προστασία έναντι του πληθωρισμού.

Global Fixed Income 
Η επενδυτική στρατηγική Global Fixed Income στοχεύει στη με-
γιστοποίηση της συνολικής απόδοσης και την ελαχιστοποίηση 
της μεταβλητότητας σε σχέση με το δείκτη αναφοράς. Επενδύει 
κυρίως σε μία σειρά τίτλων σταθερού εισοδήματος «επενδυτικής 
διαβάθμισης» που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή κυβερνήσεις 
ανά τον κόσμο.

Global Credit
Η επενδυτική στρατηγική Global Credit στοχεύει στη δημιουργία 
συνολικής απόδοσης μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός 
χαρτοφυλακίου που επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων σταθε-
ρού εισοδήματος της παγκόσμιας αγοράς. Προσφέρει μεγάλη 
διαφοροποίηση επενδύοντας σε εταιρικά ομόλογα «επενδυτι-
κής διαβάθμισης», ομόλογα υψηλών αποδόσεων και ομόλογα 
αναδυομένων αγορών.

Asset Allocation
Η επενδυτική στρατηγική Asset Allocation στοχεύει στην προ-
στασία έναντι της κυκλικότητας των οικονομιών και των αγορών, 
μέσα από ένα ευρύ φάσμα στοιχείων ενεργητικού, όπως μετο-
χές, ομόλογα, εμπορεύματα, ακίνητα κ.λπ.

Equities
Η επενδυτική στρατηγική Equities στοχεύει στην επίτευξη θετι-
κής απόδοσης μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφορο-
ποιημένου χαρτοφυλακίου που επενδύει σε μετοχές σε όλο τον 
κόσμο. Η επενδυτική πολιτική που ακολουθεί επικεντρώνεται 
στην αναζήτηση αξιογράφων που αποτιμώνται χαμηλότερα 
από την πραγματική εσωτερική τους αξία.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. 

ΣΥΝΤΑΞΗ
ALLIANZ
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Τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα της Allianz 
με μια ματιά

ΣΥΝΤΑΞΗ
ALLIANZ

Premium

2 πακέτα 1 πακέτο 0,5 πακέτο

>10% 5 - 10% έως 5%

Advanced Value

Συσσώρευση «πακέτων» μικτών ετήσιων αποδοχών *

* Εξαρτάται από τη διάρκεια του προγράμματος, την ετήσια αύξηση μισθού και την απόδοση.

Ποσοστό εισφορών επί του μικτού μηνιαίου μισθού

Αναλογία εισφορών μεταξύ εργοδότη 
και εργαζομένου

Επενδυτική επιλογή

Συνταξιοδότηση

Συσσώρευση κεφαλαίου
Δημιουργία συνταξιοδοτικού κεφαλαίου με εισφορές εργοδότη ή/και εργαζομένου, 

μέσω ενός προγράμματος καθορισμένων εισφορώνΣτ
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Επιλέξτε αν η συσσώρευση του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου θα γίνεται από εισφορές μόνο του εργοδότη, μόνο του εργαζομένου 
ή με συνεισφορά και των δύο. Στην τελευταία περίπτωση σας δίνουμε την ευελιξία επιλογής του ποσοστού αναλογίας εισφορών.

Εγγυημένο Κεφάλαιο: Η εταιρία αναλαμβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο και παρέχει εγγύηση κεφαλαίου συν ένα ελάχιστο εγγυμένο 
επιτόκιο ή  Ελεύθερη επιλογή επενδύσεων: Ο συμβαλλόμενος αναλαμβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο επιλέγοντας ο ίδιος ή δίνει 
τη δυνατότητα στους εργαζομένους του να επιλέξουν από τα επενδυτικά προϊόντα που προσφέρει η Allianz.

Σε περίπτωση αποχώρησης ασφαλισμένου από την εταιρία λόγω συνταξιοδότησης, καταβάλλεται το συσσωρευμένο ποσό.

Αποχώρηση Σε περίπτωση αποχώρησης ασφαλισμένου από το συμβαλλόμενο λόγω παραίτησης ή απόλυσης, καταβάλλεται ποσοστό του 
συσσωρευμένου ποσού, σύμφωνα με την επιλογή του συμβαλλόμενου, όπως περιγράφεται στο περίγραμμα ασφάλισης.

Συμμετοχή στην υπεραπόδοση
(για προγράμματα με εγγυημένο κεφάλαιο)

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει πρόγραμμα εγγυημένου κεφαλαίου, τότε σας παρέχουμε, εκτός από την ελάχιστη εγγυημένη 
απόδοση, πρόσβαση στην υπεραπόδοση του συσσωρευμένου κεφαλαίου. Για τον υπολογισμό του επιτοκίου της υπεραπόδοσης 
αφαιρούμε από την ετήσια μέση ποσοστιαία απόδοση των επενδύσεων ένα ποσοστό (k) για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και 
το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο (i). Η διαφορά πολλαπλασιαζόμενη επί το 100%, που είναι το ποσοστό συμμετοχής σας, αποτελεί το 
επιτόκιο της υπεραπόδοσης j'% = 100% *(j% - i% - k%).

Ανικανότητα

Αναλήψεις χρημάτων

Αλλαγή επενδυτικής επιλογής

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος για εργασία συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας, καταβάλλεται 
στον ίδιο το συσσωρευμένο ποσό.

Απώλεια Ζωής Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας, καταβάλλεται στους δικαιούχους το συσσω-
ρευμένο ποσό.

Δυνατότητα προκαταβολής μέρους του συνολικού συσσωρευμένου ποσού στον ίδιο τον ασφαλισμένο, σύμφωνα με την επιλογή 
του συμβαλλόμενου, όπως περιγράφεται στο περίγραμμα ασφάλισης.

Δυνατότητα αλλαγής της επενδυτικής επιλογής, υπό προϋποθέσεις, στην ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
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Επιλέγοντας το σωστό πρόγραμμα

% συσσώρευσης

12 11,8%

10

8

6

4

2

0

5,9%

3%

συσσώρευση 2 ετήσιων
πακέτων αποδοχών

συσσώρευση 1 ετήσιου
πακέτου αποδοχών

συσσώρευση 1/2 ετήσιου
πακέτου αποδοχών

Premium Advanced Value

Υποθέσεις

•   20 έτη συσσώρευσης
•   Πακέτα μελλοντικών αποδοχών
•   Ετήσια αύξηση μισθού 2%
•   Ετήσια απόδοση 2% για όλα τα χρόνια
•   12 Μηνιαίες καταβολές ανά έτος
•   Καταβολή στην αρχή του μήνα
•   Μικτές αποδοχές έτους = 12 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
•   Χωρίς αφαίρεση εξόδων

Για να επιλέξετε το κατάλληλο ποσοστό εισφορών είναι σημαντικό να εστιάσετε στην αξία 
που θέλετε να συσσωρεύσετε στο μέλλον. Για παράδειγμα, αν επιθυμείτε τη συσσώρευση 
2 ετήσιων «πακέτων» αποδοχών, θα πρέπει το ποσοστό εισφοράς να είναι 11,8%. 
Δείτε στο παρακάτω γράφημα πώς διαμορφώνεται το ύψος του συσσωρευμένου κεφαλαίου, 
ανάλογα με το ποσοστό εισφορών σε ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

ΣΥΝΤΑΞΗ
ALLIANZ



Οι προκλήσεις

Ο υψηλός ιατρικός πληθωρισμός, σε συνδυασμό με την αδυναμία 
πλήρους κάλυψης των εξόδων περίθαλψης που παρέχουν τα 
κρατικά ταμεία ασφάλισης, καθιστούν ολοένα και πιο δυσβάστα-
κτο το κόστος των υπηρεσιών υγείας για τους εργαζόμενους.

Η λύση

Τρία προγράμματα, σχεδιασμένα με πρωτοποριακά χαρακτηρι-
στικά, για να επιλέξετε εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες 
των εργαζομένων σας, αλλά και στον προϋπολογισμό σας. Έχετε 
ευελιξία:

•   Επιλογής προγράμματος, με γνώμονα τη θέση νοσηλείας

•   Επιλογής πρόσθετης κάλυψης εξόδων εξωνοσοκομειακής 
περίθαλψης

•   Προσθήκης κάλυψης εξαρτωμένων μελών

•   Επιλογής διαφορετικών προγραμμάτων για διαφορετικές 
ομάδες εργαζομένων

ΥΓΕΙΑ
ALLIANZ

Εξ-ασφαλίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό σας
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Απαλλάξτε τους ανθρώπους σας από το δυσβάστακτο 
κόστος υπηρεσιών υγείας
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Τα Ομαδικά Προγράμματα Υγείας της Allianz με μια ματιά

PremiumΚάλυψη Περιγραφή

20.000 € 12.000 € 8.000 €

Advanced Value

Στ
όχ

ος
Επ

ιλ
ογ

ές

Νοσοκομειακή
Περίθαλψη

Κάλυψη εξόδων ιατρικής περίθαλψης που παρέχεται
εντός Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής. √ √ √

√ √ √

√ √ √

Ανώτατο ετήσιο όριο Το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο θα σας αποζημιώσουμε κατ' ασφαλιστικό έτος. 

500 € 400 € 300 €Θέση Νοσηλείας στο 
εξωτερικό ή τη Μ.Ε.Θ.

Η κατηγορία δωματίου στο Νοσοκομείο που πραγματοποιείται
η νοσηλεία στο εξωτερικό ή τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

80% 80% 80%Ποσοστό
συμμετοχής Allianz

Το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει η εταιρία στα αναγνωριζόμενα έξοδα 
νοσηλείας. Σε περίπτωση που άλλος φορέας αποζημιώσει τουλάχιστον το 20% 
των δαπανών, τότε αποζημιώνουμε το υπόλοιπο των δαπανών κατά 100%. Σε 
περίπτωση που άλλος φορέας αποζημιώσει ποσοστό μικρότερο του 20% των 
δαπανών, τότε αποζημιώνουμε το 80% του υπολοίπου.

Μέχρι το ανώτατο
όριο ανά νοσηλεία

Μέχρι το ανώτατο
όριο ανά νοσηλεία

Μέχρι το ανώτατο
όριο ανά νοσηλεία

Έξοδα νοσηλείας 
στην Ελλάδα
και το εξωτερικό

Αμοιβή χειρουργού
και αναισθησιολόγου
σε Συμβεβλημένα 
Νοσοκομεία

Σε περίπτωση νοσηλείας, καλύπτονται έξοδα νοσηλείας που αφορούν σε δω-
μάτιο και τροφή, φάρμακα, αμοιβές γιατρών, υλικά, προσθετικές συσκευές ή 
εξαρτήματα για την υποβοήθηση λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, έξο-
δα χειρουργείου, ιατρικών συσκευών και αναισθησίας, διαγνωστικές και εργα-
στηριακές εξετάσεις, ασθενοφόρο για μεταφορά στο πλησιέστερο σε σχέση με 
την αιτία νοσηλείας νοσοκομείο, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας, εφόσον 
απαιτείται από τη σοβαρότητα της περίπτωσης, λοιπά έξοδα όπως νάρθηκες, 
χρήση οξυγόνου κ.λπ.

Καλύπτεται η αμοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου στα συμβεβλημένα 
Νοσοκομεία, σύμφωνα με τις συμβάσεις της εταιρίας.

Αμοιβή χειρουργού και 
αναισθησιολόγου σε 
μη Συμβεβλημένα 
Νοσοκομεία

Καλύπτεται η αμοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου, ανάλογα με την 
κατηγορία βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης.

Α' Θέση έως € 300

Χειρουργός

έως 4.500 € 
Αναισθησ. 

έως 1.000 €

Χειρουργός

έως  4.500 € 
Αναισθησ. 

έως 1.000 €

Χειρουργός

έως 4.500 € 
Αναισθησ. 

έως 1.000 €

B' Θέση έως € 250 Γ' Θέση έως € 200Θέση Νοσηλείας Η κατηγορία δωματίου στο Νοσοκομείο που πραγματοποιείται η νοσηλεία.

Π
αρ

εχ
όμ

εν
ες

 κ
α

λύ
ψ

ει
ς

ΥΓΕΙΑ
ALLIANZ
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PremiumΚάλυψη Περιγραφή Advanced Value

Στ
όχ

ος
Επ

ιλ
ογ

ές

Επιδοματικές 
παροχές

Νοσοκομειακό 
επίδομα

Π
αρ

εχ
όμ

εν
ες

 κ
α

λύ
ψ

ει
ς

Χειρουργικό επίδομα

Φυσιολογικός Τοκετός
& Καισαρική Τομή 

Αποβολή

Χρήση Συμβεβλημένων
Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων

Καταβολή ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος σε περίπτωση μη προσκόμισης 
εξόδων νοσηλείας.

Καταβολή χειρουργικού επιδόματος, ανάλογα με την κατηγορία βαρύτητας της χειρουργικής 
επέμβασης, σε περίπτωση μη προσκόμισης εξόδων νοσηλείας.

Εφόσον επιλέξετε την εξωνοσοκομειακή κάλυψη, τότε σας καλύπτουμε 
τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης που παρέχεται εκτός Νοσοκομείου ή στα 
εξωτερικά ιατρεία αυτού, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Καταβολή επιδόματος.

Καταβολή επιδόματος.

60 € 50 € 40 €

600 € 400 € 200 €

200 € 150 € 100 €

απευθείας πληρωμή απευθείας πληρωμή απευθείας πληρωμή

ανώτατο όριο

2.000€
ανώτατο όριο

1.200€
ανώτατο όριο

800€

Ανώτατο ετήσιο όριο

Ποσοστό
συμμετοχής Allianz

Ετήσιο 
εκπιπτόμενο ποσό

Ιατρικές επισκέψεις
εντός δικτύου

Ιατρικές επισκέψεις
εκτός δικτύου

Φάρμακα,
διαγνωστικές εξετάσεις 
& φυσικοθεραπείες

Χρήση Συμβεβλημένου 
Δικτύου Διαγνωστικών 
Κέντρων

Εξωνοσοκομει-
ακή Περίθαλψη

Π
ρ

οα
ιρ

ετ
ικ

ές
 κ

α
λύ

ψ
ει

ς

Το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο θα σας αποζημιώσουμε ανά έτος.

Το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει η εταιρία στα αναγνωριζόμενα έξοδα εξωνοσοκομειακής 
περίθαλψης. Σε περίπτωση που άλλος φορέας αποζημιώσει τουλάχιστον το 20% των δαπανών, 
τότε αποζημιώνουμε το υπόλοιπο των δαπανών κατά 100%. Σε περίπτωση που άλλος φορέας 
αποζημιώσει ποσοστό μικρότερο του 20% των δαπανών, τότε αποζημιώνουμε το 80% του 
υπολοίπου.

Η ετήσια ατομική συμμετοχή κάθε ασφαλισμένου.

Το ποσοστό κάλυψης εξόδων για επισκέψεις σας σε ιατρούς εντός του συμβεβλημένου 
δικτύου - απευθείας πληρωμή.

Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για επισκέψεις σας σε ιατρούς εκτός του συμβεβλημένου 
δικτύου.

Το ποσοστό κάλυψης εξόδων για φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες σε 
συνέχεια σχετικού παραπεμπτικού.

√ √ √

2.000 € 1.000 € 500 €

100 € 80 € 60 €

100% 100% 100%
Ποσοστό κάλυψης 

εξόδων 80%
με ανώτατο ποσό 

αποζημίωσης 
ανά επίσκεψη 80 €

Ποσοστό κάλυψης 
εξόδων 80%

με ανώτατο ποσό 
αποζημίωσης 

ανά επίσκεψη 60 €

Ποσοστό κάλυψης 
εξόδων 80%

με ανώτατο ποσό 
αποζημίωσης 

ανά επίσκεψη 50 €

80% 80% 80%

80% 80% 80%

απευθείας πληρωμή απευθείας πληρωμή απευθείας πληρωμή

ΥΓΕΙΑ
ALLIANZ
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Ολοκληρωμένη Κάλυψη 
με τις Υπηρεσίες Υγείας της Allianz

All Premed

Συντονιστικό Κέντρο – Medical Call Centre

Συντονιστικό Κέντρο της Allianz αποκλειστικά, για την 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων πρωτοβάθμιας περίθαλψής 
της, που προσφέρει:
•   Συντονισμό των ιατρικών υπηρεσιών
•   24ωρη λειτουργία, 365 ημέρες το χρόνο
•   Ιατρικές συμβουλές από γιατρό
•   Συντονισμό ιατρικών ραντεβού με τους γιατρούς
•   Πληροφορίες για να κλείσετε ραντεβού για διαγνωστικές 

εξετάσεις
•   Πληροφορίες σχετικά με τα εφημερεύοντα φαρμακεία, 

νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και κλινικές 
•   Σημαντικότατες εκπτώσεις (έως τιμές ΦΕΚ) στις κανονικές τιμές.
•   Περισσότερα από 500 συνεργαζόμενα Διαγνωστικά κέντρα 

σε όλη τη χώρα
•   Ένα εκτεταμένο εθνικό δίκτυο γιατρών όλων των ειδικοτήτων

Πώς λειτουργεί;

Η παροχή αυτή προσφέρει στους ασφαλισμένους τη 
διευκόλυνση της απευθείας πληρωμής. Πιο συγκεκριμένα, 

•   Η Allianz καταβάλλει απευθείας το 100% των δαπανών 
για επισκέψεις γιατρού

•   Ο Ασφαλιζόμενος έχει το πλεονέκτημα να καταβάλει μόνο 
το 20% της συνασφάλισης (εκπιπτόμενο ποσό δεν θα παρα-
κρατείται) για τις διαγνωστικές εξετάσεις, μετά τις σημαντι-
κότατες εκπτώσεις (έως και τιμές ΦΕΚ) στις προσυμφωνημέ-
νες τιμές.

All Dental

Το All Dental είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την Οδοντια-
τρική Φροντίδα Υγείας, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με 
τα υψηλής τεχνολογίας Κέντρα Οδοντιατρικής Περίθαλψης 
του δικτύου μας, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές και 
ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το All PreMed.

H υπηρεσία  All Dental σας παρέχει τα παρακάτω προνόμια:
•   ΔΩΡΕΑΝ οδοντιατρική εξέταση και οδηγίες στοματικής υγιεινής 
•   ΔΩΡΕΑΝ οδοντικό καθαρισμό, έλεγχο και αφαίρεση πλάκας
•   ΔΩΡΕΑΝ αποτρύγωση και στίλβωση των δοντιών
•   Γενική και Εξειδικευμένη Οδοντιατρική Φροντίδα Υγείας, 

με απεριόριστη κάλυψη και συμμετοχή του ασφαλισμένου 
κατά 50% στα έξοδα. 

Σας προσφέρουμε δωρεάν υπηρεσίες υγείας με την επιλογή εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, ενισχύοντας 
την ανταποδοτικότητα των παροχών μας.

Οι υπηρεσίες All Premed 
και All Dental 
παρέχονται δωρεάν 
στους ασφαλισμένους 
πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης της Allianz

ΥΓΕΙΑ
ALLIANZ
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Θωρακίστε τον οικογενειακό οικονομικό
προγραμματισμό των εργαζομένων σας

Οι προκλήσεις

Η ζωή που θέλουμε είναι γεμάτη αλλαγές! Το δικό μας σπίτι, τα 
πρώτα βήματα για τη δική μας οικογένεια. Η γέννηση ενός 
παιδιού, μία καινούρια δουλειά, ένα νέο αυτοκίνητο, κάθε μία από 
αυτές τις στιγμές σημαδεύει τη ζωή μας.
Μερικές φέρνουν επιπλέον ευθύνες, ενώ άλλες έχουν ως 
επακόλουθο την αλλαγή των οικονομικών μας προτεραιοτήτων. 
Η ζωή όμως είναι γεμάτη και από απρόοπτα γεγονότα που 
μπορεί να διαταράξουν τις ισορροπίες μας.

Η λύση

Στην Allianz καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι οι στιγμές 
αυτές και δημιουργήσαμε λύσεις που εξασφαλίζουν ολοκληρω-
μένα και άμεσα τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας και τα 
μέλη των οικογενειών τους από οποιοδήποτε απρόοπτο γεγονός 
μπορεί να προκαλέσει δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ALLIANZ
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Τα Ομαδικά Προγράμματα Προστασίας της Allianz με μια ματιά

Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη 
δυνατότητα να επιλέξετε ένα 
από τα προγράμματα Salary 
Plus, όπου το ασφάλισμα που 
καταβάλλουμε στους 
ασφαλισμένους δεν είναι 
σταθερό ποσό, αλλά 
συνδέεται με το ύψος των 
αποδοχών τους.

Κάλυψη Περιγραφή

ανώτατη 
μηνιαία παροχή 

€3.000 

√ √

√

√
ανώτατη 

μηνιαία παροχή 

€2.500 

√

√

Κεφάλαιο 
Κάλυψης Ζωής

Ασθένεια Εξασφάλιση  μηνιαίων μισθών, σε περίπτωση απώλειας ζωής από ασθένεια.

Ατύχημα Εξασφάλιση  μηνιαίων μισθών, σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα.

Ασθένεια Εξασφάλιση  μηνιαίων μισθών, σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας.

Ατύχημα

Πρόσκαιρη
Ανικανότητα

Σημείωση: Η προσφορά των παροχών που αναφέρονται στο δεύτερο πίνακα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον κλάδο Ομαδικών.

Εξασφάλιση  μηνιαίων μισθών, σε περίπτωση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας για εργασία λόγω 
ατυχήματος. Ειδικά στην περίπτωση μερικής ανικανότητας λόγω ατυχήματος, καταβάλλουμε ποσοστό επί 
του μηνιαίου μισθού, ανάλογο του βαθμού αναπηρίας, σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών μερικής 
αναπηρίας που περιγράφεται στον Οδηγό Ασφάλισης.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής, προσφέρουμε στους δικούς σας ανθρώπους 
κεφάλαιο κάλυψης για την κάλυψη των αναγκών τους.

Μόνιμη
Ανικανότητα

Σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας σας για εργασία, λόγω ασθένειας ή 
ατυχήματος, σας προσφέρουμε κεφάλαιο κάλυψης.

Καταβολή 80% του μικτού μηνιαίου μισθού, σε περίπτωση πρόσκαιρης 
ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια (συμψηφιστικά με 
το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης).
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Premium
Salary Plus

Advanced
Salary Plus

18μικτοί 
μηνιαίοι μισθοί28 μικτοί

μηνιαίοι μισθοί

36μικτοί 
μηνιαίοι μισθοί56 μικτοί

μηνιαίοι μισθοί

18μικτοί 
μηνιαίοι μισθοί28 μικτοί

μηνιαίοι μισθοί

18μικτοί 
μηνιαίοι μισθοί28 μικτοί

μηνιαίοι μισθοί
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Κάλυψη Περιγραφή

Κεφάλαιο 
Κάλυψης Ζωής

Ασθένεια Εξασφάλιση κεφαλαίου, σε περίπτωση απώλειας ζωής από ασθένεια.

Ατύχημα Εξασφάλιση  κεφαλαίου, σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα.

Premium

15.000 €

√

√

30.000 €

15.000 €

15.000 €

10.000 €

Advanced

√

√

20.000 €

10.000 €

10.000 €

5.000 €

Value

√

√

10.000 €

5.000 €

5.000 €

Ασθένεια Εξασφάλιση  κεφαλαίου, σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας.

Ατύχημα
Εξασφάλιση  κεφαλαίου, σε περίπτωση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας για εργασία λόγω 
ατυχήματος. Ειδικά στην περίπτωση μερικής ανικανότητας λόγω ατυχήματος, καταβάλλουμε ποσοστό επί 
του κεφαλαίου, ανάλογο του βαθμού αναπηρίας, σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών μερικής αναπηρίας 
που περιγράφεται στον Οδηγό Ασφάλισης.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής, προσφέρουμε στους δικούς σας ανθρώπους 
κεφάλαιο κάλυψης για την κάλυψη των αναγκών τους.

Μόνιμη
Ανικανότητα

Σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας σας για εργασία, λόγω ασθένειας ή 
ατυχήματος, σας προσφέρουμε κεφάλαιο κάλυψης.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ALLIANZ

√

ανώτατη 
μηνιαία παροχή 

€2.000 

√

√

Value
Salary Plus

14μικτοί 
μηνιαίοι μισθοί

28μικτοί 
μηνιαίοι μισθοί

14μικτοί 
μηνιαίοι μισθοί

14μικτοί 
μηνιαίοι μισθοί
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Εξ-ασφαλίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό σας

6 λόγοι για να μας επιλέξετε 

1
Παγκόσμια 
τεχνογνωσία 
στις ομαδικές 
ασφαλίσεις

2
Εμπειρία & 
γνώση της 
ελληνικής 
αγοράς

5
Απλοί και 
ξεκάθαροι
όροι3

Πλήρης γκάμα 
προϊοντικών 
λύσεων

6
Συνέπεια και 
αμεσότητα 
στην 
εξυπηρέτηση4

Ευελιξία 
επιλογών
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Allianz Ελλάδος 
Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ'
104 42 Αθήνα
Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999
www.allianz.gr
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