Αξία για σένα έχει να έχεις
μια αξιοπρεπή περίθαλψη υγείας.
Για εμάς να έχεις
και πρόληψη και φροντίδα.

Αξιοποίησε τα μοναδικά προνόμια
που σου προσφέρει το πρόγραμμά σου.

Προνόμια Ασφάλισης Υγείας
Η Eurolife FFH AEAZ προσφέρει μέσω των Ατομικών Νοσοκομειακών της προγραμμάτων
μια σειρά σημαντικών Προνομίων Υγείας. Σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε για όλα τα προνόμια
και τις παροχές οι οποίες σας εξοικονομούν χρήματα και λειτουργούν συμπληρωματικά,
καλύπτοντας τις ανάγκες πρόληψης και φροντίδας που μπορεί να χρειαστείτε, στα μεγαλύτερα
νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα της Ελλάδας.
Γενικές Παρατηρήσεις
• Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ειδικά και υγειονομικά υλικά
• Στις ιατρικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται οι ιατρικές και ενδοσκοπικές πράξεις
• Επείγοντα χαρακτηρίζονται όσα περιστατικά χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας
• Τα παρακάτω προνόμια δεν αποτελούν αντικείμενο του ασφαλιστικού σας προγράμματος, δηλαδή δεν
συνιστούν ασφαλιστικές παροχές. Σας παρέχονται από τα παρακάτω Νοσηλευτήρια και ∆ιαγνωστικά Κέντρα
με την επίδειξη της κάρτας νοσηλείας της Eurolife FFH, εφόσον το ασφαλιστήριό σας παραμένει σε ισχύ.
Σημείωση: Κάνοντας κλικ στο νοσηλευτήριο ή διαγνωστικό κέντρο που επιθυμείτε, θα οδηγηθείτε απευθείας
στη σελίδα με τις αναλυτικές παροχές του. Αν κάνετε κλικ πάνω στο βελάκι, επιστρέφετε στα περιεχόμενα.
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Προνόμια Ασφάλισης Υγείας

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες των προνομίων ανά νοσηλευτήριο
ή διαγνωστικό κέντρο, αλφαβητικά:

Κλινική
Άγιος Λουκάς
Ιατρικές
επισκέψεις

Ενήλικες

Παιδιά

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς
των εξωτερικών ιατρείων της Κλινικής, όλο
το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, για
επείγοντα περιστατικά στις ειδικότητες
παθολόγου, καρδιολόγου και γυναικολόγου.
Κλινική Εξέταση σε λοιπές ειδικότητες:
• 30,00€ καθημερινές 08:00 - 15:00
• 50,00€ καθημερινές 15:00 - 08:00,
Σαββατοκύριακα κι επίσημες αργίες

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις στους εφημερεύοντες
ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της
Κλινικής, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το
χρόνο, για επείγοντα περιστατικά στην
ειδικότητα του παιδιάτρου.
Κλινική Εξέταση σε λοιπές ειδικότητες:
• 30,00€ καθημερινές 08:00 - 15:00
• 50,00€ καθημερινές 15:00 - 08:00,
Σαββατοκύριακα κι επίσημες αργίες

Απεριόριστες προγραμματισμένες
ιατρικές επισκέψεις σε παθολόγο,
καρδιολόγο, γυναικολόγο, αγγειοχειρουργό,
γαστρεντερολόγο, νευροχειρουργό,
ορθοπεδικό, ουρολόγο, οφθαλμίατρο,
χειρουργό και ΩΡΛ, στην ειδική τιμή των
20€, ανά επίσκεψη.
Κλινική Εξέταση σε λοιπές ειδικότητες:
• 30,00€ καθημερινές 08:00 - 15:00
• 50,00€ καθημερινές 15:00 - 08:00,
Σαββατοκύριακα κι επίσημες αργίες

Απεριόριστες προγραμματισμένες
ιατρικές επισκέψεις σε παιδίατρο, στην
ειδική τιμή των 20€, ανά επίσκεψη.
Κλινική Εξέταση σε λοιπές ειδικότητες:
• 30,00€ καθημερινές 08:00 - 15:00
• 50,00€ καθημερινές 15:00 - 08:00,
Σαββατοκύριακα κι επίσημες αργίες
Έκπτωση 20% στην κλινική εξέταση στα
ειδικά εξωτερικά ιατρεία (αναρτημένα
στην ιστοσελίδα της κλινικής).

Έκπτωση 20% στην κλινική εξέταση στα
ειδικά εξωτερικά ιατρεία (αναρτημένα στην
ιστοσελίδα της κλινικής).

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις*
για επείγοντα περιστατικά αξίας έως
200€ ανά περιστατικό και 50% έκπτωση
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου για το
επιπλέον ποσό.
*εξαιρούνται ειδικές εξετάσεις (όπως
μοριακού ελέγχου κ.α.) και φάρμακα.

Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση
50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Ειδικές τιμές: 150€ για MRI και MRA,
55€ για CT, 210€ για αξονική
αγγειογραφία και 200€ για αξονική
στεφανιογραφία.
Υπέρηχος μαστών 30€ , ψηφιακή
μαστογραφία 30€, υπέρηχος μαστών και
ψηφιακή μαστογραφία 50€.
Επιπλέον παροχές: Δωρεάν μεταφορά
με ασθενοφόρο στην Κλινική από το
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
για επείγοντα περιστατικά, εφόσον
ακολουθήσει εισαγωγή.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για
επείγοντα περιστατικά αξίας έως 200€
ανά περιστατικό και 50% έκπτωση επί
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου για το
επιπλέον ποσό.
Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση
50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Ειδικές τιμές: 150€ για MRI και MRA, 55€
για CT και 210€ για αξονική
αγγειογραφία.
Επιπλέον παροχές: Δωρεάν μεταφορά
με ασθενοφόρο στην Κλινική από το
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
για επείγοντα περιστατικά εφόσον
ακολουθήσει εισαγωγή.
Έκπτωση 25% στα πακέτα “Ετήσιων
Προληπτικών Ελέγχων (check-up)”
Έκπτωση 25% στην έκδοση Ιατρικών
Πιστοποιητικών (ένα κατ' έτος)

Έκπτωση 25% στα πακέτα “Ετήσιων
Προληπτικών Ελέγχων (check-up)”
Έκπτωση 25% στην έκδοση Ιατρικών
Πιστοποιητικών (ένα κατ' έτος)
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Bιοκλινική
(Αθηνών - Θεσσαλονίκης)

Ενήλικες

Ιατρικές
επισκέψεις

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων αποκλειστικά στις Κλινικές σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, όλο το 24
ωρο, 365 ημέρες το χρόνο για επείγοντα περιστατικά, στις ειδικότητες παθολόγου,
καρδιολόγου & γενικού χειρουργού.
Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις και στις 2 Κλινικές
(Αθηνών – Θεσσαλονίκης) στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου, γενικού
χειρουργού, ορθοπεδικού, ΩΡΛ και Ουρολόγου.
Στις λοιπές ειδικότητες παρέχεται η προνομιακή τιμή των 20€ ανά επίσκεψη.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά αξίας έως 400€ ανά
περιστατικό αποκλειστικά στη Βιοκλινική Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Δωρεάν κάλυψη για υλικά και φάρμακα μέχρι του ποσού των 30€. Αναφορικά με τα
φάρμακα, διευκρινίζεται ότι η παροχή ισχύει αποκλειστικά και μόνο για ό,τι χορηγείται
εντός Κλινικής, για την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού.
Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί το ποσό των 400€,
παρέχεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου με εξαίρεση τις
ενδοσκοπικές πράξεις. Τυχόν επιπλέον χρέωση υλικών ή φαρμάκων θα γίνεται βάση
του τιμοκαταλόγου της Κλινικής.
Εκπτώσεις στη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα νοσήλια.
Παρέχεται έκπτωση 30% στη συμμετοχή των ασφαλισμένων, μέχρι του ποσού
των 500€.
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, σε επείγον περιστατικό, εφόσον πραγματοποιηθεί
νοσηλεία, για την περιοχή της Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Η εκάστοτε κλινική του Ομίλου, θα απορροφά το 30% της συμμετοχής του
ασφαλισμένου, έχοντας για ανώτατο όριο το ποσό των 500€.
Απαραίτητη η χρήση Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα.
Το ποσό επί του οποίου θα υπολογίζεται η απορρόφηση του 30%, είναι αυτό που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του Δημόσιου Ασφαλιστικού
Φορέα, του κόστους υλικών, φαρμάκων και ιατρικών αμοιβών.
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Ερρίκος Ντυνάν
Hospital Center
Ιατρικές
επισκέψεις

Ενήλικες
Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο,
για επείγοντα περιστατικά στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού,
χειρουργού, ΩΡΛ, νευροχειρουργού.
Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία (λειτουργούν εργάσιμες μέρες, από 08:00 -16:00) του Νοσοκομείου,
κατόπιν ραντεβού, στις ειδικότητες: παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού,
χειρουργού, ΩΡΛ, νευροχειρουργού.
25€ ανά επίσκεψη στις υπόλοιπες ειδικότητες στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.
Επισκέψεις σε Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές με έκπτωση 25%
κατόπιν ραντεβού.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
εκπτώσεις &
επιπλέον παροχές

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά αξίας έως 400€, ανά
περιστατικό, επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Εξαιρούνται φάρμακα και υλικά.
Έκπτωση 50%, επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, σε περίπτωση υπέρβασης του
ποσού των 400€, ανά περιστατικό στα επείγοντα περιστατικά. Εξαιρούνται φάρμακα
και υλικά.
Αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία και triplex με χρέωση βάσει κρατικού
τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.
Έκπτωση 50%, επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, στις υπόλοιπες διαγνωστικές
εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, εντός Αττικής, 24 ώρες/365 ημέρες σε
περίπτωση που πραγματοποιηθεί νοσηλεία.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Απορρόφηση ποσοστού 100% επί του εκπιπτόμενου ποσού ή της συμμετοχής του
ασφαλισμένου με ανώτατο ποσό το 20% του κόστους νοσηλίων (εξαιρούνται οι
αμοιβές ιατρών), αφαιρουμένης της κάλυψης του κύριου ασφαλιστικού φορέα.
1ο Παράδειγμα:
κόστος Νοσηλίων 5.000€, αμοιβή ιατρού 1.000€, συμμετοχή κύριου ασφαλιστικού
φορέα 500€, συμμετοχή ασφαλισμένου 20%.
Έξοδα Νοσηλευτηρίου 5.000€ - 500€ = 4.500€.
Συμμετοχή ασφαλισμένου 4.500€ Χ 20% = 900€.
Έκπτωση νοσηλευτηρίου 4.500€ Χ 20% = 900€.
Μηδενική συμμετοχή Ασφαλισμένου στα νοσήλια (900€ - 900€ = 0€) και 200€
συμμετοχή του ασφαλισμένου για την αμοιβή του ιατρού (80% συμμετοχή
ασφαλιστικής).
2ο Παράδειγμα:
κόστος Νοσηλίων 5.000€, αμοιβή ιατρού 1.000€, συμμετοχή κύριου ασφαλιστικού
φορέα 500€, συμμετοχή ασφαλισμένου (εκπιπτόμενο ποσό) 1.500€.
Έξοδα Νοσηλευτηρίου 5.000€ - 500€ = 4.500€.
Έκπτωση νοσηλευτηρίου 4.500€ Χ 20% = 900€.
Συμμετοχή Ασφαλισμένου - έκπτωση Νοσηλευτηρίου - συμμετοχή κύριου
ασφαλιστικού φορέα = 1.500€ - 900€ - 500€ = 100€.
Συμμετοχή ασφαλισμένου (στο κόστος Νοσηλίων και στις αμοιβές ιατρών): 100€
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Ευρωκλινική
Αθηνών & Παίδων
Ιατρικές
επισκέψεις

Ενήλικες

Παιδιά

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων της Ευρωκλινικής
Αθηνών, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το
χρόνο, για επείγοντα περιστατικά στις
ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου,
ορθοπεδικού, χειρουργού και νευρολόγου*.

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς
των εξωτερικών ιατρείων της Ευρωκλινικής
Παίδων, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες
το χρόνο, για επείγοντα περιστατικά στις
ειδικότητες παιδιάτρου, παιδοχειρούργου και
ορθοπεδικού, ΩΡΛ, από Δευτέρα έως
Παρασκευή 9:00 - 19:00 και Σάββατο 9:00 14:00.

* On call εφόσον παραπεμφθεί από
εφημερεύοντα ιατρό.
Οn call ειδικότητες 60€**
** Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου είναι
Δευτ. έως Παρ. 21:00 - 09:00 το πρωί και Σάββατο /
Κυριακή / Αργίες για την Ευρωκλινική Αθηνών.

Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες
ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία της Ευρωκλινικής
Αθηνών (από Δευτέρα έως Παρασκευή) στις
ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου,
ορθοπεδικού, γενικού χειρουργού, ΩΡΛ &
Οφθαλμιατρού.

Οn call ειδικότητες 60€**
** Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου είναι
Δευτ. έως Παρ. 21:00 - 09:00 το πρωί και Σάββατο /
Κυριακή / Αργίες για την Ευρωκλινική Παίδων.

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (από
Δευτέρα έως Παρασκευή) σε όλες τις
ειδικότητες της Ευρωκλινικής Παίδων
στην τιμή των 30€ για τους Επιμελητές και
50€ για τους Διευθυντές. Επίσκεψη σε
αναπτυξιολόγο στην ειδική τιμή των 100€.

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στην
προνομιακή τιμή των 15€ στην Ευρωκλινική
Αθηνών κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία, της Ευρωκλινικής
Αθηνών, στις ειδικότητες Νευρολόγου,
Γυναικολόγου, Ουρολόγου,
Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου,
Αγγειοχειρουργού, Νευροχειρουργού,
Δερματολόγου & Ενδοκρινολόγου.
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία στην
προνομιακή τιμή των 30€ στις ειδικότητες
του Αλλεργιολόγου & Ρευματολόγου.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για
επείγοντα περιστατικά αξίας έως 500€ ανά
περιστατικό, στην Ευρωκλινική Αθηνών.
Μετά το ποσό των 500€ το κόστος των
διαγνωστικών εξετάσεων θα υπολογίζεται
βασισμένο στον τιμοκατάλογο του
Δημοσίου (ΦΕΚ).

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για
επείγοντα περιστατικά αξίας έως 300€ ανά
περιστατικό, στην Ευρωκλινική Παίδων.
Μετά το ποσό των 300€ το κόστος των
διαγνωστικών εξετάσεων θα υπολογίζεται
βασισμένο στον τιμοκατάλογο του
Δημοσίου (ΦΕΚ).

Προνομιακή τιμολόγηση σε συγκεκριμένες
ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που θα
πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών.

Προνομιακή τιμολόγηση σε συγκεκριμένες
ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που θα
πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών.

Διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία του Ομίλου
Ευρωκλινικής με προνομιακές τιμές. Το
κόστος των εξετάσεων υπολογίζεται με
βάση τον τιμοκατάλογο Δημοσίου (ΦΕΚ).
Εξαιρούνται υπέρηχοι, ακτινογραφίες και
εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός
Ομίλου Ευρωκλινικής για τις οποίες θα
ισχύει προνομιακή τιμή.

Διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία του Ομίλου
Ευρωκλινικής με προνομιακές τιμές. Το
κόστος των εξετάσεων υπολογίζεται με
βάση τον τιμοκατάλογο Δημοσίου (ΦΕΚ).
Εξαιρούνται υπέρηχοι, ακτινογραφίες και
εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός
Ομίλου Ευρωκλινικής για τις οποίες θα
ισχύει προνομιακή τιμή.

Δυνατότητα χρήσης έγκυρου παραπεμπτικού
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του
ΕΟΠΥΥ για προγραμματισμένες
Διαγνωστικές εξετάσεις στα Εξωτερικά
Ιατρεία του Ομίλου της Ευρωκλινικής.

Δυνατότητα χρήσης έγκυρου παραπεμπτικού
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του
ΕΟΠΥΥ για προγραμματισμένες
Διαγνωστικές εξετάσεις στα Εξωτερικά
Ιατρεία του Ομίλου της Ευρωκλινικής.
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Ευρωκλινική
Αθηνών & Παίδων
(συνέχεια)

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Ενήλικες

Παιδιά

Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του
Ομίλου, για επείγοντα περιστατικά, για την
περιοχή της Αττικής προς την Κλινική,
εφόσον πραγματοποιηθεί νοσηλεία.

Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του
Ομίλου, για επείγοντα περιστατικά, για την
περιοχή της Αττικής προς την Κλινική,
εφόσον πραγματοποιηθεί νοσηλεία.

Check-up σε προνομιακές τιμές ανάλογα
με το φύλο και την ηλικία.

Check-up σε προνομιακές τιμές ανάλογα
με το φύλο και την ηλικία.

Γενικές
παρατηρήσεις

• Οι εκπτώσεις ισχύουν εφόσον δε γίνει χρήση άλλης εκπτωτικής προσφοράς
ή συμφωνίας
• Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, ειδικά υλικά,
φάρμακα, αμοιβές ιατρών και ενδοσκοπικές πράξεις - Εξαιρούνται οι εξετάσεις
μοριακής βιολογίας
• Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται οι ενδοσκοπήσεις

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Έκπτωση 30%* στην τελική οικονομική υποχρέωση του ασφαλισμένου (μετά την
αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του κύριου ασφαλιστικού φορέα εφόσον
συμμετέχει)
* εξαιρουμένων ιατρικών αμοιβών

Παράδειγμα:
κόστος νοσηλείας 5.000€, συμμετοχή ασφαλιστικού φορέα 500€, εκπιπτόμενο συμμετοχή ασφαλισμένου 1.500€.
(1.500€ - 500€) Χ 30% = 300€ συμμετοχή Κλινικής. Συμμετοχή φορέων: 500€ + 300€ =
800€. Εκπιπτόμενο ποσό 1.500€ μείον συμμετοχή φορέων 800€ = 700€ επιβάρυνση
ασφαλισμένου.

ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική
Παιδιατρική Κλινική
Ιατρικές
επισκέψεις

Ενήλικες

Παιδιά

Επείγοντα περιστατικά

Επείγοντα περιστατικά

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις, 24 ώρες το 24ωρο, στις
εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου,
Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού
Χειρουργού, Γυναικολόγου και ΩΡΛ.

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Δωρεάν απεριόριστες
προγραμματισμένεςιατρικές επισκέψεις
σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό,
Χειρουργό, ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργό,
Γαστρεντερολόγο, Ουρολόγο &
Πνευμονολόγο. 20€/επίσκεψη σε
Αιματολόγο, Ηπατολόγο, Ογκολόγο,
Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο &
Ενδοκρινολόγο.

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς
των εξωτερικών ιατρείων του ΙΑΣΩ
Παίδων, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το
χρόνο, για επείγοντα περιστατικά για τις
ειδικότητες παιδιάτρου, παιδοχειρούργου
και παιδοορθοπεδικού.

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές
επισκέψεις σε Παιδοχειρουργό,
Παιδοορθοπεδικό, ΠαιδοΩΡΛ.
Απεριόριστες προγραμματισμένες
ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά
ιατρεία του ΙΑΣΩ Παίδων σε
Παιδοοφθαλμίατρο, Παιδοενδοκρινολόγο,
Παιδοδιατροφολόγο με 40€.
30% έκπτωση για κάθε επιπλέον
ειδικότητα.
Τμήματα Ειδικοτήτων:
παιδο-χειρουργικό, παιδο-ορθοπεδικό,
παιδο-ΩΡΛ, παιδο-γαστρεντερολογικό,
παιδο-δερματολογικό,
παιδο-διατροφολογικό/διαιτολογικό,
παιδο-ενδοκρινολογικό,
παιδο-ουρολογικό, παιδο-οφθαλμολογικό
& παιδο-πνευμονολογικό.
7

ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική
Παιδιατρική Κλινική
(συνέχεια)
Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Ενήλικες

Παιδιά

Επείγοντα περιστατικά

Επείγοντα περιστατικά

Για προγραμματισμένες Διαγνωστικές και
εργαστηριακές εξετάσεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία παρέχεται προνομιακός
τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές
κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ). Όπου δεν
προβλέπεται ΦΕΚ -35% από τον ιδιωτικό
τιμοκατάλογο.

Για προγραμματισμένες Διαγνωστικές και
εργαστηριακές εξετάσεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία παρέχεται προνομιακός
τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές
κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ). Όπου δεν
προβλέπεται ΦΕΚ -35% από τον ιδιωτικό
τιμοκατάλογο.

Στο ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΙΑΣΩ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ:

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού,
20% έκπτωση στις ιατρικές και
χειρουργικές πράξεις που διενεργούνται
στα επείγοντα (για τις οποίες δεν απαιτείται
νοσηλεία).

Δωρεάν απεριόριστες διαγνωστικές
εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά αξίας
450€ (ανά περιστατικό). Τιμοκατάλογος ΦΕΚ
σε περίπτωση υπέρβασης των 450€ (όπου
δεν προβλέπεται ΦΕΚ, -35% από τον
ιδιωτικό τιμοκατάλογο).

• Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού,
20% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές
πράξεις που διενεργούνται στα επείγοντα
(για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία).
• Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού,
δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για
διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση
επείγοντος περιστατικού και εφόσον
εγκριθεί η νοσηλεία.
• Προνομιακή τιμή για τη διενέργεια της
εξέτασης SARS-Cov2 PCR στα 39€.
• Ειδικές τιμές για Γαστροσκόπηση &
κολονοσκόπηση.
• Προνομιακές τιμές στα πακέτα
προλήπτικού ελέγχου του νέου τμήματος
Check up.
Σημείωση: Από τις δωρεάν διαγνωστικές
εξετάσεις εξαιρούνται ειδικά υλικά, φάρμακα,
υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπήσεις, αμοιβές
ιατρών πέραν των ανωτέρω και ιατρικές
αμοιβές των έκτακτων κλήσεων.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Δωρεάν απεριόριστες διαγνωστικές
εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά αξίας
500€ (ανά περιστατικό). Τιμοκατάλογος
ΦΕΚ σε περίπτωση υπέρβασης των 500€
(όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, -35% από τον
ιδιωτικό τιμοκατάλογο).

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο
στο ΙΑΣΩ Παίδων, για διακομιδές εντός
Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού και εφόσον εγκριθεί η
νοσηλεία. Έκπτωση 40% για μη εισαγωγή.
• Προνομιακή τιμή για τη διενέργεια της
εξέτασης SARS-Cov2 PCR στα 39€.
• Προνομιακές τιμές στα σχολικά check up.
Από τις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
εξαιρούνται ειδικά υλικά, φάρμακα,
υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπήσεις, αμοιβές
ιατρών πέραν των ανωτέρω, ιατρικές αμοιβές
των έκτακτων κλήσεων και οι εξετάσεις:
Καλλιέργεια φαρυγγικού κοπράνων - αίματος- ούρων - δερματικής
βλάβης - ρινικού, καλλιέργεια
campylobacter - πυου, αντιβιόγραμμα,
προκαλσιτονίνη, strep test, ροταϊός,
αδενοϊός, norovirus, κλωστηρίδιο, αντιγόνο
campylobacter, αντισώματα για CMV
IGG+IGM, EBV IGG+IGM, αδενοϊός IGG+IGM.

25% έκπτωση στο εκπιπτόμενο/απαλλασσόμενο ποσό του ασφαλισμένου
με ανώτατο όριο τα 2.000€.
Σημείωση: Της έκπτωσης εξαιρούνται ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αμοιβές
ιατρών, οι χημειοθεραπείες και οι εγχύσεις φαρμάκων.
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ΙΑΣΩ
Θεσσαλίας

Ενήλικες

Ιατρικές
επισκέψεις

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, 24 ώρες το 24ωρο, στις εφημερεύουσες ειδικότητες
Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γενικού Χειρουργού, Γυναικολόγου.
Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά
ιατρεία, σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες, κατόπιν ραντεβού, στην τιμή των 20€.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200€ (ανά περιστατικό). Τιμοκατάλογος ΦΕΚ σε
περίπτωση υπέρβασης των 200€ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, -35% από τον ιδιωτικό
τιμοκατάλογο).
Για προγραμματισμένες Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία παρέχεται προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές
κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ). Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ -35% από τον ιδιωτικό
τιμοκατάλογο.
Προνομιακή τιμή για τη διενέργεια της εξέτασης SARS-Cov2 PCR στα 39€.
20% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που διενεργούνται στα επείγοντα
(για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία).
Σημείωση: Από τις παραπάνω εκπτώσεις εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό,
αμοιβές ιατρών και ιατρικές αμοιβές των έκτακτων κλήσεων.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

25% έκπτωση στο εκπιπτόμενο/ απαλλασσόμενο ποσό του ασφαλισμένου με ατομικό
συμβόλαιο με ανώτατο όριο τα 2.000€.
Σημείωση: Της έκπτωσης εξαιρούνται ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αμοιβές
ιατρών, οι χημειοθεραπείες και οι εγχύσεις φαρμάκων.

9

Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών
Ιατρικές
επισκέψεις

Ενήλικες

Παιδιά

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων όλων των
Νοσοκομείων του Ομίλου, όλο το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο, για επείγοντα
περιστατικά στις ειδικότητες παθολόγου,
καρδιολόγου, ορθοπεδικού και γενικού
χειρουργού. Στο Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου
παρέχεται η δυνατότητα απεριορίστων
επισκέψεων και στις εφημερεύουσες
ειδικότητες ΩΡΛ και γυναικολόγου.

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς
των εξωτερικών ιατρείων στο Παιδιατρικό
Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι, όλο το 24
ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, για επείγοντα
περιστατικά στις ειδικότητες παιδιάτρου
και παιδοχειρουργού.
Στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού
Διαβαλκανικού στην ειδικότητα του
παιδιάτρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες
το χρόνο και στην ειδικότητα του
παιδοχειρουργού, εργάσιμες ημέρες μέχρι
τις 19:00.

Στο Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου παρέχεται
η δυνατότητα απεριορίστων επισκέψεων από
9:00 -14:00 και στις εφημερεύουσες ειδικότητες
πνευμονολόγου, ουρολόγου και ΩΡΛ.

Δωρεάν απεριόριστες προγραµµατισµένες
ιατρικές επισκέψεις κατόπιν τηλεφωνικού
ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία όλων των
Νοσοκομείων του Ομίλου στους
εφημερεύοντες ιατρούς, στις ειδικότητες
παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού και
γενικού χειρουργού. Στο Ιατρικό Κέντρο
Αμαρουσίου παρέχεται η δυνατότητα
προγραμματισμένων ιατρικών επισκέψεων
και στις εφημερεύουσες ειδικότητες ΩΡΛ και
γυναικολόγου.
Στο Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου παρέχεται
η δυνατότητα απεριορίστων επισκέψεων από
9:00 -14:00 και στις εφημερεύουσες ειδικότητες
πνευμονολόγου, ουρολόγου και ΩΡΛ.

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, για τις λοιπές
ειδικότητες πλην των εφημερευόντων και
στα επείγοντα, από Δευτέρα έως και
Παρασκευή, εργάσιμες ημέρες,
με έκπτωση 25%.

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για τις λοιπές
ειδικότητες πλην των εφημερευόντων και
στα επείγοντα, από Δευτέρα
έως και Παρασκευή, εργάσιμες ημέρες,
με έκπτωση 25%.
Δωρεάν απεριόριστες
προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβου στους
εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών
ιατρείων στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
στο Μαρούσι , στις ειδικότητες του
παιδιάτρου και του παιδοχειρουργού.
Kόστος 50€ για έκτακτη κλήση ιατρών,
πλην των εφημερευόντων, και ιατρών για
τη διάγνωση απεικονιστικών εξετάσεων.

Kόστος 50€ για έκτακτη κλήση ιατρών,
πλην των εφημερευόντων, και ιατρών για
τη διάγνωση απεικονιστικών εξετάσεων.
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
στις παρακάτω ειδικότητες ανά κλινική με
χρέωση 30€.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ: Για τις ιατρικές
ειδικότητες Αγγειολόγου,
Γαστρεντερολόγου, Ενδοκρινολόγου,
Νευρολόγου,Ουρολόγου,Νευροχειρουργού,
Οφθαλμιάτρου,Πνευμονολόγου,
Αγγειοχειρουργού, Θωρακοχειρουργού,
Δερματολόγου, Αλλεργιολόγου,
Ρευματολόγου, ως κόστος επίσκεψης για
προγραμματισμένα ραντεβού ορίζεται το
ποσό των 30€.
ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ: Για τις ιατρικές
ειδικότητες Ενδοκρινολόγου, Διαβητολόγου,
Αγγειολόγου, Ηπατολόγου,
Νευροχειρουργού, Οφθαλμιάτρου,
Δερματολόγου ορίζεται κόστος επίσκεψης
για προγραμματισμένα ραντεβού το ποσό
των 30€.
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Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών (συνέχεια)
Ιατρικές
επισκέψεις

Ενήλικες

Παιδιά

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ: για τις ιατρικές
ειδικότητες Αγγειολόγου, Αγγειοχειρουργού,
Γαστρεντερολογου, Ηπατολόγου,
Δερματολόγου, Διαβητολόγου, Νευρολόγου,
Μικροχειρουργού, Πνευμονολόγου ορίζεται
κόστος επίσκεψης για προγραμματισμένα
ραντεβού το ποσό των 30€. Για τις ιατρικές
ειδικότητες Θωρακοχειρουργού,
Ουρολόγου και ΩΡΛ ορίζεται κόστος
επίσκεψης για προγραμματισμένα ραντεβού
το ποσό των 20€.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: για τις ιατρικές
ειδικότητες Ουρολόγου, Οφθαλμιάτρου,
ΩΡΛ, Νευρολόγου ορίζεται κόστος
επίσκεψης για προγραμματισμένα ραντεβού
το ποσό των 30€.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας
400€** ανά περιστατικό, για τα περιστατικά
που θα κριθούν επείγοντα*. Μετά το ποσό
των 400€ παρέχεται έκπτωση 50%, επί του
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Επιπλέον παροχές: Δωρεάν µεταφορά µε
ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού (εισαγωγής) σε Νοσοκομείο
του Ομίλου, για τις περιοχές της Αττικής.
Έκπτωση 50% στις Διαγνωστικές εξετάσεις
στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων
του Ομίλου, επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου. Οι εξετάσεις που αφορούν
αξονικές - μαγνητικές τομογραφίες, Triplex
και PET CT παρέχονται σε τιμές κρατικού
τιμολογίου (ΦΕΚ).
Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα
εξωτερικά ιατρεία, επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου.
Check-up Basic για άνδρες 90€ και για
γυναίκες 100€:
• Εργαστηριακές εξετάσεις: γενική αίματος,
αιμοπετάλια, Τ.Κ.Ε., σάκχαρο, ουρία, ουρικό
οξύ, κρεατινίνη, χοληστερόλη, HDL, LDL,
SGPT,SGOT, γ-GT, τριγλυκερίδια, αλκαλική
φωσφατάση, γενική ούρων.
• Άλλες εξετάσεις: ακτινογραφία θώρακος,
ηλεκτροκαρδιογράφημα και καρδιολογική
εξέταση, παθολογική εξέταση, πλήρης

έκθεση με παρατηρήσεις.

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας
400€** ανά περιστατικό ετησίως για τα
περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα*.
Μετά το ποσό των 400€ θα εφαρμόζεται
για τις διαγνωστικές εξετάσεις
τιμοκατάλογος ΦΕΚ.
Επιπλέον παροχές: Δωρεάν µεταφορά µε
ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού (εισαγωγής) σε Νοσοκομείο
του Ομίλου, για τις περιοχές της Αττικής.
Έκπτωση 50% στις Διαγνωστικές εξετάσεις
στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων
του Ομίλου, επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου. Οι εξετάσεις που αφορούν
αξονικές - μαγνητικές τομογραφίες, Triplex
και PET CT παρέχονται σε τιμές κρατικού
τιμολογίου (ΦΕΚ).
Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα
εξωτερικά ιατρεία,επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου.
Παιδιατρικό Check-up 130€:
• Εργαστηριακές εξετάσεις: γενική αίματος,
σίδηρος ορού, Τ.Κ.Ε., SGOT, SGPT, ουρία,
φερριτίνη, κρεατινίνη, χοληστερόλη, HDL,
LDL, τριγλυκερίδια, Anti-HBs, γενική ούρων.
• Άλλες εξετάσεις: οφθαλμολογική εξέταση,
έλεγχος ψυχοσωματικής ανάπτυξης,
ΩΡΛ-ακουόγραμμα, ορθοπεδική εξέταση,
σπιρομέτρηση, παιδιατρική εξέταση.
Σημείωση: Οι ηλικίες που καλύπτει
το παιδιατρικό είναι έως 14 ετών.

• Γυναίκες (επιπλέον των παραπάνω):
ψηλάφηση μαστών, γυναικολογική εξέταση,
Pap-test.
• Άνδρες άνω των 50 ετών (επιπλέον
των παραπάνω): P.S.A.

Check-up Premium για άνδρες 140€ και για
γυναίκες 195€:
• Εργαστηριακές εξετάσεις: γενική αίματος,
αιμοπετάλια, Τ.Κ.Ε., σάκχαρο, ουρία, ουρικό
οξύ, κρεατινίνη, χοληστερόλη, HDL, LDL,
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Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών (συνέχεια)
Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Ενήλικες

Παιδιά

SGPT,SGOT, γ-GT, τριγλυκερίδια, αλκαλική
φωσφατάση, γενική ούρων.
• Άλλες εξετάσεις: ακτινογραφία θώρακος,
πνευμονολογική εξέταση (σπιρομετρία),
ηλεκτροκαρδιογράφημα και καρδιολογική
εξέταση, οφθαλμιατρική εξέταση, ΩΡΛ
εξέταση, παθολογική εξέταση, πλήρης έκθεση
με παρατηρήσεις.
• Γυναίκες (επιπλέον των παραπάνω):
ψηλάφηση μαστών, γυναικολογική εξέταση,
Pap-test, ψηφιακή μαστογραφία.
• Άνδρες άνω των 50 ετών (επιπλέον των
παραπάνω): P.S.A.

Γενικές
παρατηρήσεις

* Περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας.
** Από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται πάσης φύσεως υλικά και
φάρμακα. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις, αμοιβές ιατρών καθώς
και εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα εκτός του Ομίλου.
Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται πάσης φύσεως υλικά και φάρμακα.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Τα Νοσοκομεία θα απορροφούν το 50% του εκάστοτε εκπιπτόμενου ποσού, με
απαραίτητη χρήση ΕΟΠΥΥ, μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του ασφαλιστικού
φορέα, του κόστους των φαρμάκων, πάσης φύσεως υλικών και των αμοιβών των
ιατρών και μέχρι του ποσού των 800€, για περιστατικά με μία τουλάχιστον
διανυκτέρευση.
Τα Νοσοκομεία θα απορροφούν το 50% του εκάστοτε εκπιπτόμενου ποσού, με
απαραίτητη χρήση ΕΟΠΥΥ, μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του ασφαλιστικού
φορέα, του κόστους των φαρμάκων, πάσης φύσεως υλικών, χμθ, εγχύσεων,
ακτινοθεραπειών και των αμοιβών των ιατρών και μέχρι του ποσού των 200€,
για νοσηλείες μια ημέρας (ODC).
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Υγεία

Ενήλικες

Ιατρικές
επισκέψεις

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων του Υγεία, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, για επείγοντα
περιστατικά στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού.
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, στα εξωτερικά ιατρεία, κατόπιν
ραντεβού:
• ΥΓΕΙΑ, στις ειδικότητες γαστρεντερολόγου, δερματολόγου, ενδοκρινολόγου,
νευρολόγου, ορθοπεδικού, ουρολόγου, οφθαλμιάτρου, πνευμονολόγου, φυσιάτρου,
ΩΡΛ, παθολόγου, χειρουργού, αιματολόγου, καρδιολόγου. Στην καρδιολογική επίσκεψη
υπάρχει χρέωση 5€ για ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 300€, ανά περιστατικό, για τα περιστατικά που
θα κριθούν επείγοντα, στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Μετά το ποσό των 300€ παρέχεται
έκπτωση 50%, επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Επιπλέον παροχές: Δωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο, σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού, εφόσον πραγματοποιηθεί νοσηλεία, στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, για την
περιοχή της Αττικής.
Ειδικές εκπτώσεις: ειδικός προνοµιακός τιµοκατάλογος στις µη επεµβατικές
Διαγνωστικές εξετάσεις, µε έκπτωση έως και 60%, στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.
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Metropolitan
Hospital
Ιατρικές
επισκέψεις

Ενήλικες

Παιδιά

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου, όλο
το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, για
επείγοντα περιστατικά για τις ειδικότητες
παθολόγου, χειρουργού, καρδιολόγου,
ορθοπεδικού.

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου, όλο
το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, για
επείγοντα περιστατικά για τις ειδικότητες
παιδιάτρου, παιδοχειρουργου,
παιδοορθοπεδικου*.

∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε ΩΡΛ,
πνευμονολόγο και νευρολόγο 09:00 - 21:00.

* Διευκρινίζεται ότι η ειδικότητα του
Παιδοορθοπεδικού είναι δωρεάν από τις 9:00
π.μ. έως τις 23:00 μ.μ.

Δωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές
επισκέψεις σε Επιµελητές Ιατρούς στα
εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου
(εξαιρούνται οι ειδικότητες ψυχιάτρου και
οδοντιάτρου). Οι ειδικότητες αλλεργιολόγου, ρευματολόγου, νεφρολόγου,
ενδοκρινολόγου και ηπατολόγου
χρεώνονται με 30€. Η ειδικότητα του
δερματολόγου χρεώνεται με 25€. Οι αμοιβές
των Διευθυντών Ιατρών που δεν είναι
ενταγμένοι στο πρόγραμμα των Εξωτερικών
Ιατρείων χρεώνονται με 40€.

Προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις
στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου
με 20€ σε παιδίατρο.
40% έκπτωση στο οφθαλµολογικό τµήµα

40% έκπτωση στο οφθαλµολογικό τµήµα

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για
επείγοντα περιστατικά µέχρι του ποσού
των 300€, ανά περιστατικό. Μετά το ποσό
των 300€ το κόστος των διαγνωστικών
εξετάσεων θα υπολογίζεται σύμφωνα
με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ)
με προσαύξηση 30% κατά προσέγγιση επί
αυτού.

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για
επείγοντα περιστατικά µέχρι του ποσού
των 300€, ανά περιστατικό. Μετά το ποσό
των 300€ το κόστος των διαγνωστικών
εξετάσεων θα υπολογίζεται σύμφωνα
με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ)
με προσαύξηση 30% κατά προσέγγιση επί
αυτού.

Στις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν
περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο ΦΕΚ
παρέχεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου. Σχετικά με την τιμολόγηση
εξειδικευμένων αιματολογικών και
μικροβιολογικών εξετάσεων συστήνεται
προηγούμενη επικοινωνία με το
θεραπευτήριο.

Στις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν
περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο Φ.Ε.Κ.
παρέχεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου. Σχετικά με την τιμολόγηση
εξειδικευμένων αιματολογικών και
μικροβιολογικών εξετάσεων συστήνεται
προηγούμενη επικοινωνία με το
θεραπευτήριο.

Επιπλέον παροχές: Δωρεάν µεταφορά
µε ασθενοφόρο εντός Αττικής µη
περιπατητικών ασθενών και για επείγοντα
περιστατικά προς το νοσοκοµείο, εφόσον
πραγματοποιηθεί νοσηλεία ή κατά τη
διάρκεια μιας νοσηλείας.

Επιπλέον παροχές: Δωρεάν µεταφορά µε
ασθενοφόρο εντός Αττικής, µη
περιπατητικών ασθενών και για επείγοντα
περιστατικά προς το νοσοκοµείο, εφόσον
πραγματοποιηθεί νοσηλεία ή κατά τη
διάρκεια μιας νοσηλείας.

Για Διαγνωστικές και εργαστηριακές
εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία του
Νοσοκομείου το κόστος τους υπολογίζεται
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του
Δημοσίου (ΦΕΚ) με προσαύξηση 30% κατά
προσέγγιση επ'αυτού.

Για Διαγνωστικές και εργαστηριακές
εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία του
Νοσοκομείου το κόστος τους υπολογίζεται
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του
Δημοσίου (ΦΕΚ) με προσαύξηση 30% κατά
προσέγγιση επ'αυτού.

Σε εξετάσεις εκτός ΦΕΚ παρέχεται
έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου. Σχετικά με την τιμολόγηση
εξειδικευμένων αιματολογικών και
μικροβιολογικών εξετάσεων συστήνεται
προηγούμενη επικοινωνία με το
θεραπευτήριο.

Σε εξετάσεις εκτός ΦΕΚ παρέχεται
έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου. Σχετικά με την τιμολόγηση
εξειδικευμένων αιματολογικών και
μικροβιολογικών εξετάσεων συστήνεται
προηγούμενη επικοινωνία με το
θεραπευτήριο.
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Metropolitan
Hospital (συνέχεια)
Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Ενήλικες

Παιδιά

10% έκπτωση στις οδοντιατρικές
υπηρεσίες, 15% έκπτωση στις
φυσιοθεραπείες, 30% έκπτωση στα
check-up.

10% έκπτωση στις οδοντιατρικές
υπηρεσίες, 15% έκπτωση στις
φυσιοθεραπείες, 30% έκπτωση στα
check-up.

Η αξονική, η μαγνητική τομογραφία, το
triplex καρδιάς και σώματος παρέχεται σε
τιμές ΦΕΚ πλην εξειδικευμένων αξονικών,
μαγνητικών και απεικονιστικών εξετάσεων
για την τιμολόγηση των οποίων συστήνεται
προηγούμενη επικοινωνία με το
θεραπευτήριο.

Η αξονική, η μαγνητική τομογραφία, το
triplex καρδιάς και σώματος παρέχεται σε
τιμές ΦΕΚ πλην εξειδικευμένων αξονικών,
μαγνητικών και απεικονιστικών εξετάσεων
για την τιμολόγηση των οποίων συστήνεται
προηγούμενη επικοινωνία με το
θεραπευτήριο.

Έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου για εξετάσεις μοριακής
βιολογίας, ειδικές αξονικές και μαγνητικές
τομογραφίες (π.χ. αξονική στεφανιογραφία, μαγνητική τομογραφία καρδιάς,
μαγνητική μαστών, φασματοσκοπία, κ.λπ.).

Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής φροντίδας
στην ειδική τιμή των 80€: καθαρισμός
δοντιών, φθορίωση δοντιών, οδηγίες
στοματικής υγιεινής.

Ειδικά προγράμματα προληπτικού ελέγχου:
Πρόγραμμα προληπτικού γυναικολογικού
ελέγχου: κλινική εξέταση μαστών
(ψηλάφιση), υπερηχογράφημα μαστών ή
ψηφιακή μαστο- γραφία, Pap-test γυναικολογική εξέταση. Ο προληπτικός
γυναικολογικός έλεγχος προσφέρεται στην
ειδική τιμή των 30€ στη περίπτωση που
επιλεγεί υπερηχογράφημα μαστών ή στην
ειδική τιμή των 60€ αν επιλεγεί ψηφιακή
μαστογραφία.

Έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου για εξετάσεις μοριακής
βιολογίας, ειδικές αξονικές και μαγνητικές
τομογραφίες (π.χ. αξονική
στεφανιογραφία, μαγνητική τομογραφία
καρδιάς, μαγνητική μαστών,
φασματοσκοπία, κ.λ.π.)

Πρόγραμμα ελέγχου του προστάτη στην
ειδική τιμή των 60€: PSA, FREE PSA,
ουρομετρία, κλινική εξέταση προστάτη.
Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής φροντίδας
στην ειδική τιμή των 80€ (για 4μελή
ασφαλισμένη οικογένεια στην ειδική τιμή
των 250€): καθαρισμός δοντιών, φθορίωση
δοντιών, οδηγίες στοματικής υγιεινής.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Το Νοσοκομείο θα απορροφά το 20% της αξίας του τιμολογίου εξαιρουμένων των αμοιβών
των ιατρών, με ανώτερο ποσό τα 1.000€.
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Μητέρα

Ενήλικες

Παιδιά

Ιατρικές
επισκέψεις

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων της Γενικής Κλινικής
Μητέρα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το
χρόνο, για επείγοντα περιστατικά στις
ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου,
ορθοπεδικού, γυναικολόγου και ΩΡΛ.

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων της Κλινικής Παίδων
Μητέρα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το
χρόνο, για επείγοντα περιστατικά στις
ειδικότητες του παιδιάτρου,
παιδοχειρουργού, παιδοορθοπεδικού
και ΩΡΛ.

Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές
επισκέψεις, στα εξωτερικά ιατρεία, κατόπιν
ραντεβού:
• Γενική Κλινική Μητέρα, στις ειδικότητες
γαστρεντερολόγου, δερματολόγου,
ενδοκρινολόγου, νευρολόγου,
ορθοπεδικού, ουρολόγου, οφθαλμιάτρου,
πνευμονολόγου, φυσιάτρου, ΩΡΛ,
παθολόγου, χειρουργού, αιματολόγου,
καρδιολόγου.
Στην καρδιολογική επίσκεψη υπάρχει
χρέωση 5€ για ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
με 15€, στα εξωτερικά ιατρεία, κατόπιν
ραντεβού στον εκάστοτε εφημερεύοντα
ιατρό, στις ειδικότητες του
παιδοχειρουργού, παιδοορθοπεδικού και
ΩΡΛ. Σε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες
παρέχεται έκπτωση 25%.
Σημείωση: Η Κλινική Παίδων Μητέρα
δέχεται παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών. Από 16
ετών και άνω τα παιδιά μπορούν να κλείσουν
τακτικό ραντεβού στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ (όχι
στη Γενική Κλινική του Μητέρα).

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας
300€, ανά περιστατικό, για τα περιστατικά
που θα κριθούν επείγοντα, στη Γενική
Κλινική Μητέρα. Μετά το ποσό των 300€
παρέχεται έκπτωση 50%, επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις παιδιών
(έως 16 ετών) αξίας 300€ ανά περιστατικό
για τα περιστατικά που θα κριθούν
επείγοντα. Μετά το ποσό των 300€
παρέχεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου.

Επιπλέον παροχές: Δωρεάν µεταφορά
µε ασθενοφόρο, σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού, εφόσον πραγματοποιηθεί
νοσηλεία στη Γενική Κλινική Μητέρα,
για την περιοχή της Αττικής.

Επιπλέον παροχές: Δωρεάν µεταφορά µε
ασθενοφόρο, σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού, εφόσον πραγματοποιηθεί
νοσηλεία, στην Κλινική Παίδων Μητέρα,
για την περιοχή της Αττικής.

Ειδικές εκπτώσεις: ειδικός προνομιακός
τιμοκατάλογος στις µη επεμβατικές
Διαγνωστικές εξετάσεις, µε έκπτωση έως
και 60%, στη Γενική Κλινική Μητέρα.
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Metropolitan
General
Ιατρικές επισκέψεις

Ενήλικες
Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, για
επείγοντα περιστατικά, στις ειδικότητες: παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού και
γενικού χειρουργού.
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε ΩΡΛ και πνευμονολόγο 09:00 - 21:00.
Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής σε όλες τις ειδικότητες. Εξαιρούνται οι κάτωθι:
Οι επισκέψεις σε αλλεργιολόγο, ρευματολόγο και ηπατολόγο κοστολογούνται
στην προνομιακή τιμή των 30€/ειδικότητα.
Οι επισκέψεις σε ενδοκρινολόγο κοστολογούνται στα 10€.
Oι επισκέψεις σε δερματολόγο κοστολογούνται στα 25€.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις* για επείγοντα περιστατικά αξίας έως 300€ ανά
περιστατικό στο Metropolitan General. Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών
εξετάσεων υπερβεί το ποσό των 300€, θα χρησιμοποιείται προνομιακός τιμοκατάλογος
βασισμένος σε τιμές κατά προσέγγιση ΦΕΚ+30%. Σε εξετάσεις που δεν προβλέπεται ΦΕΚ,
παρέχεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Για προγραμματισμένες μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις παρέχεται ειδικός
προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές κατά προσέγγιση ΦΕΚ+30%. Σε
εξετάσεις που δεν προβλέπεται ΦΕΚ, παρέχεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου. Σχετικά με την τιμολόγηση εξειδικευμένων αιματολογικών και
μικροβιολογικών εξετάσεων συστήνεται προηγούμενη επικοινωνία με το θεραπευτήριο.
Σημείωση: στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ιατρικές
επεμβατικές πράξεις, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά,
φάρμακα, πακέτα χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών.

Οφθαλμολογικές εξετάσεις με έκπτωση 40%.
Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στις επισκέψεις σε Δ/ντές ιατρούς 40€.
Σε Μαγνητικές Τομογραφίες (MRI), Αξονικές Τομογραφίες (CT), και Τriplex Καρδιάς και
Σώματος παρέχεται τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) πλην εξειδικευμένων αξονικών,
μαγνητικών και απεικονιστικών εξετάσεων για την τιμολόγηση των οποίων συστήνεται
προηγούμενη επικοινωνία με το θεραπευτήριο.
Στις εξετάσεις μοριακής βιολογίας καθώς και σε ειδικές αξονικές και μαγνητικές
τομογραφίες έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Φυσικοθεραπευτήριο: Έκπτωση 15% στις φυσικοθεραπείες
Check up: Στα Check-up του Νοσοκομείου, έκπτωση 20%.
Δυνατότητα διενέργειας των παρακάτω προνομιακών πακέτων πρόληψης υγείας:
Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση) - Υπερηχογράφημα μαστών - Pap test Γυναικολογική εξέταση 40€
Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση) - Ψηφ. μαστογραφία - Pap test - Γυναικολ. Εξέταση
80€
P. S.A - Free P. S.A - Ουρομετρία - Κλινική εξέταση του προστάτη 60€
Test pap - γυναικολογική εξέταση 25€
Μέτρηση οστικής πυκνότητας 20€
Υπερηχογράφημα μαστών - Ψηφιακή μαστογραφία - Επίσκεψη σε μαστολόγο 40€
Υπερηχογράφημα μαστών - Ψηφιακή μαστογραφία - Τομοσύνθεση μαστών - Επίσκεψη σε
μαστολόγο 90€
Ψηφιακή μαστογραφία 30€
Τ3, Τ4, TSH, υπερηχογράφημα θυρεοειδούς - Ενδοκρινολογική εξέταση 45€
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο στο Metropolitan General εφόσον πραγματοποιηθεί
νοσηλεία για την περιοχή της Αττικής.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Το Νοσοκομείο θα απορροφά το 20% της αξίας του τιμολογίου εξαιρουμένων των
αμοιβών των ιατρών, με ανώτερο ποσό τα 1.000€.
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Ορθοβιοτική

Ενήλικες

Ιατρικές
επισκέψεις

Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς όλων των
ειδικοτήτων στην τιμή των 40€. (εξαιρούνται: Ψυχιατρικές και Οδοντιατρικές επισκέψεις).

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Για διαγνωστικές ιατρικές εξετάσεις που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, το κόστος
τους υπολογίζεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ) με προσαύξηση
30% επί αυτού.
Για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ, το κόστος των διαγνωστικών
ιατρικών εξετάσεων, Θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου
(ΦΕΚ) με προσαύξηση 30% επί αυτού.
Απεικονιστικές εξετάσεις (υπερηχογραφήματα, Triplex καρδιάς και σώματος
και ακτινογραφίες):
α) το κόστος τους υπολογίζεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ)
με προσαύξηση 30% επί αυτού.
β) Οι Εξετάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο ΦΕΚ παρέχονται
με ευνοϊκη τιμολογιακή πολιτική.
Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
με τη συμβολή των ιατρών του δικτύου της «ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗΣ», καταβάλλοντας το
αντίτιμο των 10€, κατόπιν ραντεβού.
Ειδικά ετήσια Check-up με ειδική τιμολογιακή πολιτική ως ακολούθως:

Για άνδρες κάτω των 40 ετών το κόστος
ανέρχεται σε 100€ & περιλαμβάνει τις
ακόλουθες εξετάσεις:

Για άνδρες άνω των 40 ετών το κόστος
ανέρχεται σε 110€ & περιλαμβάνει τις
ακόλουθες εξετάσεις:

γενική αίματος, γενική ούρων, ταχύτητα
καθιζήσεως ερυθρών, χοληστερόλη ολική,
τριγλυκερίδια, σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ,
κρεατινίνη, χοληστερόλη HDL,
χοληστερόλη LDL, HBsΑg, οξαλοξεική
τρανσαμινάση (SGOT/AST), πυροσταφυλική
τρανσαμινάση (SGPT/ALT), γ-γλουταμυλο
τρασφεράση (γ-GT), πρωτείνες
(λευκώματα), αλκαλική φωσφατάση (ALP),
παθολογική εξέταση, καρδιολογική
εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα,
ψηφιακή θώρακος (F) A/A.

γενική αίματος, γενική ούρων, ταχύτητα
καθιζήσεως ερυθρών, χοληστερόλη ολική,
τριγλυκερίδια, σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ,
κρεατινίνη, χοληστερόλη HDL,
χοληστερόλη LDL, HBsΑg, οξαλοξεική
τρανσαμινάση (SGOT/AST), πυροσταφυλική
τρανσαμινάση (SGPT/ALT), γ-γλουταμυλο
τρασφεράση (γ-GT), πρωτείνες
(λευκώματα), αλκαλική φωσφατάση (ALP),
παθολογική εξέταση, καρδιολογική
εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα,
ψηφιακή θώρακος (F) A/A, ειδικό
προστατικό αντιγόνο (PSA).

Για γυναίκες κάτω των 40 ετών το κόστος
ανέρχεται σε 160€ & περιλαμβάνει τις
ακόλουθες εξετάσεις:

Για γυναίκες άνω των 40 ετών το κόστος
ανέρχεται σε 190€ & περιλαμβάνει τις
ακόλουθες εξετάσεις:

γενική αίματος, γενκή ούρων, ταχύτητα
καθιζήσεως ερυθρών, χοληστερόλη ολική,
τριγλυκερίδια, σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ,
κρεατινίνη, χοληστερόλη HDL,
χοληστερόλη LDL, HBsΑg, οξαλοξεική
τρανσαμινάση (SGOT/AST), πυροσταφυλική
τρανσαμινάση (SGPT/ALT), γ-γλουταμυλο
τρασφεράση (γ-GT), πρωτείνες
(λευκώματα), αλκαλική φωσφατάση (ALP),
παθολογική εξέταση, καρδιολογική
εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα,
ψηφιακή θώρακος (F) A/A, Pap-test, ΩΡΛ,
οφθαλμίατρο.

γενική αίματος, γενκή ούρων, ταχύτητα
καθιζήσεως ερυθρών, χοληστερόλη ολική,
τριγλυκερίδια, σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ,
κρεατινίνη, χοληστερόλη HDL,
χοληστερόλη LDL, HBsΑg, οξαλοξεική
τρανσαμινάση (SGOT/AST), πυροσταφυλική
τρανσαμινάση (SGPT/ALT), γ-γλουταμυλο
τρασφεράση (γ-GT), πρωτείνες
(λευκώματα), αλκαλική φωσφατάση (ALP),
παθολογική εξέταση, καρδιολογική
εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα ,
ψηφιακή θώρακος (F) A/A, Pap-test, ΩΡΛ,
οφθαλμίατρο, ψηφιακή μαστογραφία,
U/S μαστών.

Τμήμα Κοσμιτικής Ιατρικής και Δερματολογίας
α. Τμήμα laser: προνομοιακές τιμές με έκπτωση 35% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
β. Αφαίρεση σπίλων: με προνομοιακή τιμή 35% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
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Athens Vision

Ενήλικες

Παιδιά

Ιατρικές
επισκέψεις

Πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος
διαθλαστικής διόρθωσης ή επέμβασης
καταρράκτη ή επέμβασης γλαυκώματος
μαζί με OCT οπτικού νεύρου, στην τιμή των
100€. Το κόστος του ελέγχου αυτού θα
αφαιρείται από το κόστος της χειρουργικής
επέμβασης.

Πλήρης Παιδοοφθαλμολογικός έλεγχος
για Παιδιά έως 12 ετών στην τιμή των 40€,
ο οποίος περιλαμβάνει: Πλήρες Ιστορικό,
Κερατομετρία, Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας,
Τονομέτρηση, Εξέταση στη Σχισμοειδή
Λυχνία, Χρωματική Αντίληψη, Εκτίμηση
Στερεοσκοπικής Όρασης, Ορθοπτική
Μελέτη, Κυκλοπληγία, Μελέτη Βυθού
Οφθαλμού, Βεβαίωση για εγγραφή στο
σχολείο.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Προεγχειρητικός έλεγχος αισθητικών
επεμβάσεων και επεμβάσεων βλεφάρων
στην τιμή των 80€.
Προεγχειρητικός έλεγχος επεμβάσεων
κόγχου στην τιμή των 100€.
Προεγχειρητικός έλεγχος επεμβάσεων
δακρυικού συστήματος στην τιμή των 80€.
Check up στην τιμή των 30€ το οποίο
περιλαμβάνει: Πλήρες Ιστορικό,
Κερατομετρία, Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας,
Τονομέτρηση, Εξέταση στη Σχισμοειδή
Λυχνία, Μελέτη βυθού οφθαλμού.
Πλήρης Οφθαλμολογικός έλεγχος στην
τιμή των 40€, ο οποίος περιλαμβάνει:
Πλήρες Ιστορικό, Κερατομετρία, Μέτρηση
Οπτικής Οξύτητας, Τονομέτρηση, Εξέταση
στη Σχισμοειδή Λυχνία, Μέτρηση με Ocular
Response Analyser, Πλήρης Μελέτη Βυθού,
Διάθλαση & συνταγογράφηση γυαλιών.
Προνομιακές τιμές σε συγκεκριμένες
παρακλινικές εξετάσεις.

Προνομιακές τιμές σε συγκεκριμένες
παρακλινικές εξετάσεις.
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Doctors΄
Hospital

Ενήλικες

Ιατρικές
επισκέψεις

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
στους εφημερεύοντες ιατρούς* τις κλινικής όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.
* Για τις on call εφημερίες εφόσον παραπεμφεί από τον ιατρό στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών

Δωρεάν και Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά
Ιατρεία στις ειδικότητες του Παθολόγου, Γενικού Χειρουργού, Γυναικολόγου,
Ουρολόγου, Ορθοπεδικού, Πνευμονολόγου, Νευροχειρουργού, Καρδιολόγου, ΩΡΛ,
Μαστολόγου.
Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις στα Εξωτερικά ιατρεία στις
ειδικότητες του Αιματολόγου, Ρευματολόγου, Δερματολόγου, Νευρολόγου,
Ενδοκρινολόγου, Αγγειοχειρουργού με κόστος 10€.
Προνομιακές τιμές για προγραμματισμένες επισκέψεις στα Εξειδικευμένα Ιατρεία.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Δωρεάν Διαγνωστικές και Εργαστηριακές εξετάσεις* με την προσκόμιση
Ηλεκτρονικού παραπεμπτικού από ΕΟΠΥΥ (απορρόφηση της συμμετοχής του ασθενή
(15%).
*εξαιρούνται Γαστροσκόπηση και Κολονοσκόπηση)

Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές ΦΕΚ και όπου δεν υπάρχει, έκπτωση έως 50%
επί του ισχύοντος καταλόγου.
Διαγνωστικές και Εργαστηριακές εξετάσεις σε τιμές Δημοσίου (ΦΕΚ)
Δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων από τους γιατρούς της
κλινικής.
Προνομιακός τιμοκατάλογος για Ενδοσκοπικές πράξεις (Γαστροσκόπηση Κολονοσκόπηση).
Προνομιακός τιμοκατάλογος για αφαίρεση πολύποδα κατά την ώρα της
διαγνωστικής ενδοσκόπησης (Πρωτοβάθμια περίθαλψη - εκτός νοσηλείας).
Προνομιακός τιμοκατάλογος εξειδικευμένων check up (Ουρολογικός έλεγχος με
κόστος 25€, Γυναικολογικός έλεγχος με κόστος 30€, Έλεγχος Θυρεοειδούς με κόστος
40€, Καρδιολογικός έλεγχος με κόστος 50€.
Προνομιακός τιμοκατάλογος για ιατρικές πράξεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Δωρεάν ετήσιο check-up που περιλαμβάνει:
γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, SGOT, SGPT, Α/Α θώρακος και Η.Κ.Γ.
Δωρεάν διακομιδή με τα ασθενοφόρα προς την κλινική σε περίπτωση που προκύψει
νοσηλεία και Έκπτωση έως 50% σε περίπτωση που δεν γίνει εισαγωγή.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Το Νοσοκομείο θα απορροφά:
των εκπιπτόμενων ή συμμετοχής για ποσά έως 1.500€ ,
του εκπιπτόμενου ή συμμετοχής για ποσά έως 3.000€ και
του εκπιπτόμενου ή συμμετοχής για ποσά έως 6.000€.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο υπολογισμός γίνεται μετά την αφαίρεση του
ποσού συμμετοχής του ασφαλιστικού φορέα, του κόστους των φαρμάκων, των υλικών
και των αμοιβών των ιατρών.
Παράδειγμα: κόστος νοσηλείας 2.500€ (αμοιβή χειρουργού 800€, αμοιβή
αναισθησιολόγου 200€, κόστος νοσηλίων 1.300€, φάρμακα - υλικά 200€), συμμετοχή
ασφαλιστικού φορέα 100€, εκπιπτόμενο - συμμετοχή ασφαλισμένου 1.500€.
[1.500€ - 200€ (φάρμακα - υλικά) - 100€] Χ 100% = 1.200€ συμμετοχή νοσοκομείου.
Συμμετοχή φορέων: 100€ + 1.200€ = 1.300€. Εκπιπτόμενο ποσό 1.500€ μείον
συμμετοχή φορέων 1.300€ = 200€ επιβάρυνση ασφαλισμένου.
Επισήμανση: Οι απορροφήσεις ισχύουν για για επεμβάσεις από μεσαία βαρύτητα και πάνω
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Euromedica

Ενήλικες

Παιδιά

Ιατρικές
επισκέψεις

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
για επείγοντα περιστατικά, όλο το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες
ιατρούς των παρακάτω κλινικών:

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
για επείγοντα περιστατικά, όλο το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες
παιδιάτρους της Euromedica Γενική Κλινική
Θεσσαλονίκης.

• Euromedica Γενική Κλινική
Θεσσαλονίκης: Στις ειδικότητες
καρδιολόγου, παθολόγου και χειρουργού.
• Euromedica Κυανούς Σταυρός
Θεσσαλονίκης: Στις ειδικότητες
καρδιολόγου, παθολόγου και χειρουργού.
Προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις
σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (πλην της
ειδικότητας του γυναικολόγου) στα
εξωτερικά ιατρεία των Κλινικών του Οµίλου
στη Θεσσαλονίκη µε 30€. Επισκέψεις σε
ιατρούς (καρδιολόγους - παθολόγους) µε
30€ στα ∆ιαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις
σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (πλην της
ειδικότητας του γυναικολόγου) στα
εξωτερικά ιατρεία των Κλινικών του Οµίλου
στη Θεσσαλονίκη µε 30€. Επισκέψεις σε
ιατρούς (καρδιολόγους - παθολόγους) µε
30€ στα ∆ιαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά.

∆ωρεάν αιµατολογικές εξετάσεις για
επείγοντα περιστατικά στα εξωτερικά
ιατρεία των Κλινικών του Ομίλου
Θεσσαλονίκης που αφορούν αποκλειστικά
γενική αίµατος, CRP και ΤΚΕ.

∆ωρεάν αιµατολογικές εξετάσεις για
επείγοντα περιστατικά στα εξωτερικά
ιατρεία των Κλινικών του Ομίλου
Θεσσαλονίκης που αφορούν αποκλειστικά
γενική αίµατος, CRP και ΤΚΕ.

Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση 35%
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, στα
Διαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά.

Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση 35%
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, στα
Διαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά.

Check-up σε προνοµιακές τιµές: Βασικό µε
30€, Πλήρες µε 68€, θυρεοειδούς µε 50€,
οστεοπόρωσης µε 85€, λιπιδαιµίας µε 60€,
γυναικολογικό µε 70€. Ειδικές εξετάσεις
επιπλέον του Check-up όπως ενδεικτικά:
καρδιολογική - ΗΚΓ 20€, τεστ κοπώσεως
40€, Pap-test 20€, ψηφιακή μαστογραφία
50€, ειδ. προστατικό αντιγόνο (PSA) 30€, κ.ά.

Δυνατότητα διενέργειας ιατρικών
εξετάσεων με την προσκόμιση έγκυρου
παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ.
Ειδικές εκπτώσεις επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου, στις Κλινικές Οµίλου
Θεσσαλονίκης: 20% έκπτωση για ιατρικές
εξετάσεις µέχρι 100€, 25% έκπτωση για
ιατρικές εξετάσεις από 101€ µέχρι 300€ και
30% έκπτωση για ιατρικές εξετάσεις από
301€ και άνω.

Δυνατότητα διενέργειας ιατρικών
εξετάσεων με την προσκόμιση έγκυρου
παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ.
Ειδικές εκπτώσεις επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου, στις Κλινικές Οµίλου
Θεσσαλονίκης: 20% έκπτωση για ιατρικές
εξετάσεις µέχρι 100€, 25% έκπτωση για
ιατρικές εξετάσεις από 101€ µέχρι 300€ και
30% έκπτωση για ιατρικές εξετάσεις από
301€ και άνω.
20% έκπτωση για νοσηλεία στο σπίτι
(νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι)
Επιπλέον παροχές: Δωρεάν µεταφορά µε
ασθενοφόρο, µη περιπατητικών &
επειγόντων περιστατικών, προς
Διαγνωστικά κέντρα του Οµίλου ή Κλινικές
(για διενέργεια αξονικών και µαγνητικών
τοµογραφιών, αξονικών στεφανιογραφιών
και εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής), εφόσον
πραγματoποιηθεί νοσηλεία ή κατά τη
διάρκεια μιας νοσηλείας.

20% έκπτωση για νοσηλεία στο σπίτι
(νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι)
Επιπλέον παροχές: Δωρεάν µεταφορά µε
ασθενοφόρο, µη περιπατητικών &
επειγόντων περιστατικών, προς
Διαγνωστικά κέντρα του Οµίλου ή Κλινικές
(για διενέργεια αξονικών και µαγνητικών
τοµογραφιών, αξονικών στεφανιογραφιών
και εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής), εφόσον
πραγματοποιηθεί νοσηλεία ή κατά τη
διάρκεια μιας νοσηλείας.
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Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Euromedica Γενική Κλινική Θεσ/νίκης, Euromedica Κυανούς Σταυρός Θεσ/νίκης,
Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου:
Η Κλινική θα απορροφά το 20% του εκάστοτε εκπιπτόμενου ποσού (μετά την
αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του ασφαλιστικού φορέα, του κόστους των
φαρμάκων, των υλικών και των αμοιβών των ιατρών) και μέχρι του ποσού των 500€.
Παράδειγμα: κόστος νοσηλείας 2.500€ (αμοιβή χειρουργού 800€, αμοιβή
αναισθησιολόγου 200€, κόστος νοσηλίων 1.300€, φάρμακα - υλικά 200€), συμμετοχή
ασφαλιστικού φορέα 100€, εκπιπτόμενο - συμμετοχή ασφαλισμένου 1.500€.
[1.500€ - 200€ (φάρμακα - υλικά) - 100€] Χ 20% = 240€ συμμετοχή Κλινικής.
Συμμετοχή φορέων: 100€ + 240€ = 340€. Εκπιπτόμενο ποσό 1.500€ μείον συμμετοχή
φορέων 340€ = 1.160€ επιβάρυνση ασφαλισμένου.

Mediterraneo
Hospital
Ιατρικές επισκέψεις

Ενήλικες
Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς
των εξωτερικών ιατρείων της Κλινικής, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο
για επείγοντα περιστατικά στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού,
γενικού χειρουργού.
Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία, στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού, γενικού
χειρουργού, πνευμονολόγου, γαστρεντερολόγου, νευρολόγου, νευροχειρουργού, ΩΡΛ.
Έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις υπόλοιπες ειδικότητες ιατρών και
στους Διευθυντές ιατρούς.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 300€ ανά περιστατικό για τα περιστατικά που θα
κριθούν επείγοντα.
Εφαρμογή ειδικού προνομιακού τιμοκαταλόγου (εκπτώσεις 40% έως και 70%) σε
περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί το αναφερόμενο ποσό.
Δεν συμπεριλαμβάνονται στις εκπτώσεις η χρήση υλικών, φαρμάκων και οι επεμβατικές
πράξεις.
Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για διαγνωστικές εξετάσεις, παρέχεται έκπτωση 40% επί
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο (για την περιοχή της Αττικής) εφόσον
πραγματοποιηθεί νοσηλεία και 50% έκπτωση στη χρέωση του ασθενοφόρου σε
περίπτωση που δεν ακολουθήσει Νοσηλεία.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Απορρόφηση συμμετοχής έως 300€ σε γαστρεντερολογικά περιστατικά με απαραίτητη
χρήση ΕΟΠΥΥ.
Απορρόφηση του 20% συμμετοχής του δικαιούχου ασφάλισης (κατόπιν της
συμμετοχής του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα , εξαιρουμένων υλικών και φαρμάκων).
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Mediterraneo
First Care

Ενήλικες

Παιδιά

Ιατρικές
επισκέψεις

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
σε παθολόγο, καρδιολόγο ΩΡΛ ,
γαστρεντερολόγο, δερματολόγο,
γυναικολόγο & οδοντίατρο με χρέωση
15€ ανά επίσκεψη.

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
σε παιδίατρο, με χρέωση 15€ ανά
επίσκεψη.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Ειδικός εκπτωτικός τιμοκατάλογος σε
διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις
με εκπτώσεις που κυμαίνονται από 40% έως
και 85%.

Ειδικός εκπτωτικός τιμοκατάλογος σε
διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις
με εκπτώσεις που κυμαίνονται από 40% έως
και 85%.

Έκπτωση έως 30% στις Οδοντιατρικές
πράξεις.

Έκπτωση έως 30% στις παιδοδοντιατρικές
πράξεις.

Check-up πλήρες: γενική αίματος, σάκχαρο,
ουρία, κρεατινίνη, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο,
τρανσαμινάσες, γ-GT, ALP, χολερυθρίνη
ολική-άμεση-έμμεση, χοληστερίνη, HDL,
LDL, αθηρωματικός δείκτης, τριγλυκερίδια,
λευκώματα & σχέσεις (ολικά), σίδηρος,
φεριττίνη 25€.

Check-up πλήρες: γενική αίματος, σάκχαρο,
ουρία, κρεατινίνη, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο,
τρανσαμινάσες, γ-GT, ALP, χολερυθρίνη
ολική-άμεση-έμμεση, χοληστερίνη, HDL,
LDL, αθηρωματικός δείκτης, τριγλυκερίδια,
λευκώματα & σχέσεις (ολικά), σίδηρος,
φεριττίνη 25€.

Πλήρης Γυναικολογικός Έλεγχος:
ενδοκολπικό υπέρηχο, Pap-test, ψηλάφηση
μαστού, κλινική εξέταση από γυναικολόγο 49€.

Δωρεάν παιδοδοντιατρικός έλεγχος για νήπια
και παιδιά μέχρι 14 ετών.

Δωρεάν συμβουλευτική σε έφηβες (14 – 18
ετών) από γυναικολόγο.
Οδοντοστοματολογικός έλεγχος ενηλίκων,
καθαρισμός και στίλβωση δοντιών, σε μία
συνεδρία 30€.
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Therapis
General Hospital
Ιατρικές
επισκέψεις

Ενήλικες
Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά, 9:00 - 21:00, 365
ημέρες το χρόνο, στους εφηµερεύοντες ιατρούς στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου,
ορθοπεδικού, γενικού χειρουργού.
Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Ρευματολόγο, Αλλεργιολόγο,
Νεφρολόγο, Ψυχίατρο, Ανδρολόγο και Μαστολόγο με κόστος 20€ ανά επίσκεψη.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Διαγνωστικές Εξετάσεις με έγκυρο παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ, έκπτωση 50% στην συμμετοχή
του ασφαλισμένου.
Διαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς ταμείο, έκπτωση 20% στις τιμές ΦΕΚ.
• Άυλη συνταγογράφηση φαρμάκων με κόστος 10€ (τηλεφωνική εξυπηρέτηση).
• Επίσκεψη και συνταγογράφηση εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν στην
κλινική με κόστος 10€.
• Ιατρική εξέταση με συνταγογράφηση εξετάσεων και φαρμάκων με κόστος 15€.
• Αναβάθμιση θέσης νοσηλείας (π.χ. από Τρίκλινο σε Δίκλινο ή από Δίκλινο σε
Μονόκλινο).
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ check up, με επιλογή 15 εξετάσεων , με ΕΟΠΥΥ, συμμετοχή ασφαλισμένου
25€, χωρίς ΕΟΠΥΥ συμμετοχή ασφαλισμένου 39€.

Πακέτα εξετάσεων
Γυναικολογικό πακέτο: 29€
Τέστ Παπ, Ενδοκολπικός υπέρηχος & Κλινική εξέταση από Γυναικολόγο.
Ουρολογικά
PSA, υπέρηχος νεφρών-κύστεως-προστάτη πρo & μετά ούρησης,ουρολογική εξέταση
με 30€ , PSA, free PSA με 20€.
Γαστροσκόπηση
Με ταμείο, 60€ (περιλαμβάνεται η μέθη).
Χωρίς ταμείο, 80€ (περιλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού).
Κολονοσκόπηση
Με ταμείο, 85€ (περιλαμβάνεται η μέθη).
Χωρίς ταμείο, 105€ (περιλαμβάνεται μέθη και αμοιβή ιατρού).
Γαστρο-κολονοσκόπηση με Ταμείο 165€.
Γαστρο-κολονοσκόπηση χωρίς χρήση Ταμείου 185€.
(στα παραπάνω περιλαμβάνεται μέθη και αμοιβή ιατρού).

Λοιπές παροχές
Δωρεάν Check Up το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:
Γενική αίματος, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Ουρία, HDL, LDL,
Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Ακτινογραφία Θώρακος.
Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου - εντός Αττικής - εφόσον πραγματοποιηθεί
νοσηλεία στο Νοσοκομείο.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

- Σε περίπτωση νοσηλείας με χρήση ΕΟΠΥΥ, ισχύει έκπτωση 20% στο σύνολο των
δαπανών ( τιμολόγια Νοσοκομείου ), με ανώτατο όριο το ποσό των 1.000€, από το
ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου.
- Σε περίπτωση νοσηλείας, χωρίς χρήση Ταμείου, ισχύει έκπτωση 10% στο σύνολο
των δαπανών (τιμολόγια Νοσοκομείου), με ανώτατο όριο το ποσό των 1.000€,
από το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου.
- Σε περίπτωση, νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση (ODC, ODS), ισχύει έκπτωση
20% στο σύνολο των δαπανών (τιμολόγια Νοσοκομείου) με ανώτατο όριο το ποσό των
200€, από το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου.
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Επικοινωνήστε
μαζί μας

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών:
Τ. 210 9303800

eurolife.gr

eurolifeconnect.gr

Σημαντική Σημείωση

Το σύνολο ή μέρος των προνομίων μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη νέων ή την
αφαίρεση ήδη υφιστάμενων ή ακόμη και να καταργηθούν πλήρως καθώς αποτελούν προσφορά
των συνεργαζόμενων με τη Eurolife FFH φορέων. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως πριν
από τη χρήση αυτών, να καλείτε για επιβεβαίωση ή άλλη πληροφορία, στο 210 9303 800.

Eurolife FFH
Αθήνα: Πανεπιστημίου 33-35 & Κοραή, T.K. 105 64
Θεσσαλονίκη: Λέοντος Σοφού 18, 3ος όροφος, Τ. 2310 592880, T.K. 546 25

