
Η ασφάλεια
του αυτοκινήτου σας
φροντίζει
και την υγεία σας!

Στην Eurolife FFH πιστεύουµε ότι η υγεία που είναι το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει και
την πιο πολύτιµη και προνοµιακή φροντίδα. Γι’ αυτό προχωρήσαµε σε συνεργασία
µε τον Όµιλο της Ευρωκλινικής εξασφαλίζοντας ειδικά για εσάς, που εµπιστευτήκατε
την Eurolife FFH για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, ένα µεγάλο εύρος σηµαντικών 
υπηρεσιών υγείας για ενήλικες και παιδιά σε ιδιαίτερα
προνοµιακές τιµές.

Η Ευρωκλινική Αθηνών και η Ευρωκλινική Παίδων αποτελούν δύο υπερσύγχρονα Διαγνωστικά,
Θεραπευτικά και Χειρουργικά κέντρα, πλήρως οργανωµένα σε όλες τις ειδικότητες και πληρούν
υψηλά κριτήρια ποιότητας. ∆ιαθέτουν κορυφαίο επιστημονικό προσωπικό όλων των ιατρικών
ειδικοτήτων και παιδιατρικών υποειδικοτήτων, έµπειρους νοσηλευτές, σύγχρονες εγκαταστάσεις
και ιατρικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας που ανανεώνεται διαρκώς επιτρέποντας την εφαρµογή
των πιο πρωτοποριακών µεθόδων διάγνωσης και θεραπείας.

Η Eurolife FFH, ένας από τους µεγαλύτερους ασφαλιστικούς οµίλους στην Ελληνική αγορά,
µε κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις υποχρεώσεις της, βρίσκεται δίπλα σας
για να καλύψει υπεύθυνα όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Στην επόμενη σελίδα θα βρείτε τις παροχές Υγείας του Οµίλου Ευρωκλινικής προς τους ασφαλισµένους
της Eurolife FFH και τα µέλη των οικογενειών τους (α’ βαθµός συγγένειας: συζύγους, παιδιά, γονείς).



Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα της μετατροπής των χαρακτηριστικών ή την κατάργηση μέρους ή όλων
των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Εξαιρέσεις:
• Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται οι ενδοσκοπήσεις.
• Εξαιρούνται οι διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ομίλου Ευρωκλινικής.

(Ρητά συμφωνείται ότι των ανωτέρω  εκπτώσεων εξαιρούνται τα πακέτα χρεώσεων* και οι χρεώσεις που αφορούν σε φάρμακα,
υλικά και αμοιβές γιατρών)

 * Με τον όρο πακέτα χρεώσεων νοούνται  προτιμολογημένες περιπτώσεις νοσηλείας υπό την μορφή κλειστού πακέτου χρέωσης το οποίο περιλαμβάνει:
   κόστος κλινικής, αμοιβές ιατρών, υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα κλπ. Τα πακέτα χρεώσεων δεν επιδέχονται επιπλέον εκπτώσεων καθώς είναι ήδη πολύ
   προνομιακά. 

Ιατρικές
Eπισκέψεις

• Προγραμματισμένες
Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στην Ευρωκλινική Αθηνών
και Ευρωκλινική Παίδων, κατόπιν ραντεβού, έναντι αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 
50€ για τους Διευθυντές. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στην προνομιακή τιμή των 100€.

• Έκτακτες
Δωρεάν απεριόριστες έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους εφημερεύοντες ιατρούς

  της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Γενικό Χειρουργό)
  της Ευρωκλινικής Παίδων (Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό)

• Απόλυτα προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις, οι οποίες
   πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για την Ευρωκλινική Αθηνών
   και την Ευρωκλινική Παίδων.

Ιατρικές &
Χειρουργικές
Πράξεις

Ευρωκλινική
Αθηνών & Παίδων

• Τακτικά Περιστατικά
  Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠYΥ για τη διενέργεια μη

    επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων για εξωτερικούς ασθενείς που επισκέπτονται
    την Ευρωκλινική Αθηνών και την Ευρωκλινική Παίδων

  Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου (check up)

• Έκτακτα Περιστατικά
  Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε διαγνωστικές εξετάσεις

    στην Ευρωκλινική Αθηνών και στην Ευρωκλινική Παίδων

Διαγνωστικές
Εξετάσεις

• Έκπτωση έως 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο με δυνατότητα χρήσης κρατικού
   ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας στην Ευρωκλινική Αθηνών και
   Ευρωκλινική Παίδων.

Νοσηλεία

Για ραντεβού και πληροφορίες παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με το συντονιστικό 
κέντρο Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00μ.μ. στο 210 6416800 - 801.

Eπικοινωνία
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• Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο (εντός Ν. Αττικής) σε περίπτωση επείγοντος 
   περιστατικού (εισαγωγής) προς την Ευρωκλινική Αθηνών και την Ευρωκλινική Παίδων.

Ασθενοφόρα


