Η ασφάλεια του αυτοκινήτου σας
φροντίζει και την υγεία σας.
Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική 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 ERB Eurolife Ασφαλιστική 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
∆ιαγνωστικά, 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 ERB Ασφαλιστική, 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.
Αξιοποιήστε όλες τις παροχές που θα βρείτε στην επόµενη σελίδα και επωφεληθείτε!

Επικοινωνήστε στο:
Ευρωκλινική Αθηνών - Ευρωκλινική Παίδων
Αθανασιάδου 7-9 πάροδος ∆. Σούτσου, 115 21 Αθήνα
Τηλ.: 210 64 16 600, Fax: 210 64 16 555
Για ραντεβού: 210 64 16 600 (∆ευτ.-Παρ. 08:00-17:00)
www.euroclinic.gr, e-mail: info@euroclinic.gr

Παροχές Υγείας Οµίλου Ευρωκλινικής προς τους ασφαλισµένους
της Eurolife ERB Ασφαλιστική και τα µέλη των οικογενειών τους
(α’ βαθµός συγγένειας)

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
• 4 ιατρικές επισκέψεις ∆ΩΡΕΑΝ ετησίως
και οι υπόλοιπες στην προνοµιακή τιµή
των €20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες
το χρόνο
Στους εφηµερεύοντες ιατρούς των
Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής
Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Ορθοπεδικό και Χειρουργό)
Στους εφηµερεύοντες ιατρούς των
Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής
Παίδων (Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό)

• Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία, σε όλες τις ειδικότητες ιατρών
της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής
Παίδων έναντι αντίτιµου €30 για τους Επιµελητές
και €50 για τους ∆ιευθυντές, από ∆ευτέρα
έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού
• Ειδικά για την Ευρωκλινική Παίδων
επισκέψεις σε ΑναπτυξιολόγουςΑιµατολόγους µε προνοµιακή τιµή €120
και Νευροχειρουργούς µε €80, από ∆ευτέρα
έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
• 10% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις στα Εξωτερικά Ιατρεία της Ευρωκλινικής
Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων
Ευρωκλινική Αθηνών, τηλ. για ραντεβού: 210 64 16 312 (∆ευτ.-Παρ. 08:00-16:00)
Ευρωκλινική Παίδων, τηλ. για ραντεβού: 210 86 91 900 (08:00-20:00)

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

• 35% έκπτωση σε όλες τις ∆ιαγνωστικές
εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία
της Ευρωκλινικής Αθηνών και
της Ευρωκλινικής Παίδων
• Χρέωση CT, MRI και Triplex µε τιµές
ΦΕΚ-∆ηµοσίου (1991)

• 10% έκπτωση
στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών
ασθενών και στις δύο κλινικές

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

CHECK UP

• ∆ωρεάν χρήση των ασθενοφόρων
του Οµίλου σε περίπτωση που προκύψει
νοσηλεία για κάτοικο εντός Αττικής
• 50% έκπτωση σε περίπτωση που δεν
προκύψει νοσηλεία

• Προνοµιακά check up από €30 ανάλογα µε το
φύλο και την ηλικία στην Ευρωκλινική Αθηνών
• Προνόµια check up για τα παιδιά από €75 στην
Ευρωκλινική Παίδων
Ευρωκλινική Αθηνών, τηλ. για ραντεβού: 210 6416051-2
Ευρωκλινική Παίδων, τηλ. για ραντεβού: 2108691900
(08:00-20:00)

Εξαιρέσεις: • Οι εκπτώσεις ισχύουν εφόσον δε γίνει χρήση άλλης εκπτωτικής προσφοράς ή συµφωνίας ή άλλης χρέωσης λόγω
ασφαλιστικής κάλυψης του ∆ικαιούχου • Οι εκπτώσεις ισχύουν εφόσον δε γίνει χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή άλλου δηµόσιου ταµείου • Στις
παροχές δεν περιλαµβάνονται αµοιβές ιατρών, υλικά και φάρµακα • Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται οι ενδοσκοπήσεις • Εξαιρούνται οι
διαγνωστικές εξετάσεις που πραγµατοποιούνται σε εξειδικευµένα εργαστήρια εκτός Οµίλου • Οι έκτακτες κλήσεις από το Τµήµα
Επειγόντων Περιστατικών χρεώνονται.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωµα της µετατροπής των χαρακτηριστικών ή την κατάργηση µέρους ή όλων των
παρεχόµενων υπηρεσιών, χωρίς προηγουµένη ενηµέρωση. Για το σκοπό αυτό, παρακαλούµε όπως πριν από τη χρήση αυτών, καλέστε
για επιβεβαίωση ή άλλη πληροφορία στο 210 9555600.

