
Μην αφήνετε τα προνόµια που σας προσφέρει, ανεκµετάλλευτα.

Ενεργοποιήστε τη δύναµη 
της ασφάλισης υγείας σας 
προς όφελός σας.



 Σας προτρέπουµε να ενηµερωθείτε τώρα κι όλας για όλα τα προνόµια και τις 
παροχές που εξασφαλίσαµε για εσάς που έχετε συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
υγείας µαζί µας. Όλα αυτά τα προνόµια σάς εξοικονοµούν χρήµατα και λειτουργούν 
συµπληρωµατικά, καλύπτοντας τις ανάγκες πρόληψης και φροντίδας που µπορεί 
να χρειαστείτε, στα µεγαλύτερα νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα της Ελλάδας.

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

Κλινική “Άγιος Λουκάς’’ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ

Ιατρικές επισκέψεις ∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα 
περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την 
εβδοµάδα, στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιο- 
λόγου και γυναικολόγου.

Μόνο κατόπιν ραντεβού, ιατρική επίσκεψη σε 
παθολόγο, καρδιολόγο, γυναικολόγο, αγγειο- 
χειρουργό, γαστρεντερολόγο, νευροχειρουργό, 
ορθοπεδικό, ουρολόγο, οφθαλµίατρο, χειρουργό 
και ΩΡΛ, στην ειδική τιµή των 20€, ανά επίσκεψη.

∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα 
περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την 
εβδοµάδα, στην ειδικότητα του παιδιάτρου.

Μόνο κατόπιν ραντεβού, ιατρική επίσκεψη σε 
παιδίατρο, στην ειδική τιµή των 20€, ανά 
επίσκεψη.

∆ιαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα 
περιστατικά αξίας έως 200€ και 50% έκπτωση 
επί του  ιδιωτικού τιµοκαταλόγου για το επιπλέον 
ποσό.

∆ιαγνωστικές εξετάσεις µε έκπτωση 50% επί του 
ιδιωτικού τιµοκαταλόγου.
Ειδικές τιµές: 180€ για MRI και MRA, 65€ για CT 
και 300€ για αξονική αγγειογραφία και αξονική 
στεφανιογραφία.

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε 
ασθενοφόρο στην Κλινική από το πολεοδοµικό 
συγκρότηµα Θεσσαλονίκης για επείγοντα 
περιστατικά.

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα 
περιστατικά αξίας έως 200€ και 50% έκπτωση 
επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου για το επιπλέον 
ποσό.

∆ιαγνωστικές εξετάσεις µε έκπτωση 50% επί του 
ιδιωτικού τιµοκαταλόγου.
Ειδικές τιµές: 180€ για MRI και MRA, 65€ για CT 
και 300€ για αξονική αγγειογραφία.

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε 
ασθενοφόρο στην Κλινική από το πολεοδοµικό 
συγκρότηµα Θεσσαλονίκης για επείγοντα 
περιστατικά.

Γενική Κλινική - Θεραπευτικό
& ∆ιαγνωστικό Κέντρο

“Ασκληπιείον” Ηρακλείου Κρήτης ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ιατρικές επισκέψεις Ιατρικές επισκέψεις στο τακτικό πρόγραµµα λειτουργίας του παθολογικού, του χειρουργικού, του 
καρδιολογικού και του ορθοπεδικού ιατρείου της Κλινικής, µε 20€ ανά επίσκεψη.

∆ιαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

∆ιενέργεια εξετάσεων µε έκπτωση 35% επί του τιµοκαταλόγου ιδιωτών της κλινικής (σε ιατρικές 
εξετάσεις και διαγνωστικές - εργαστηριακές εξετάσεις) για επείγοντα και µη περιστατικά.

20% έκπτωση στα προσφερόµενα από την Κλινική check-up. 

∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο, προς το Θεραπευτήριο, για επείγοντα περιστατικά,  εφόσον 
πραγµατοποιηθεί νοσηλεία και 30% έκπτωση στη µεταφορά στην περίπτωση που ∆ΕΝ 
πραγµατοποιηθεί  νοσηλεία.
15% έκπτωση στη µεταφορά µε ασθενοφόρο, προς κάθε άλλο προορισµό εκτός του Θεραπευτηρίου, σε 
επείγοντα περιστατικά.
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Ευρωκλινική 
Αθηνών & Παίδων ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ

Ιατρικές επισκέψεις ∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφηµε- 
ρεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της 
Ευρωκλινικής Αθηνών, όλο το 24ωρο, 365 
ηµέρες το χρόνο, για επείγοντα περιστατικά στις 
ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου, ορθο- 
πεδικού και γενικού χειρουργού.

∆ωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές επι- 
σκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της 
Ευρωκλινικής Αθηνών (από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή) στις ειδικότητες παθολόγου, καρ- 
διολόγου, ορθοπεδικού, γενικού χειρουργού, 
ΩΡΛ, οφθαλµιάτρου, δερµατολόγου, ενδοκρινο- 
λόγου, νευρολόγου, γυναικολόγου, ουρολόγου, 
γαστρεντερολόγου, πνευµονολόγου, αγγειοχει- 
ρούργου & νευροχειρούργου.

∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφηµε- 
ρεύοντες Ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της 
Ευρωκλινικής Παίδων, όλο το 24ωρο, 365 
ηµέρες το χρόνο, για επείγοντα περιστατικά στις 
ειδικότητες παιδιάτρου και παιδοχειρούργου.

Προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στα 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή) σε όλες τις ειδικότητες της 
Ευρωκλινικής Παίδων στην τιµή των 30€ για 
τους Επιµελητές και 50€ για τους ∆ιευθυντές. 
Επίσκεψη σε αναπτυξιολόγο στην ειδική τιµή των 
60€.

∆ιαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 500€ ανά 
περιστατικό, στην Ευρωκλινική Αθηνών, για τα 
περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα.
Μετά το ποσό των 500€ το κόστος των 
διαγνωστικών εξετάσεων θα υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο του ∆ηµοσίου 
(ΦΕΚ). Εξαιρούνται υπέρηχοι, ακτινογραφίες και 
εξετάσεις που πραγµατοποιούνται εκτός Οµίλου 
Ευρωκλινικής για τις οποίες θα ισχύει προνο- 
µιακή τιµή. 

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

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

Σε περίπτωση προσκόµισης ηλεκτρονικής συντα- 
γογράφησης του ΕΟΠΥΥ για Προγραµµατισµένες  
∆ιαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά 
Ιατρεία του Οµίλου της Ευρωκλινικής, η 
συµµετοχή του ασφαλισµένου στο κόστος τους, 
ανέρχεται στο 15%, εξαιρουµένων των ακτινο- 
γραφιών και των υπερηχογραφηµάτων.

∆ωρεάν Check-up, το οποίο περιλαµβάνει τις 
εξής εξετάσεις: γενική αίµατος, σάκχαρο, ουρία, 
χοληστερίνη ορού, τριγλυκερίδια, LDL, HDL και 
κλινική εκτίµηση.

∆ωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Οµίλου, 
για επείγοντα περιστατικά, για την περιοχή της 
Αττικής προς την Κλινική, εφόσον πραγµατο- 
ποιηθεί νοσηλεία.

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 300€ ανά 
περιστατικό, στην Ευρωκλινική Παίδων, για τα 
περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα.
Μετά το ποσό των 300€ το κόστος των 
διαγνωστικών εξετάσεων θα υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο του ∆ηµοσίου 
(ΦΕΚ). Εξαιρούνται υπέρηχοι, ακτινογραφίες και 
εξετάσεις που πραγµατοποιούνται εκτός Οµίλου 
Ευρωκλινικής για τις οποίες θα ισχύει προνο- 
µιακή τιµή.  

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

∆ιαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά 
Ιατρεία του Οµίλου Ευρωκλινικής µε προνo- 
µιακές τιµές. Το κόστος των εξετάσεων 
υπολογίζεται µε βάση τον τιµοκατάλογο ∆ηµοσίου 
(ΦΕΚ). Εξαιρούνται υπέρηχοι, ακτινογραφίες και 
εξετάσεις που πραγµατοποιούνται εκτός Οµίλου 
Ευρωκλινικής για τις οποίες θα ισχύει προνο- 
µιακή τιµή.

Σε περίπτωση προσκόµισης ηλεκτρονικής συντα- 
γογράφησης του ΕΟΠΥΥ για Προγραµµατισµένες  
∆ιαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά 
Ιατρεία του Οµίλου της Ευρωκλινικής, η 
συµµετοχή του ασφαλισµένου στο κόστος τους, 
ανέρχεται στο 15%, εξαιρουµένων των ακτινο- 
γραφιών και των υπερηχογραφηµάτων.

∆ωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Οµίλου, 
για επείγοντα περιστατικά, για την περιοχή της 
Αττικής προς την Κλινική, εφόσον πραγµατο- 
ποιηθεί νοσηλεία.



Όµιλος ΙΑΣΩ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ

Ιατρικές επισκέψεις ∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφηµε-
ρεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του 
ΙΑΣΩ General, όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες το 
χρόνο, για επείγοντα περιστατικά στις ειδικότητες: 
παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού και 
γενικού χειρουργού. 

Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές 
επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες στην 
προνοµιακή τιµή των 15€, κατόπιν ραντεβού, στα 
εξωτερικά ιατρεία του ΙΑΣΩ General.

Απεριόριστες ∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για 
επείγοντα περιστατικά, όλο το 24ωρο, 365 
ηµέρες το χρόνο, σε εφηµερεύοντες ιατρούς των 
εξωτερικών ιατρείων του ΙΑΣΩ Παίδων για τις 
ειδικότητες παιδιάτρου, παιδοχειρουργού και 
παιδοορθοπεδικού.

Προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις, κατό- 
πιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του ΙΑΣΩ 
Παίδων, σε ∆ιευθυντή παιδίατρο και για τις 
υπο-ειδικότητες των παιδιάτρων µε 40€.

Tµήµατα Ειδικοτήτων
• Παιδο-xειρουργικό
• Παιδο-καρδιοχειρουργικό 
• Παιδο-ορθοπαιδικό 
• Παιδο-ΩΡΛ
• Παιδο-αλλεργιολογικό 
• Παιδο-γαστρεντερολογικό
• Παιδο-δερματολογικό
• Παιδο-διατροφολογικό/διαιτολογικό
• Παιδο-νεφρολογικό 
• Παιδο-ενδοκρινολογικό 
• Παιδο-καρδιολογικό 
• Παιδο-νευρολογικό 
• Παιδο-νευροχειρουργικό 
• Παιδο-οδοντιατρικό
• Παιδο-ουρολογικό
• Παιδο-οφθαλµολογικό
• Παιδο-πνευµονολογικό & σπιροµέτρησης 
• Παιδο-ρευµατολογικό 
• Παιδο-φυµατιολογικό
• Παιδο-ψυχιατρικό/ψυχολογικό 
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Απορρόφηση εκπιπτόµενου 
ποσού

Η Κλινική θα απορροφά το 50% του εκπιπτόµενου ποσού  (µετά την αφαίρεση του ποσού συµµετοχής 
του ασφαλιστικού φορέα, εφόσον συµµετέχει), στην περίπτωση που το περιστατικό είναι Κλινικής 
(χωρίς συστήσαντα ιατρό). Στις νοσηλείες που υπάρχει συστήσας ιατρός, η Κλινική θα απορροφά το 50% 
του εκπιπτόµενου ποσού µετά την αφαίρεση του ποσού συµµετοχής του ασφαλιστικού φορέα, εφόσον 
συµµετέχει και αµοιβών ιατρών. Σε κάθε περίπτωση, η συµµετοχή της Κλινικής δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 2.000€.

1ο Παράδειγµα (περιστατικό Κλινικής): 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€ - 100€) Χ 50% = 700€ συµµετοχή Κλινικής. Συµµετοχή φορέων: 100€ + 700€ = 800€. 
Εκπιπτόµενο ποσό 1.500€ µείον συµµετοχή φορέων 800€ = 700€ επιβάρυνση ασφαλισµένου.

2ο Παράδειγµα (περιστατικό µε συστήσαντα ιατρό): κόστος νοσηλείας 2.500€ (αµοιβή χειρουργού 
1000€, αµοιβή αναισθησιολόγου 200€, κόστος νοσηλίων 1.100€, φάρµακα - υλικά 200€), συµµετοχή 
ασφαλιστικού φορέα 100€,  εκπιπτόµενο - συµµετοχή ασφαλισµένου 1.500€.
[1.500€ - 200€ (αµοιβή αναισθησιολόγου) - 100€] Χ 50% = 600€ συµµετοχή Κλινικής. Συµµετοχή 
φορέων: 100€ + 600€ = 700€. Εκπιπτόµενο ποσό 1.500€ µείον συµµετοχή φορέων 700€ = 800€ 
επιβάρυνση ασφαλισµένου.

Γενικές παρατηρήσεις • Οι εκπτώσεις ισχύουν εφόσον δε γίνει χρήση άλλης εκπτωτικής προσφοράς ή συμφωνίας
• Στις Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ιατρικές επεμβατικές πράξεις, 
 ειδικά υλικά και υγειονοµικό υλικό
• Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται οι ενδοσκοπήσεις
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∆ιαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις* για επείγοντα 
περιστατικά αξίας έως 400€ ετησίως στο ΙΑΣΩ 
General. Μετά το ποσό των 400€ παρέχεται 
έκπτωση 30% επί του ιδωτικού τιµοκαταλόγου.

* Όσον αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις που 
γίνονται στο τµήµα ιατρικών απεικονίσεων (α/α, u/s, 
triplex, CT, MRI), εκτός του ωραρίου  λειτουργίας,  
έχουν επιβάρυνση ιατρικής αµοιβής (έκτακτη κλήση 
ιατρού). Ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 07:00-21:00, Σάββατο 08:00-16:00.

Απεριόριστες προγραµµατισµένες ∆ιαγνωστικές 
εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΙΑΣΩ 
General. Το κόστος των εξετάσεων υπολογίζεται µε 
βάση τον τιµοκατάλογο ∆ηµοσίου (ΦΕΚ).  Όπου δεν 
προβλέπεται ΦΕΚ, παρέχεται έκπτωση 30% επί του 
ιδιωτικού τιµοκαταλόγου.

Σηµείωση: Από τις παραπάνω εκπτώσεις ε- 
ξαιρούνται φάρµακα, ειδικά υλικά, υγειονοµικό 
υλικό, αµοιβές ιατρών και ιατρικές αµοιβές των 
έκτακτων κλήσεων.

∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο στο ΙΑΣΩ 
General, εφόσον πραγµατοποιηθεί νοσηλεία για την 
περιοχή της Αττικής.

∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο για την πόλη 
της Λάρισας για διακοµιδή, εφόσον πραγµατο- 
ποιηθεί νοσηλεία, προς και από το ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας και 50% έκπτωση για µεταφορά από 
τους λοιπούς νοµούς περιφέρειας Θεσσαλίας, 
εφόσον πραγµατοποιηθεί νοσηλεία.

∆ωρεάν ∆ιαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα 
περιστατικά αξίας έως 300€, ανά περιστατικό. 
Μετά το ποσό των 300€ παρέχεται έκπτωση 40% 
επί του ιδωτικού τιµοκαταλόγου.

Στις ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις (CT, MRI, Triplex) 
παρέχεται έκπτωση 40% επί του ιδωτικού τιµο- 
καταλόγου.

Σηµείωση: Από τις παραπάνω εκπτώσεις εξ- 
αιρούνται φάρµακα, ειδικά υλικά, υγειονοµικό 
υλικό, αµοιβές ιατρών και ιατρικές αµοιβές των 
έκτακτων κλήσεων που αφορούν στους υπε- 
ρήχους. Συγκεκριµένα η χρέωση ισχύει ∆ευτέρα 
έως Παρασκευή µετά τις 20:00, Σαββατοκύριακα 
µετά τις 13:00 και αργίες.

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ

Ιατρικές επισκέψεις Στις ειδικότητες του Παιδο-δερµατολόγου,
Παιδο-νεφρολόγου, Παιδο-ενδοκρινολόγου, 
Παιδο-νευρολόγου, Παιδο-ρευµατολόγου, 
Παιδο-διατροφολόγου, η προνοµιακή τιµή των 
40€ ισχύει για τις 2 πρώτες επισκέψεις ετησίως. 

Απορρόφηση εκπιπτόµενου 
ποσού

Το ΙΑΣΩ Παίδων & ΙΑΣΩ General θα απορροφά 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.

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 
νοσοκοµείου. Συµµετοχή φορέων: 100€ + 240€ = 340€. Εκπιπτόµενο ποσό 1.500€ µείον συµµετοχή 
φορέων 340€ = 1.160€ επιβάρυνση ασφαλισµένου. 

Το ΙΑΣΩ  θα απορροφά 15% του εκάστοτε εκπιπτόµενου ποσού. 

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 15% = 180€ συµµετοχή 
νοσοκοµείου. Συµµετοχή φορέων: 100€ + 180€ = 280€. Εκπιπτόµενο ποσό 1.500€ µείον συµµετοχή 
φορέων 280€ = 1.220€ επιβάρυνση ασφαλισµένου.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας θα απορροφά ποσό 350€ επί του εκάστοτε εκπιπτόµενου ποσού.

Παράδειγµα: κόστος νοσηλείας 2.500€, συµµετοχή δηµόσιου ασφαλιστικού φορέα 100€,  εκπιπτόµενο 
- συµµετοχή ασφαλισµένου 1.500€. Συµµετοχή φορέων: 100€ + 350€ = 450€. Εκπιπτόµενο ποσό 
1.500€ µείον συµµετοχή φορέων 450€ = 1.050€ επιβάρυνση ασφαλισµένου.



Όµιλος Ιατρικού Αθηνών 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ

Ιατρικές επισκέψεις Απεριόριστες ∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για 
επείγοντα περιστατικά, 24 ώρες το 24ωρο, 365    
ηµέρες το χρόνο, στους εφηµερεύοντες ιατρούς 
των εξωτερικών ιατρείων όλων των Νοσο- 
κοµείων του Οµίλου, στις ειδικότητες παθολόγου, 
καρδιολόγου, ορθοπεδικού και γενικού χειρουρ- 
γού. Στο Ιατρικό Κέντρο Αµαρουσίου παρέχεται η 
δυνατότητα απεριορίστων επισκέψεων και στις 
εφηµερεύουσες ειδικότητες ΩΡΛ και γυναι- 
κολόγου.

∆ωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέ- 
ψεις στα εξωτερικά Ιατρεία όλων των 
Νοσοκοµείων του Οµίλου στους εφηµερεύοντες 
ιατρούς,  στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιο- 
λόγου, ορθοπεδικού και γενικού χειρουργού. Στο 
Ιατρικό Κέντρο Αµαρουσίου παρέχεται η δυνατό- 
τητα προγραµµατισµένων ιατρικών επισκέψεων 
και στις εφηµερεύουσες ειδικότητες ΩΡΛ και 
γυναικολόγου.
Έκπτωση 25% στις ιατρικές επισκέψεις στα 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, σε όλες τις ειδικό- 
τητες, από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή, εργάσιµες 
ηµέρες, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Απεριόριστες ∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για 
επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο, 365     
ηµέρες το χρόνο, στους εφηµερεύοντες ιατρούς 
των εξωτερικών ιατρείων στο Παιδιατρικό 
Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι, στις ειδικότητες 
παιδιάτρου και παιδοχειρουργού. 
Στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού ∆ια- 
βαλκανικού στην ειδικότητα του παιδιάτρου 24 
ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο και στην 
ειδικότητα του παιδοχειρουργού, εργάσιµες ηµέ- 
ρες µέχρι τις 19:00.

Έκπτωση 25% στις ιατρικές επισκέψεις στα 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις 
ειδικότητες, από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή, 
εργάσιµες ηµέρες, κατόπιν τηλεφωνικού 
ραντεβού. 

∆ιαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200€** 
ετησίως, για τα περιστατικά που θα κριθούν 
επείγοντα*. Μετά το ποσό των 200€ παρέχεται 
έκπτωση 50%, επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου.

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε 
ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος περιστα- 
τικού (εισαγωγής) σε Νοσοκοµείο του Οµίλου, για 
τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Έκπτωση 50% στις ∆ιαγνωστικές 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 εξω- 
τερικά 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.
• Γυναίκες (επιπλέον των παραπάνω): ψηλάφη- 
 ση μαστών, γυναικολογική εξέταση, Pap-test.
• Άνδρες άνω των 50 ετών (επιπλέον των 
 παραπάνω): PSA

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200€** 
ετησίως για τα περιστατικά που θα κριθούν 
επείγοντα*. Μετά το ποσό των 200€ παρέχεται 
έκπτωση 50%, επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου.

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε 
ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος περιστα- 
τικού (εισαγωγής) σε Νοσοκοµείο του Οµίλου, για 
τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Έκπτωση 50% στις ∆ιαγνωστικές 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 εξω- 
τερικά 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 εξέ- 
 ταση, έλεγχος ψυχοσωµατικής ανάπτυξης, 
 ΩΡΛ-ακουόγραµµα, ορθοπεδική εξέταση, 
 σπιροµέτρηση, παιδιατρική εξέταση.

Σηµείωση: Οι ηλικίες που καλύπτει το παιδια- 
τρικό είναι έως 14 ετών.
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ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ

∆ιαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

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

Απορρόφηση εκπιπτόµενου 
ποσού

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών & Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Θεσ/νίκης 
Το Νοσοκοµείο θα απορροφά το 15% 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 800€. 

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 15% = 180€ συµµετοχή νοσοκοµείου. Συµµετοχή φορέων: 
100€ + 180€ = 280€. Εκπιπτόµενο ποσό 1.500€ µείον συµµετοχή φορέων 280€ = 1.220€ επιβάρυνση 
ασφαλισµένου.

Ιατρικό Π. Φαλήρου, Ιατρικό Ψυχικού, Ιατρικό Περιστερίου, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
Τα Νοσοκοµεία θα απορροφούν το 30% του εκάστοτε εκπιπτόµενου ποσού, 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€. 

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 30% = 360€ συµµετοχή νοσοκοµείου. Συµµετοχή φορέων: 
100€ + 360€ = 460€. Εκπιπτόµενο ποσό 1.500€ µείον συµµετοχή φορέων 460€ = 1.040€ επιβάρυνση 
ασφαλισµένου. 

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.
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Όµιλος Υγεία
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ

Ιατρικές επισκέψεις Απεριόριστες ∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για 
επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο, 365 η
µέρες το χρόνο, στους εφηµερεύοντες ιατρούς 
των εξωτερικών ιατρείων στη Γενική Κλινική 
Μητέρα και στο Υγεία, στις ειδικότητες παθο- 
λόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού,  χειρουργού, 
γυναικολόγου και ΩΡΛ.   

∆ωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέ- 
ψεις, στα εξωτερικά ιατρεία, κατόπιν ραντεβού:

• ΥΓΕΙΑ & Γενική Κλινική Μητέρα, στις ειδικό- 
 τητες  γαστρεντερολόγου, δερµατολόγου, 
 διαβητολόγου, ενδοκρινολόγου, νευρολόγου, 
 ορθοπεδικού, ουρολόγου, οφθαλµιάτρου, 
 πνευµονολόγου, φυσιάτρου, ΩΡΛ, παθο- 
 λόγου, χειρουργού. 

• Υγείαnet Περιστερίου στις ειδικότητες παθο- 
 λόγου, καρδιολόγου, ενδοκρινολόγου, ΩΡΛ, 
 οφθαλµιάτρου, ορθοπεδικού, δερµατολόγου. 

• Υγείαnet Αθηνών (περιοχή Hilton) στις ειδι- 
 κότητες παθολόγου, καρδιολόγου, οφθαλµιά- 
 τρου, ορθοπεδικού, ενδοκρινολόγου, ΩΡΛ, 
 δερµατολόγου.

Απεριόριστες ∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για 
επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο, 365 η
µέρες το χρόνο στους εφηµερεύοντες ιατρούς 
των εξωτερικών ιατρείων της Κλινικής Παίδων 
Μητέρα, στις ειδικότητες του παιδιάτρου και 
παιδοχειρουργού.

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). 

∆ιαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200€, 
ανά περιστατικό, για τα περιστατικά που θα 
κριθούν επείγοντα, στο Νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ και 
στη Γενική Κλινική Μητέρα. Μετά το ποσό των 
200€ παρέχεται έκπτωση 50%, επί του ιδιωτικού 
τιµοκαταλόγου.

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε 
ασθενοφόρο,  σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού, εφόσον πραγµατοποιηθεί 
νοσηλεία, στο Νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ και στη Γενική 
Κλινική Μητέρα, για την περιοχή της Αττικής.

Ειδικές εκπτώσεις: ειδικός προνοµιακός τιµο- 
κατάλογος στις µη επεµβατικές ∆ιαγνωστικές 
εξετάσεις, µε έκπτωση έως και 60%, στο 
Νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ και στη Γενική Κλινική 
Μητέρα. 
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Doctorś  Hospital ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ιατρικές επισκέψεις Απεριόριστες ∆ωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις*, κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά 
Εξωτερικά ιατρεία της Doctors’ Hospital, σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων εντός της κλινικής 
(αγγειοχειρουργός, αιµατολόγος, αλλεργιολόγος, γαστρεντερολόγος, γενικός ιατρός, γυναικολόγος, 
δερµατολόγος-αφροδισιολόγος, ενδοκρινολόγος, ηπατολόγος, θωρακοχειρουργός, καρδιολόγος, 
νευρολόγος, νευροχειρουργός, νευροψυχολόγος, νεφρολόγος, ογκολόγος, ορθοπεδικός, ουρολόγος, 
παθολόγος, παθολόγος-ογκολόγος, πλαστικός χειρουργός, πνευµονολόγος-φυµατιολόγος, ρευµα- 
τολόγος, χειρουργός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, ωτορινολαρυγγολόγος).

∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις*, στους εφηµερεύοντες ιατρούς, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, 
στις ειδικότητες αγγειοχειρουργού, γενικού ιατρού, γυναικολόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού, 
ουρολόγου, παθολόγου, χειρουργού και ωτορινολαρυγγολόγου. 

*Εξαιρούνται οι ιατρικές πράξεις.

∆ιαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν ετήσιο check up που περιλαμβάνει: γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, SGOT, SGPT, 
Α/Α θώρακος και Η.Κ.Γ. 

∆ιαγνωστικές εξετάσεις σε τιµές ΦΕΚ και όπου δεν υπάρχει, έκπτωση έως 50% επί του ισχύοντος 
καταλόγου.

∆υνατότητα προσκόµισης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (παραπεµπτικό) του ΕΟΠΥΥ για προγραµµα- 
τισµένες εξετάσεις εντός της Κλινικής.

Προνοµιακός τιµοκατάλογος για ιατρικές πράξεις στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών.

∆ωρεάν µεταφορά µε τα ασθενοφόρα του Doctors’ Hospital, εφόσον πραγματοποιηθεί νοσηλεία.

Σηµείωση: Οι παροχές στην Πρωτοβάθµια όσο και στη ∆ευτεροβάθµια περίθαλψη αφορούν άτοµα 
ηλικίας 14 ετών και άνω.

Απορρόφηση
εκπιπτόµενου 
ποσού

Το Νοσοκοµείο θα απορροφά: 
το 100%  των  εκπιπτόµενων ποσών 1.500€ και 750€ αντίστοιχα, 
το 50% του εκπιπτόµενου ποσού των 3.000€ και 
το 35% του εκπιπτόµενου ποσού των 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.
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Euromedica
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ

Ιατρικές επισκέψεις Απεριόριστες ∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για 
επείγοντα περιστατικά, όλο το 24ωρο, 365 
ηµέρες το χρόνο, στους εφηµερεύοντες ιατρούς 
των παρακάτω Kλινικών:
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.

Απεριόριστες ∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για 
επείγοντα περιστατικά, όλο το 24ωρο, 365 
ηµέρες το χρόνο, στους εφηµερεύοντες 
παιδιάτρους της EUROMEDICA Γενική Κλινική 
Θεσσαλονίκης.

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.

∆ιαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

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

∆ιαγνωστικές εξετάσεις µε έκπτωση 35% επί του 
ιδιωτικού τιµοκαταλόγου, στα ∆ιαγνωστικά 
Κέντρα Πανελλαδικά.

Check-up σε προνοµιακές τιµές: Βασικό µε 30€, 
Πλήρες µε 68€, θυρεοειδούς µε 50€, οστεο- 
πόρωσης 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.
∆υνατότητα διενέργειας ιατρικών εξετάσεων µε 
την προσκόµιση έγκυρου παραπεµπτικού του ΕΟΠΥΥ.
Ειδικές εκπτώσεις επί του ιδιωτικού τιµοκατα- 
λόγου, 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.

∆ιαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά:
• Oφθαλμολογικά χειρουργεία διαθλαστικών 
 ανωµαλιών (µυωπία - πρεσβυωπία) στα 
 Οφθαλµολογικά Κέντρα «ΟΡΑΣΙΣ» στην ειδική 
 τιµή των 1.700€ και για τα δύο µάτια και για 
 καταρράκτη στην ειδική τιµή των 1.200€, για 
 κάθε µάτι
• 20% έκπτωση για νοσηλεία στο σπίτι 
 (νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι)

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε 
ασθενοφόρο, µη περιπατητικών & επειγόντων 
περιστατικών, προς ∆ιαγνωστικά κέντρα του Οµίλου 
ή Κλινικές (για διενέργεια αξονικών και µαγνητικών 
τοµογραφιών, αξονικών στεφανιογραφιών και 
εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής), εφόσον πραγµατο- 
ποιηθεί νοσηλεία ή κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας.

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

∆ιαγνωστικές εξετάσεις µε έκπτωση 35%  επί 
του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου, στα ∆ιαγνωστικά 
Κέντρα Πανελλαδικά.

∆υνατότητα διενέργειας ιατρικών εξετάσεων µε 
την προσκόµιση έγκυρου παραπεµπτικού του ΕΟΠΥΥ.
Ειδικές εκπτώσεις επί του ιδιωτικού τιµοκατα- 
λόγου, 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.

∆ιαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά:
• Oφθαλμολογικά χειρουργεία διαθλαστικών 
 ανωµαλιών (µυωπία - πρεσβυωπία) στα 
 Οφθαλµολογικά Κέντρα «ΟΡΑΣΙΣ» στην ειδική 
 τιµή των 1.700€ και για τα δύο µάτια και για 
 καταρράκτη στην ειδική τιµή των 1.200€, για 
 κάθε µάτι
• 20% έκπτωση για νοσηλεία στο σπίτι 
 (νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι)

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε 
ασθενοφόρο, µη περιπατητικών & επειγόντων 
περιστατικών, προς ∆ιαγνωστικά κέντρα του Οµίλου 
ή Κλινικές (για διενέργεια αξονικών και µαγνητικών 
τοµογραφιών, αξονικών στεφανιογραφιών και 
εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής), εφόσον πραγµατο- 
ποιηθεί νοσηλεία ή κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας.



Απορρόφηση εκπιπτόµενου 
ποσού

EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσ/νίκης, EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός Θεσ/νίκης, EUROMEDICA 
Γενική Κλινική ∆ωδεκανήσου: 
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.
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Metropolitan
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ

Ιατρικές επισκέψεις ∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα 
περιστατικά, όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, 
σε εφηµερεύοντες ιατρούς του νοσοκοµείου, για 
τις ειδικότητες παθολόγου, χειρουργού, 
καρδιολόγου, ορθοπεδικού. 
∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε ΩΡΛ, πνευµο- 
νολόγο και νευρολόγο 09:00 - 21:00.

∆ωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις 
σε Επιµελητές Ιατρούς στα εξωτερικά ιατρεία του 
νοσοκοµείου (εξαιρούνται οι ειδικότητες ψυχιά- 
τρου, οδοντιάτρου και οφθαλµιάτρου). 
Οι ειδικότητες αλλεργιολόγου, ρευµατολόγου, 
ενδοκρινολόγου και ηπατολόγου χρεώνονται µε 
30€.
Οι αµοιβές των ∆ιευθυντών Ιατρών που δεν είναι 
ενταγµένοι στο πρόγραµµα των Εξωτερικών 
Ιατρείων χρεώνονται µε 40€.

40% έκπτωση στο οφθαλµολογικό τµήµα

∆ιαγνωστικές 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 ∆ηµοσίου 
(ΦΕΚ) µε προσαύξηση 30% επί αυτού. Στις 
διαγνωστικές εξετάσεις που δεν περιλαµβάνονται 
στον τιµοκατάλογο ΦΕΚ παρέχεται έκπτωση 50% 
επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου.

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν 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 ∆ιαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις 
στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκοµείου το 
κόστος τους υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 
τιµοκατάλογο του ∆ηµοσίου (ΦΕΚ) µε προσ- 
αύξηση 30% επ'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 ∆ηµοσίου 
(ΦΕΚ) µε προσαύξηση 30% επί αυτού. Στις 
διαγνωστικές εξετάσεις που δεν περιλαµβάνονται 
στον τιµοκατάλογο Φ.Ε.Κ. παρέχεται έκπτωση 
50% επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου. 

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν 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 ∆ιαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις 
στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκοµείου το 
κόστος τους υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 
τιµοκατάλογο του ∆ηµοσίου (ΦΕΚ) µε προσ- 
αύξηση 30% επ'αυτού.

∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα 
περιστατικά, όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, 
σε εφηµερεύοντες ιατρούς του νοσοκοµείου για 
τις ειδικότητες παιδιάτρου, παιδοχειρουργου, 
παιδοορθοπαιδικού.

Προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στα 
εξωτερικά ιατρεία του νοσοκοµείου µε 20€ σε 
παιδίατρο

40% έκπτωση στο οφθαλµολογικό τµήµα



ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ

∆ιαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

Σε εξετάσεις εκτός ΦΕΚ παρέχεται έκπτωση 50% 
επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου. 
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. 
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.).
Ειδικά προγράµµατα προληπτικού ελέγχου: 
Πρόγραµµα προληπτικού γυναικολογικού 
ελέγχου: κλινική εξέταση µαστών (ψηλάφιση), 
υπερηχογράφηµα µαστών ή ψηφιακή µαστο- 
γραφία, test-pap - γυναικολογική εξέταση. Ο 
προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος προ- 
σφέρεται στην ειδική τιµή των 30€ στη 
περίπτωση που επιλεγεί υπερηχογράφηµα 
µαστών ή στην ειδική τιµή των 60€ αν επιλεγεί 
ψηφιακή µαστογραφία.
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.

Σε εξετάσεις εκτός ΦΕΚ παρέχεται έκπτωση 50% 
επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου. 
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.

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

Απορρόφηση εκπιπτόµενου 
ποσού

Το Νοσοκοµείο θα απορροφά  το 20% της συµµετοχής του ασφαλισµένου (µετά την αφαίρεση του ποσού 
της συµµετοχής του δηµόσιου ασφαλιστικού φορέα) µέχρι του ποσού των 400€. Για να γίνει 
απορρόφηση είναι απαραίτητη η χρήση δηµόσιου ασφαλιστικού φορέα.

Παράδειγµα: κόστος νοσηλείας 2.500€, συµµετοχή δηµόσιου ασφαλιστικού φορέα 100€,  εκπιπτόµενο 
- συµµετοχή ασφαλισµένου 1.500€.
(1.500€ - 100€) Χ 20% = 280€ συµµετοχή νοσοκοµείου. Συµµετοχή φορέων: 100€ + 280€ = 380€. 
Εκπιπτόµενο ποσό 1.500€ µείον συµµετοχή φορέων 380€ = 1.120€ επιβάρυνση ασφαλισµένου.
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Για οποιαδήποτε χρήση των προνοµίων υγείας, 

παρακαλείσθε να καλείτε πρώτα στο 210 9303 800

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 παραπάνω προνόµια δεν αποτελούν αντικείµενο του ασφαλιστικού σας προγράµµατος, δηλαδή 
 δεν συνιστούν ασφαλιστικές παροχές. Σας παρέχονται από τα παραπάνω Νοσηλευτήρια και
 ∆ιαγνωστικά Κέντρα µε την επίδειξη της κάρτας νοσηλείας της Eurolife ERB Ασφαλιστική, 
 εφόσον το ασφαλιστήριο σας παραµένει σε ισχύ. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 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 την Eurolife ERB Ασφαλιστική φορέων. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως 
πριν από τη χρήση αυτών, να καλείτε για επιβεβαίωση ή άλλη πληροφορία, στο 210 9303 800.


