
Αξιοποίησε τα μοναδικά προνόμια υγείας που
σου προσφέρει το ασφαλιστικό επενδυτικό σου.

Αξία για σένα έχει να μπορείς
να επενδύεις σήμερα για το αύριο.

Για εμάς, να έχεις υγεία σήμερα
και αύριο.
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Λίστα
Παρόχων Σελίδα
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Κλινική Άγιος Λουκάς

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Ευρωκλινική Αθηνών

Όμιλος Ιατρικού
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Η Eurolife FFH AEAZ προσφέρει μέσω των Ασφαλιστικών Επενδυτικών Προγραμμάτων
της Εφάπαξ Καταβολής μια σειρά σημαντικών Προνομίων Υγείας. Σας προτρέπουμε να 
ενημερωθείτε για όλα τα προνόμια και τις παροχές οι οποίες σας εξοικονομούν χρήματα, 
καλύπτοντας τις ανάγκες πρόληψης και φροντίδας που μπορεί να χρειαστείτε, στα μεγαλύτερα 
νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα της Ελλάδας.

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε, όποτε χρειαστεί, σε ένα από τα συνεργαζόμενα 
νοσηλευτήρια, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα και να επωφεληθείτε από:

• Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις.
• Προνομιακές τιμές σε προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις.
• Επιπλέον παροχές.

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
• Το σύνολο ή μέρος των προνομίων μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη νέων ή την αφαίρεση ήδη 
υφιστάμενων ή ακόμα και να καταργηθούν πλήρως, καθώς αποτελούν προσφορά των συνεργαζόμενων με 
την Eurolife FFH AEAZ φορέων. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως πριν από τη χρήση αυτών, να καλείτε
για επιβεβαίωση ή άλλη πληροφορία στο 210 9303800.

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.



Ιατρικές
επισκέψεις

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. 

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.

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.
Από την έκπτωση στο επιπλεον ποσό εξαιρούνται ειδικές εξετάσεις (όπως μοριακού ελέγχου κ.α.) 
καθώς και φάρμακα.

Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Ειδικές τιμές: Mαγνητική Τομογραφία και Μαγνητική Αγγειογραφία 150€, Αξονική 
Τομογραφία 55€, Αξονική Αγγειογραφία 210€, Αξονική Στεφανιογραφία 200€, 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.

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

Κλινική
Άγιος Λουκάς Ενήλικες

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

Ιατρικές
επισκέψεις

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, και 
Γενικού Χειρουργού.

Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, έναντι 
αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 50€ για τους Διευθυντές.

Ενήλικες

Ιατρικές
επισκέψεις

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 & 
νευροχειρούργου με χρέωση 50€ ανά επίσκεψη.

Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις έναντι 20€ (εξαιρούνται 
Ενδοκρινολόγος – Ρευματολόγος – Διαβητολόγος – Εξειδικευμένα Κέντρα – Ειδικά Ιατρεία).

Έκπτωση 20% για επισκέψεις σε Διευθυντές & Αναπληρωτές Διευθυντές.

Διαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

Διαγνωστικές εξετάσεις με χρέωση σε ειδικό προνομιακό τιμοκατάλογο με έκπτωση
ως και 70%.

Έκπτωση 15% σε όλα τα πακέτα προληπτικού ελέγχου.

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού εφόσον 
πραγματοποιηθεί νοσηλεία (περιοχή Αθήνας & προάστια).

Έκπτωση έως 30% σε περίπτωση νοσηλείας χωρίς να γίνει χρήση ιδιωτικού 
ασφαλιστικού φορέα με δυνατότητα χρήσης κρατικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης 
(εξαιρούνται της έκπτωσης φάρμακα, υλικά, αμοιβές ιατρών και προνομιακά πακέτα 
νοσηλείας).

Ερρίκος Ντυνάν
Hospital Center Ενήλικες



Ιατρικές
επισκέψεις

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, και 
Γενικού Χειρουργού.

Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, έναντι 
αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 50€ για τους Διευθυντές.

Ευρωκλινική 
Αθηνών Ενήλικες

Ιατρικές
επισκέψεις

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,
και Γενικού Χειρουργού.

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά 
Ιατρεία, της Ευρωκλινικής Αθηνών, στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, 
Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου.
 
Ιατρικές επισκέψεις σε προνομιακή τιμή 15€ κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά 
Ιατρεία, της Ευρωκλινικής Αθηνών, στις ειδικότητες Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, 
Νευρολόγου, Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, 
Αγγειοχειρουργού, Νευροχειρουργού.

Διαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε διαγνωστικές εξετάσεις
για τακτικά και επείγοντα περιστατικά.

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

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.

Ευρωκλινική 
Αθηνών Ενήλικες
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Ιατρικές
επισκέψεις

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, και 
Γενικού Χειρουργού.

Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, έναντι 
αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 50€ για τους Διευθυντές.

Διαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

Ευρωκλινική 
Αθηνών Ενήλικες

Ιατρικές
επισκέψεις

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 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.

Διαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

Διαγνωστικές εξετάσεις* για επείγοντα περιστατικά ή προγραμματισμένα ραντεβού, 
θα παρέχονται με τιμοκατάλογο ΦΕΚ +30%. Στις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο ΦΕΚ παρέχεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου

(*) Εξαιρούνται εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός Ομίλου και ειδικές αξονικές και 
μαγνητικές.

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο για την Αττική εφόσον πραγματοποιηθεί νοσηλεία.

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Ειδικά Ιατρεία - κατόπιν ραντεβού 
Ιατρείου ελέγχου οστεοπόρωσης - ιατρική επίσκεψη 50€ και το βασικό πακέτο εξετάσεων 
με τιμοκατάλογο ΦΕΚ 
Ιατρείο Ιλίγγου - ιατρική επίσκεψη 50€ και το βασικό πακέτο εξετάσεων με τιμοκατάλογο 
ΦΕΚ 
Ιατρείο αρρυθμιών και υπέρτασης - ιατρική επίσκεψη 50€ και το βασικό πακέτο 
εξετάσεων με τιμοκατάλογο ΦΕΚ
Ειδικά Πακέτα Εξετάσεων - κατόπιν ραντεβού 
Έλεγχος μαστού - Υπερηχογράφημα Μαστών ή Ψηφιακή Μαστογραφία και Τεστ PAP: 50€ 
Έλεγχος προστάτη - PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο), PSA Free, και Ουρολογική κλινική 
εκτίμηση: 35€. 
Πακέτο ελέγχου θυροειδούς - Τ3,Τ4,TSH, U/S θυρεοειδούς και Ενδοκρινολογική ιατρική 
εκτίμηση: 85€ 
Φυσικοθεραπείες: 40€ ανά συνεδρία ανεξαρτήτως μεθόδου και χρόνου συνεδρίας. 

Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών Ενήλικες



5

Ιατρικές
επισκέψεις

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, και 
Γενικού Χειρουργού.

Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, έναντι 
αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 50€ για τους Διευθυντές.

Διαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

Ευρωκλινική 
Αθηνών 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. 

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.

Ειδικές εκπτώσεις: ειδικός προνοµιακός τιµοκατάλογος στις µη επεµβατικές 
Διαγνωστικές εξετάσεις, µε έκπτωση έως και 60%, στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.

Υγεία Ενήλικες

Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών (συνέχεια) Ενήλικες

Διαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

Ιατρικό Ψυχικού
Ιατρείο αρρυθμιών - Holter ρυθμού 24h, triplex καρδιάς, TSH και κλινική εξέταση: 120€ 
Ιατρείο υπέρτασης - Holter πιέσεως 24h, triplex καρδιάς, Τεστ κόπωσης και κλινική 
εξέταση: 140€ 
Πακέτο ελέγχου μαστού - Υπερηχογράφημα Μαστών ή Ψηφιακή Μαστογραφία και Τεστ 
PAP: 50€ 
Πακέτο ελέγχου προστάτη - PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο), PSA Free, και ουρολογική 
κλινική εκτίμηση: 35€ 
Πακέτο ελέγχου θυροειδούς - Τ3,Τ4,TSH, U/S θυρεοειδούς και ιατρική εξέταση σε 
Ενδοκρινολόγο: 85€ 

Ιατρικό Περιστερίου
Ιατρείο ελέγχου παθήσεων πρωκτού - δωρεάν η 1η επίσκεψη από Γενικό χειρουργό 
Ιατρείο ελέγχου παθήσεων σπονδυλικής στήλης - δωρεάν η 1η επίσκεψη από 
Ορθοπεδικό ή Νευροχειρουργό και το βασικό πακέτο εξετάσεων με τιμοκατάλογο ΦΕΚ 

Παροχές Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας *

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Έκπτωση 15% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 
Ιατρικό Ψυχικού - Περιστερίου: Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 
Ιατρικό Π. Φαλήρου: Έκπτωση 25% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: Εφαρμογή ειδικού προνομιακού τιμοκαταλόγου. 

(*) Των ανωτέρω εκπτώσεων εξαιρούνται οι ιατρικές αμοιβές, τα ειδικά υλικά, τα φάρμακα και οι 
εξετάσεις που διενεργούνται σε εξειδικευμένα κέντρα εκτός Ομίλου.

Σημειώσεις: 
1. Οι ανωτέρω παροχές θα εφαρμόζονται στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάλυψη από 
ασφαλιστική εταιρεία ή τυχόν προνομιακή τιμολόγηση. 
2. Σε περίπτωση ασφαλιστικής κάλυψης θα εφαρμόζονται οι συμφωνημένες παροχές της 
ασφαλιστικής εταιρείας (δεν εφαρμόζεται συνδυασμός προνομιών). 
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Διαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

Ιατρικές
επισκέψεις

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. 

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

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€.

40% έκπτωση στο οφθαλµολογικό τµήµα

Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά. Το κόστος των 
διαγνωστικών εξετάσεων θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου 
(ΦΕΚ) με προσαύξηση 30% επί αυτού κατά προσέγγιση.

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.

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% επ΄αυτού κατά προσέγγιση.

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. 

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.

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, 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.

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.
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Διαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

Ιατρικές
επισκέψεις

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών 
ιατρείων της Γενικής Κλινικής Μητέρα στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου, χειρουργού, 
ορθοπεδικού, γυναικολόγου 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. 

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας  300€, ανά περιστατικό, για τα περιστατικά που 
θα κριθούν επείγοντα, στην Γενική Κλινική Μητέρα. 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, στην Γενική Κλινική 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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Διαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

Ιατρικές
επισκέψεις

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. 

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

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€.

40% έκπτωση στο οφθαλµολογικό τµήµα

Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά. Το κόστος των 
διαγνωστικών εξετάσεων θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου 
(ΦΕΚ) με προσαύξηση 30% επί αυτού κατά προσέγγιση.

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.

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% επ΄αυτού κατά προσέγγιση.

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. 

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.

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, 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.

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.



Doctors’ Hospital Ενήλικες

Ιατρικές
Επισκέψεις,
Διαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

Παροχές χωρίς χρέωση
Συνάντηση με ιατρό της Κλινικής για αξιολόγηση υπαρχόντων οφθαλμολογικών 
εξετάσεων (χωρίς νέα εξέταση)
Screening test - προεγχειριτικός έλεγχος διαθλαστικής διόρθωσης 
(μυωπία/υπερμετρωπία/αστιγματισμός)
Screening test - προεγχειριτικός έλεγχος διόρθωσης πρεσβυωπίας
Screening test - οφθαλμοπλαστικός προεγχειριτικός έλεγχος
Σύντομη επανεξέταση μετά από μια εβδομάδα

Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω αφορούν πράξεις που διενεργούνται μόνο από τους 
ιατρούς του Athens Vision και όχι από εξωτερικούς συνεργάτες.

Δυνατότητα προτεραιότητας στον προγραμματισμό των ραντεβού (εντός της 
εβδομάδας) μέσω είτε του τηλεφωνικού κέντρου, σε ξεχωριστή γραμμή στο 2109515417, 
είτε μέσω της ιστοσελίδας του Athens Vision (on line προγραμματισμός ραντεβού).

Προνομιακές τιμές σε εξετάσεις και επεμβάσεις

Ενήλικες
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Athens Vision

Ιατρικές
επισκέψεις
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, Νευροχειρουργού, Καρδιολόγου, ΩΡΛ, Μαστολόγου.

Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις στα Εξωτερικά ιατρεία στις ειδικότητες 
του Αιματολόγου, Ρευματολόγου, Δερματολόγου, Νευρολόγου, Ενδοκρινολόγου, 
Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού με κόστος 10€.

Προνομιακή τιμή  30€ για επίσκεψης στα Εξειδικευμένα Ιατρεία της Κλινικής

Προνομιακές τιμές για προγραμματισμένες επισκέψεις στα Εξειδικευμένα Ιατρεία.

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

*εξαιρούνται Γαστροσκόπηση και Κολονοσκόπηση

Διαγνωστικές και Εργαστηριακές εξετάσεις σε τιμές Δημοσίου (ΦΕΚ) 

Έκπτωση έως 50% επί του Ιδιωτικού τιμοκαταλόγου για Διαγνωστικές και 
Εργαστηριακές  εξετάσεις που δεν καλύπτονται από το ταμείο

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€.

Προνομιακή Τιμολόγηση σε Ιατρικές πράξεις και αμοιβές στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών.

Δωρεάν διακομιδή με τα ασθενοφόρα προς την κλινική σε περίπτωση που προκύψει 
νοσηλεία και Έκπτωση έως 50% σε περίπτωση που δεν γίνει εισαγωγή.

Έκπτωση εως 50% στη νοσηλεία παθολογικών ή χειρουργικών περιστατικών και με 
δυνατότητα  ταυτόχρονης χρήσης κρατικού ασφαλιστικού φορέα. 
Προνομιακός τιμοκατάλογος Ιατρικών αμοιβών με απευθείας ανάθεση των 
περιστατικών στην κλινική (χωρίς συστήσα ιατρό)

Διαγνωστικές εξετάσεις, 
Εκπτώσεις & 
Επιπλέον παροχές

Νοσηλεία



Ιατρικές
επισκέψεις

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

• 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

∆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.

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.

Διαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά:
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.

Ενήλικες
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Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών:
Τ. 210 9303800

eurolife.gr

eurolifeconnect.gr

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

Επικοινωνήστε
μαζί μας

 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.

https://www.eurolife.gr/
https://connect.eurolife.gr/



