
                                             

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 

Οι παροχές αφορούν σε όλους τους ασφαλισμένους με οποιοδήποτε συμβόλαιο (εξαιρουμένων συμβολαίων ασφαλιστήριων 

υγείας) , καθώς και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς τους με σχέση συγγένειας A’ βαθμού (συζύγους, παιδιά, γονείς). 

 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
Χωρίς χρήση ιδιωτικής ασφάλισης 
 

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

 

Ρητά συμφωνείται ότι των ανωτέρω  εκπτώσεων εξαιρούνται οι χρεώσεις που αφορούν σε φάρμακα, υλικά και αμοιβές γιατρών 

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

 ΔΩΡΕΑΝ 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) 

 

 Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε διαγνωστικές εξετάσεις στην 
Ευρωκλινική Αθηνών και στην Ευρωκλινική Παίδων  
 

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

 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

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

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

 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) 

 



                                             

 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου για την περιοχή της Αττικής προς την 

Ευρωκλινική Αθηνών και Παίδων, σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία.  

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 

 
Για ραντεβού και  πληροφορίες παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με το συντονιστικό κέντρο 

Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 -17.00μμ στο 210 6416800 & 801. 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 

Αθανασιάδου 7-9, πάροδος Δ. Σούτσου, 115 21 Αθήνα 

Τηλ: 210 6416 600 

Fax: 210 6416 555 

Τηλεφωνικό - Συντονιστικό κέντρο: 210 6416800 & 801 

www.euroclinic.gr 

E-mail: info@euroclinic.gr 

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