Αξία για σένα έχει να έχεις
μια αξιοπρεπή περίθαλψη υγείας.
Για εμάς να έχεις
και πρόληψη και φροντίδα.
Εξασφαλίζω περίθαλψη για όλους

Αξιοποίησε τα μοναδικά προνόμια
που σου προσφέρει το πρόγραμμά σου.

Προνόμια Ασφάλισης Υγείας

Η Eurolife FFH AEAZ προσφέρει μέσω των Ατομικών Νοσοκομειακών της προγραμμάτων
μια σειρά σημαντικών Προνομίων Υγείας. Σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε για όλα τα προνόμια
και τις παροχές οι οποίες σας εξοικονομούν χρήματα και λειτουργούν συμπληρωματικά,
καλύπτοντας τις ανάγκες πρόληψης και φροντίδας που μπορεί να χρειαστείτε, στα μεγαλύτερα
νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα της Ελλάδας.
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 παρακάτω προνόμια δεν αποτελούν αντικείμενο του ασφαλιστικού σας προγράμματος, δηλαδή δεν
συνιστούν ασφαλιστικές παροχές. Σας παρέχονται από τα παρακάτω Νοσηλευτήρια και ∆ιαγνωστικά Κέντρα
με την επίδειξη της κάρτας νοσηλείας της Eurolife FFH, εφόσον το ασφαλιστήριό σας παραμένει σε ισχύ.
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.
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Προνόμια Ασφάλισης Υγείας

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

Κλινική
Άγιος Λουκάς
Ιατρικές
επισκέψεις

Ενήλικες

Παιδιά

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

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις στους εφημερεύοντες
ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της
Κλινικής, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το
χρόνο, για επείγοντα περιστατικά στην
ειδικότητα του παιδιάτρου.
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

Απεριόριστες προγραμματισμένες
ιατρικές επισκέψεις σε παιδίατρο, 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).

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.
*εξαιρούνται ειδικές εξετάσεις (όπως
μοριακού ελέγχου κ.α.) και φάρμακα.

Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση
50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Ειδικές τιμές: 150€ για MRI και MRA,
55€ για CT, 210€ για αξονική
αγγειογραφία και 200€ για αξονική
στεφανιογραφία.
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.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για
επείγοντα περιστατικά αξίας έως 200€
ανά περιστατικό και 50% έκπτωση επί
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου για το
επιπλέον ποσό.
Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση
50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Ειδικές τιμές: 150€ για MRI και MRA, 55€
για CT και 210€ για αξονική
αγγειογραφία.
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)

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

Ενήλικες
Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων αποκλειστικά στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, όλο το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο για επείγοντα περιστατικά, στις ειδικότητες παθολόγου,
καρδιολόγου & γενικού χειρουργού.
Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες
παθολόγου, καρδιολόγου, γενικού χειρουργού, ορθοπεδικού, ΩΡΛ και Ουρολόγου.
Στις λοιπές ειδικότητες παρέχεται η προνομιακή τιμή των 20€ ανα επίσκεψη.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά αξίας έως 400€ ανά
περιστατικό.
Δωρεάν κάλυψη για υλικά και φάρμακα μέχρι του ποσού των 30€. Αναφορικά με τα
φάρμακα, διευκρινίζεται ότι η παροχή ισχύει αποκλειστικά και μόνο για ό,τι χορηγείται
εντός Κλινικής, για την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού.
Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί το ποσό των 400€,
παρέχεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου με εξαίρεση τις
ενδοσκοπικές πράξεις. Τυχόν επιπλέον χρέωση υλικών ή φαρμάκων θα γίνεται βάση
του τιμοκαταλόγου της Κλινικής.
Εκπτώσεις στη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα νοσήλια.
Παρέχεται έκπτωση 30% στη συμμετοχή των ασφαλισμένων, μέχρι του ποσού
των 500€.
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, σε επείγον περιστατικό, εφόσον πραγματοποιηθεί
νοσηλεία, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Η κλινική, θα απορροφά το 30% της συμμετοχής του ασφαλισμένου, έχοντας για
ανώτατο όριο το ποσό των 500€.
Απαραίτητη η χρήση Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα.
Το ποσό επί του οποίου θα υπολογίζεται η απορρόφηση του 30%, είναι αυτό που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του Δημόσιου Ασφαλιστικού
Φορέα, του κόστους υλικών, φαρμάκων και ιατρικών αμοιβών.
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ΙΑΣΩ
Θεσσαλίας

Ενήλικες

Ιατρικές
επισκέψεις

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ειδική τιμή 20€ στις επισκέψεις για τις εφημερεύουσες
ειδικότητες σε εξωτερικά ιατρεία. Ενδεικτικές ειδικότητες: Παθολόγος,
Γενικός Χειρουργός, Καρδιολόγος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ορθοπεδικός.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά αξίας έως 200€ ανά
περιστατικό στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Μετά το ποσό αυτό παρέχεται έκπτωση 30% επί
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Απεριόριστες προγραμματισμένες Διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά
Ιατρεία του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Το κόστος των εξετάσεων υπολογίζεται με βάση τον
τιμοκατάλογο Δημοσίου (ΦΕΚ). Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, παρέχεται έκπτωση 30%
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Ειδική τιμή σε ψηφιακή μαστογραφία και υπέρηχο μαστών στα 60€.
Σημείωση: Από τις παραπάνω εκπτώσεις εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό
υλικό, αμοιβές ιατρών και ιατρικές αμοιβές των έκτακτων κλήσεων.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας θα απορροφά ποσό 250€ επί του εκάστοτε εκπιπτόμενου ποσού.
Παράδειγμα: κόστος νοσηλείας 2.500€, συμμετοχή δημόσιου ασφαλιστικού φορέα
100€, εκπιπτόμενο - συμμετοχή ασφαλισμένου 1.500€. Συμμετοχή φορέων: 100€ + 250€ =
350€. Εκπιπτόμενο ποσό 1.500€ μείον συμμετοχή φορέων 350€ = 1.150€ επιβάρυνση
ασφαλισμένου.
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Ιατρικό
Διαβαλκανικό
Κέντρο
Ιατρικές
επισκέψεις

Ενήλικες

Παιδιά

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 ιατρικές
επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς
των εξωτερικών ιατρείων στην
Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού
Διαβαλκανικού στην ειδικότητα του
παιδιάτρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες
το χρόνο και στην ειδικότητα του
παιδοχειρουργού, εργάσιμες ημέρες μέχρι
τις 19:00.

Δωρεάν απεριόριστες προγραµµατισµένες
ιατρικές επισκέψεις κατόπιν τηλεφωνικού
ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία στους
εφημερεύοντες ιατρούς, στις ειδικότητες
παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού
και γενικού χειρουργού.
Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, για τις
λοιπές ειδικότητες πλην των
εφημερευόντων και στα επείγοντα, από
Δευτέρα έως και Παρασκευή, εργάσιμες
ημέρες, με έκπτωση 25%.

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για τις λοιπές
ειδικότητες πλην των εφημερευόντων και
στα επείγοντα, από Δευτέρα
έως και Παρασκευή, εργάσιμες ημέρες,
με έκπτωση 25%.
Kόστος 50€ για έκτακτη κλήση ιατρών,
πλην των εφημερευόντων, και ιατρών για
τη διάγνωση απεικονιστικών εξετάσεων.

Kόστος 50€ για έκτακτη κλήση ιατρών,
πλην των εφημερευόντων, και ιατρών για
τη διάγνωση απεικονιστικών εξετάσεων.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας
400€** ανά περιστατικό, για τα
περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα*.
Μετά το ποσό των 400€ παρέχεται
έκπτωση 50%, επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου.

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας
400€** ανά περιστατικό ετησίως για τα
περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα*.
Μετά το ποσό των 400€ παρέχεται
έκπτωση 50%, επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου.

Έκπτωση 50% στις Διαγνωστικές εξετάσεις
στα Εξωτερικά Ιατρεία, επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου. Οι εξετάσεις που αφορούν
αξονικές - μαγνητικές τομογραφίες, Triplex
και PET CT παρέχονται σε τιμές κρατικού
τιμολογίου (ΦΕΚ).

Έκπτωση 50% στις Διαγνωστικές εξετάσεις
στα Εξωτερικά Ιατρεία, 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
εξωτερικά ιατρεία, επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου.

Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα
εξωτερικά ιατρεία,επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου.

Check-up Basic για άνδρες 90€ και για
γυναίκες 100€:

Παιδιατρικό Check-up 130€:

• 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.

• 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 εξέταση,
έλεγχος ψυχοσωματικής ανάπτυξης,
ΩΡΛ-ακουόγραμμα, ορθοπεδική εξέταση,
σπιρομέτρηση, παιδιατρική εξέταση.
Σημείωση: Οι ηλικίες που καλύπτει
το παιδιατρικό είναι έως 14 ετών.
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Ιατρικό
Διαβαλκανικό
Θεσ/νίκης (συνέχεια)
Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Ενήλικες

Παιδιά

• Γυναίκες (επιπλέον των παραπάνω):
ψηλάφηση μαστών, γυναικολογική εξέταση,
Pap-test.
• Άνδρες άνω των 50 ετών (επιπλέον
των παραπάνω): P.S.A.

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
εξέταση, παθολογική εξέταση, πλήρης
έκθεση με παρατηρήσεις.
• Γυναίκες (επιπλέον των παραπάνω):
ψηλάφηση μαστών, γυναικολογική εξέταση,
Pap-test, ψηφιακή μαστογραφία.
• Άνδρες άνω των 50 ετών (επιπλέον των
παραπάνω): P.S.A.

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 Νοσοκομείου.
Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται πάσης φύσεως υλικά και φάρμακα.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Το Νοσοκομείο θα απορροφάει το 50% της εκάστοτε συμμετοχής του ασφαλισμένου
με απαραίτητη χρήση ΕΟΠΥΥ, 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€, για περιστατικά με μία
τουλάχιστον διανυκτέρευση.
Για νοσηλείας μιας ημέρας (ODC), το Νοσοκομείο θα απορροφάει το 50% της
εκάστοτε συμμετοχής του ασφαλισμένου με απαραίτητη χρήση ΕΟΠΥΥ, μετά την
αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του ασφαλιστικού φορέα, του κόστους των
φαρμάκων, πάσης φύσεως υλικών, χημειοθεραπειών, εκχύσεων, ακτινοθεραπειών και
των αμοιβών των ιατρών και μέχρι του ποσού των 200€.

7

Υγεία

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. Στην καρδιολογική επίσκεψη
υπάρχει χρέωση 5€ για ηλεκτροκαρδιογράφημα.

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, για την
περιοχή της Αττικής.
Ειδικές εκπτώσεις: ειδικός προνοµιακός τιµοκατάλογος στις µη επεµβατικές
Διαγνωστικές εξετάσεις, µε έκπτωση έως και 60%, στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.
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Metropolitan
Hospital
Ιατρικές
επισκέψεις

Ενήλικες

Παιδιά

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.

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
παιδιάτρου, παιδοχειρουργου,
παιδοορθοπεδικου*.

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

* Διευκρινίζεται ότι η ειδικότητα του
Παιδοορθοπεδικού είναι δωρεάν από τις 9:00
π.μ. έως τις 23:00 μ.μ.

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€.

Προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις
στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου
με 20€ σε παιδίατρο.
40% έκπτωση στο οφθαλµολογικό τµήµα

40% έκπτωση στο οφθαλµολογικό τµήµα

Διαγνωστικές 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 Δημοσίου (ΦΕΚ) με
προσαύξηση 30% κατά προσέγγιση επί
αυτού. 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.

∆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 Δημοσίου (ΦΕΚ) με
προσαύξηση 30% κατά προσέγγιση επί
αυτού. Στις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν
περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο Φ.Ε.Κ.
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.

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% κατά
προσέγγιση επ' αυτού.

Για Διαγνωστικές και εργαστηριακές
εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία του
Νοσοκομείου το κόστος τους υπολογίζεται
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του
Δημοσίου (ΦΕΚ) με προσαύξηση 30% κατά
προσέγγιση επ' αυτού.

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.

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.

10% έκπτωση στις οδοντιατρικές
υπηρεσίες, 15% έκπτωση στις
φυσιοθεραπείες, 30% έκπτωση στα
check-up.
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Metropolitan
Hospital (συνέχεια)
Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Ενήλικες

Παιδιά

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.

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.).

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

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.

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.λ.π.)

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.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Το Νοσοκομείο Metropolitan θα απορροφά 50% 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€, συμμετοχή δημόσιου ασφαλιστικού φορέα 100€, εκπιπτόμενο συμμετοχή ασφαλισμένου 1.500€
(1.500€ -100€ ) Χ 50% = 700€ συμμετοχή νοσοκομείου. Συμμετοχή φορέων: 100€ + 700€ =
800€ . Εκπιπτόμενο 1.500€ μείον συμμετοχή φορέων 800€ = 700€ επιβάρυνση
ασφαλισμένου.
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Μητέρα

Ενήλικες

Παιδιά

Ιατρικές
επισκέψεις

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων της Γενικής Κλινικής
Μητέρα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το
χρόνο, για επείγοντα περιστατικά στις
ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου,
ορθοπεδικού, γυναικολόγου και ΩΡΛ.

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων της Κλινικής Παίδων
Μητέρα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το
χρόνο, για επείγοντα περιστατικά στις
ειδικότητες του παιδιάτρου,
παιδοχειρουργού, παιδοορθοπεδικού
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.
Στην καρδιολογική επίσκεψη υπάρχει
χρέωση 5€ για ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
με 15€, στα εξωτερικά ιατρεία, κατόπιν
ραντεβού στον εκάστοτε εφημερεύοντα
ιατρό, στις ειδικότητες του
παιδοχειρουργού, παιδοορθοπεδικού και
ΩΡΛ. Σε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες
παρέχεται έκπτωση 25%.
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).

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας
300€, ανά περιστατικό, για τα περιστατικά
που θα κριθούν επείγοντα, στη Γενική
Κλινική Μητέρα. Μετά το ποσό των 300€
παρέχεται έκπτωση 50%, επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις παιδιών
(έως 16 ετών) αξίας 300€ ανά περιστατικό
για τα περιστατικά που θα κριθούν
επείγοντα. 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 στη Γενική Κλινική Μητέρα,
για την περιοχή της Αττικής.

Επιπλέον παροχές: Δωρεάν µεταφορά µε
ασθενοφόρο, σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού, εφόσον πραγματοποιηθεί
νοσηλεία, στην Κλινική Παίδων 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.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Το Μητέρα θα απορροφά το 50% της συμμετοχής του ασφαλισμένου μετά την
αφαίρεση της συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού.
Παράδειγμα: κόστος νοσηλείας 2.500€, συμμετοχή δημόσιου ασφαλιστικού φορέα
100€, εκπιπτομένο - συμμετοχή ασφαλισμένου 1.500€. (1.500€ - 100€) Χ 50% = 700€
συμμετοχή νοσοκομείου.
Συμμετοχή φορέων: 100€ + 700€ = 800€. Εκπιπτομένο ποσό 1.500€ μείον συμμετοχή
φορέων 800€ = 700€ επιβάρυνση ασφαλισμένου.
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Metropolitan
General
Ιατρικές επισκέψεις

Ενήλικες
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 ιατρικές επισκέψεις σε ΩΡΛ και πνευμονολόγο 09:00 - 21:00.
Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής σε όλες τις ειδικότητες. Εξαιρούνται οι κάτωθι:
Οι επισκέψεις σε αλλεργιολόγο, ρευματολόγο και ηπατολόγο κοστολογούνται
στην προνομιακή τιμή των 30€/ειδικότητα.
Οι επισκέψεις σε ενδοκρινολόγο κοστολογούνται στα 10€.
Oι επισκέψεις σε δερματολόγο κοστολογούνται στα 25€.

Διαγνωστικές εξετάσεις,
Εκπτώσεις &
Επιπλέον παροχές

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις* για επείγοντα περιστατικά αξίας έως 300€ ανά
περιστατικό στο Metropolitan General. Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών
εξετάσεων υπερβεί το ποσό των 300€, θα χρησιμοποιείται προνομιακός τιμοκατάλογος
βασισμένος σε τιμές κατά προσέγγιση ΦΕΚ+30%. Σε εξετάσεις που δεν προβλέπεται ΦΕΚ,
παρέχεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Για προγραμματισμένες μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις παρέχεται ειδικός
προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές κατά προσέγγιση ΦΕΚ+30%.
Σε εξετάσεις που δεν προβλέπεται ΦΕΚ, παρέχεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου. Σχετικά με την τιμολόγηση εξειδικευμένων αιματολογικών και
μικροβιολογικών εξετάσεων συστήνεται προηγούμενη επικοινωνία με το θεραπευτήριο.
Σημείωση: στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ιατρικές
επεμβατικές πράξεις, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά,
φάρμακα, πακέτα χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών.

Οφθαλμολογικές εξετάσεις με έκπτωση 40%.
Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στις επισκέψεις σε Δ/ντές ιατρούς 40€.
Σε Μαγνητικές Τομογραφίες (MRI), Αξονικές Τομογραφίες (CT), και Τriplex Καρδιάς και
Σώματος παρέχεται τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) πλην εξειδικευμένων αξονικών,
μαγνητικών και απεικονιστικών εξετάσεων για την τιμολόγηση των οποίων συστήνεται
προηγούμενη επικοινωνία με το θεραπευτήριο.
Στις εξετάσεις μοριακής βιολογίας καθώς και σε ειδικές αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες
έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Φυσικοθεραπευτήριο: Έκπτωση 15% στις φυσικοθεραπείες
Check up: Στα Check-up του Νοσοκομείου, έκπτωση 20%.
Δυνατότητα διενέργειας των παρακάτω προνομιακών πακέτων πρόληψης υγείας:
Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση) - Υπερηχογράφημα μαστών - Pap test - Γυναικολογική
εξέταση 40€
Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση) - Ψηφ. μαστογραφία - Pap test - Γυναικολ. Εξέταση 80€
P. S.A - Free P. S.A - Ουρομετρία - Κλινική εξέταση του προστάτη 60€
Test pap - γυναικολογική εξέταση 25€
Μέτρηση οστικής πυκνότητας 20€
Υπερηχογράφημα μαστών - Ψηφιακή μαστογραφία - Επίσκεψη σε μαστολόγο 40€
Υπερηχογράφημα μαστών - Ψηφιακή μαστογραφία - Τομοσύνθεση μαστών - Επίσκεψη σε
μαστολόγο 90€
Ψηφιακή μαστογραφία 30€
Τ3, Τ4, TSH, υπερηχογράφημα θυρεοειδούς - Ενδοκρινολογική εξέταση 45€
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο στο Metropolitan General εφόσον πραγματοποιηθεί
νοσηλεία για την περιοχή της Αττικής.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

Το Metropolitan θα απορροφά το 50% του εκάστοτε εκπιπτόμενου ποσού μετά την
αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του ασφαλιστικού φορέα, του κόστους των φαρμάκων,
των υλικών και των αμοιβών ιατρών.
Παράδειγμα:
κόστος νοσηλείας 2.500€, συμμετοχή δημόσιου ασφαλιστικού φορέα 100€, εκπιπτόμενο συμμετοχή ασφαλισμένου 1.500€
(1.500€ -100€ ) Χ 50% = 700€ συμμετοχή νοσοκομείου. Συμμετοχή φορέων: 100€ + 700€ =
800€ . Εκπιπτόμενο 1.500€ μείον συμμετοχή φορέων 800€ = 700€ επιβάρυνση
ασφαλισμένου.
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Euromedica

Ενήλικες

Παιδιά

Ιατρικές
επισκέψεις

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

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
για επείγοντα περιστατικά, όλο το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες
παιδιάτρους της Euromedica Γενική Κλινική
Θεσσαλονίκης.

• 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.

∆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.

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.
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.

Απορρόφηση
συμμετοχής
ασφαλισμένου

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.

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
πραγματοποιηθεί νοσηλεία ή κατά τη
διάρκεια μιας νοσηλείας.

Euromedica Γενική Κλινική Θεσ/νίκης, Euromedica Κυανούς Σταυρός Θεσ/νίκης,
Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου:
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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Επικοινωνήστε
μαζί μας

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών:
Τ. 210 9303800

eurolife.gr

eurolifeconnect.gr

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.

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

