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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η κάλυψη ισχύει από την 1η ημέρα έναρξης του συμβολαίου για το ατύχημα και από την 7η
ημέρα για την ασθένεια.
 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ από Ατύχημα ή Ασθένεια, κατ’ έτος έως
€2.000
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται με παραπεμπτικό Ιατρού συναφούς ειδικότητας και σχετική
με αυτές διάγνωση, από :
α) Συνεργαζόμενο Ιατρό των Κλινικών του Ομίλου ή του Δικτύου συνεργαζόμενων Ιατρών, είτε
από
β) Προσωπικό Ιατρό του ασφαλισμένου
και θα εφαρμόζεται εκπτωτικός τιμοκατάλογος.
Σε Αττική & Θεσσαλονίκη,
Τα πρώτα €200 κατ’ έτος, που αφορούν Διαγνωστικές Εξετάσεις
ΔΩΡΕΑΝ
σε όλες τις κλινικές του Ομίλου,
Μετά την υπέρβαση των €200 κατ’ έτος,
 Με παραπεμπτικό συνεργαζόμενου ιατρού ή Ιατρού των κλινικών του
15%
Ομίλου, η συμμετοχή του ασφαλισμένου θα είναι:
 Με παραπεμπτικό προσωπικού Ιατρού, η συμμετοχή του
25%
ασφαλισμένου θα είναι:
Μετά την υπέρβαση των €2.000 κατ’ έτος
 Σε προνομιακό τιμολόγιο και σε όλες τις κλινικές του Ομίλου, θα ισχύει
40%
έκπτωση:
Εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης,
Ο ασφαλισμένος συμμετέχει στο κόστος των εξετάσεων με την τιμή ΦΕΚ.
Επιπλέον, στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα της επαρχίας θα μπορεί να γίνει χρήση και του
ΕΟΠΥΥ, εφόσον το Διαγνωστικό που θα επιλεχθεί συνεργάζεται και με τον ΕΟΠΥΥ.
Σε περίπτωση υπέρβασης των €2.000 κατ’ έτος θα ισχύει προνομιακός τιμοκατάλογος.
 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Στις Κλινικές Ενηλίκων του Ομίλου, σε ιατρό επιλογής της κλινικής, καλύπτονται επίσης :



Γαστροσκόπηση, στην προνομιακή τιμή των
και
Κολονοσκόπηση, στην προνομιακή τιμή των

€140
€200

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: αμοιβή Κλινικής & αμοιβή Γαστρεντερολόγου & Υγειονομικό
υλικό, Φάρμακα και τυχόν λήψη για βιοψία. Δεν συμπεριλαμβάνονται Ιστολογικές εξετάσεις και
clo test.
Σε περίπτωση πολυπεκτομής κατατάσσονται στις χειρουργικές επεμβάσεις και θα εφαρμόζεται
έκπτωση 15%, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί Νοσοκομειακό Συμβόλαιο ή άλλη
παροχή.
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 IΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, προγραμματισμένες & έκτακτες
Σε Αττική & Θεσσαλονίκη,
Στους εφημερεύοντες ιατρούς όλων των κλινικών του Ομίλου, στις
βασικές ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός,
Παιδίατρος, όλο το 24ωρο
Στους εφημερεύοντες Παιδοχειρουργούς οι Ιατρικές επισκέψεις είναι
και μπορούν να γίνουν : στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών όλο το 24ώρο και
στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης έως
7μμ, εκτός Σαββατοκύριακου.
 Στους εφημερεύοντες ιατρούς λοιπών Ειδικοτήτων, των Γενικών
Κλινικών του Ομίλου, επισκέψεις κατόπιν ραντεβού, με αμοιβή
και
 Σε εφημερεύοντες ιατρούς των Γενικών κλινικών του Ομίλου, σε
συγκεκριμένες ειδικότητες ανά κλινική, επισκέψεις κατόπιν
ραντεβού, με αμοιβή
Σε περίπτωση έκτακτης κλήσης ιατρικής ειδικότητας εκτός ωραρίου
λειτουργίας τακτικών εξωτερικών ιατρείων, το επιπλέον κόστος ειδικής
κλήσης θα είναι
 Ιατρικές επισκέψεις στο σπίτι, μέσω του Δικτύου των
συνεργαζόμενων ιατρών, εφόσον το περιστατικό δεν επιτρέπει τη
μετακίνηση του ασθενή και ανάλογα την ημέρα & ώρα της
επίσκεψης
 Ειδικά οι Ψυχολόγοι/ Ψυχίατροι, καλύπτονται, στην Αθήνα, μέσω
του δικτύου των συνεργαζόμενων ιατρών, με αμοιβή
Εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης, στους ιατρούς του Δικτύου
 Στις περιοχές που περιλαμβάνονται στον πίνακα, ισχύουν
εγγυημένες αμοιβές
στις ειδικότητες: Παθολόγος ή Γενικός ιατρός, Καρδιολόγος,
Ορθοπεδικός, Παιδίατρος, Γυναικολόγος και ως κατωτέρω :

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ

€30

€25
€50

Από €40 έως €60

Από €30 έως €50

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ
€20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Ειδικότητα ιατρού
Περιοχή

Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Καβάλα,
Λάρισα, Κόρινθος, Χαλκίδα,
Χανιά, Τρίκαλα, Σέρρες, Κατερίνη,
Καλαμάτα, Λαμία, Ιωάννινα,
Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη,
Ρέθυμνο, Κέρκυρα, Έδεσσα,
Πύργος, Ξάνθη, Χίος, Λιβαδειά/
Θήβα, Αργολίδα

Παθολόγος ή
Γενικός Ιατρός

Καρδιολόγος,
Ορθοπεδικός

Παιδίατρος

Γυναικολόγος

€20
€20

€20

€20

Δράμα, Ρόδος, Καρδίτσα,
Μυτιλήνη, Τρίπολη, Βέροια,
Ζάκυνθος, Αγρίνιο/ Μεσολόγγι,
Κιλκίς, Κοζάνη/ Πτολεμαΐδα,
Γιαννιτσά, Άρτα, Ηγουμενίτσα,
Καστοριά

Στις λοιπές περιοχές και ειδικότητες (εκτός πίνακα)
 Στο Ιατρείο των ιατρών του Δικτύου
 Ιατρικές Επισκέψεις στο σπίτι, μέσω του Δικτύου των
συνεργαζόμενων ιατρών, εφόσον το περιστατικό δεν επιτρέπει τη
μετακίνηση του ασθενή και ανάλογα την ημέρα & ώρα της
επίσκεψης

Από €20 έως €50

Από €20 έως €50

Από €40 έως €60
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 ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Σε Αττική & Θεσσαλονίκη,
Διαγνωστικές Εξετάσεις σε εκπτωτικό τιμοκατάλογο
Τα πρώτα €200 κατ’ έτος, που αφορούν Διαγνωστικές Εξετάσεις,
ΔΩΡΕΑΝ
εφόσον δεν έχει προηγηθεί χρήση του ορίου αυτού και ως
αναγραφόμενα στην αντίστοιχη παροχή.
Άνω των €200 & έως €2.000 κατ’ έτος, η συμμετοχή του ασφ/νου θα είναι:
15%
 Με παραπεμπτικό συνεργαζόμενου ιατρού ή ιατρού του Δικτύου :
ή
25%
 Με παραπεμπτικό προσωπικού ιατρού :
Και
Σε περίπτωση υπέρβασης των €2.000 κατ’ έτος, παρέχεται έκπτωση,
40%
σε προνομιακό τιμολόγιο, σε όλες τις κλινικές του Ομίλου.
Ιατρικές Επισκέψεις, στις βασικές ειδικότητες, στους εφημερεύοντες
Ιατρούς των Κλινικών του Ομίλου
ΔΩΡΕΑΝ
και επιπλέον ως αναγραφόμενα στην αντίστοιχη παροχή.
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκέπτονται τις
Κλινικές του Ομίλου χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με τη Γραμμή Υγείας και η ταυτοποίηση
θα γίνεται εντός της Κλινικής.
Σε περίπτωση έκτακτης κλήσης ιατρικής ειδικότητας, εκτός ωραρίου
λειτουργίας τακτικών εξωτερικών ιατρείων, επιπλέον κόστος έκτακτης
κλήσης
€50
Εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης,
 Ο ασφαλισμένος θα συμμετέχει στο κόστος των Διαγνωστικών
Εξετάσεων με τιμή ΦΕΚ και ως αναγραφόμενα στην αντίστοιχη παροχή.
 Ο ασφαλισμένος θα συμμετέχει στην αμοιβή των βασικών ειδικοτήτων
Ιατρών του Δικτύου ως και Πίνακα Βασικών Περιοχών και Ειδικοτήτων
με την Εγγυημένη τιμή των €20. Στις υπόλοιπες περιοχές και ειδικότητες
εκτός πίνακα, καθώς και για τις Ιατρικές Επισκέψεις στο σπίτι, θα
ισχύουν οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση αμοιβές, ως και
αναγραφόμενα στην αντίστοιχη παροχή.
 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καλύπτονται Ιατρικές Πράξεις όπως αφαίρεση γύψου, συρραφές,
αφαίρεση ραμμάτων, στις κλινικές του Ομίλου, σε προνομιακό
τιμοκατάλογο και με έκπτωση
 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Στην Αττική,
Στους φυσιοθεραπευτές του Δικτύου, συμμετοχή ανά συνεδρία :
 Στο Ιατρείο
 Στο σπίτι
Στη Θεσσαλονίκη,
Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, συμμετοχή ανά συνεδρία
Εκτός
Αττικής
και
Θεσσαλονίκης,
στους
συνεργαζόμενους
Φυσιοθεραπευτές
 Στο Ιατρείο
 Στο σπίτι έως
Αναλόγως της πάθησης οι συνεδρίες περιλαμβάνουν περιοριστικά τα εξής:
Υπερήχους, Laser σημείων, Διαθερμία, Ηλεκτροθεραπεία, Tens, Μαλάξεις

40%
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ
€20
€25
€20
€30
€50
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 CHECK UP
 Check up έως 18 ετών, πανελλαδικά, με συμμετοχή
Περιλαμβάνει: Γεν. Ούρων, Γεν.Αίματος, Σίδηρος, Φεριτίνη, Ουρία,
Κρεατινίτη, Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια,
LDL, HDL, anti-HBs και Παιδιατρική Εξέταση.
 Check up ενηλίκων, έως 45 ετών, πανελλαδικά, με συμμετοχή
Περιλαμβάνει: Γεν. Ούρων, Γεν.Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ,
Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, LDL, HDL και Καρδιογράφημα με
καρδιολογική εκτίμηση για τους άνδρες και για τις γυναίκες test pap.
 Check up ενηλίκων, άνω των 45 ετών, πανελλαδικά, με συμμετοχή
Περιλαμβάνει: Γεν. Ούρων, Γεν. Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ,
Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, LDL, HDL και Καρδιογράφημα με
καρδιολογική εκτίμηση και PSA, ακτινογραφία θώρακος για τους άνδρες
και για τις γυναίκες test pap, ψηφιακή μαστογραφία & υπέρηχος μαστών.
Η συμμετοχή των γυναικών, σε περίπτωση που επιλεχθεί μόνο ψηφιακή
μαστογραφία ή μόνο υπέρηχος μαστών, θα είναι :

€10

€10

€15

€13

Τα Check Ups μπορούν να πραγματοποιηθούν ένα (1) μήνα μετά την εξόφληση της ετήσιας δόσης
του συμβολαίου ή αμέσως μετά την εξόφληση της 2ης εξαμηνιαίας δόσης, εφόσον έχει επιλεχθεί
εξάμηνος τρόπος πληρωμής και οι εξετάσεις όλων των πακέτων διενεργούνται συνολικά.
Μετά την 1η ανανέωση θα καλύπτονται άμεσα από ενάρξεως.
Εξειδικευμένα Check Ups, με προνομιακό κόστος στις Κλινικές του
Ομίλου :
 Έλεγχος Θυροειδούς (U/S θυρεοειδούς,Τ3,Τ4,TSH,Anti-TPO,Anti-TG)
 Έλεγχος Καρκινικών Δεικτών (CEA, AFR, CA19-9)
 Ανδρολογικός έλεγχος (U/S Ουρ.Κύστεως και Προστάτου, PSA)
Επιπλέον,
Ειδικά για τα παιδιά, με προνομιακή συμμετοχή
 Back to school (από 01/09 έως 30/11), πλήρης προληπτικός
έλεγχος για την έναρξη σχολικής χρονιάς.
Περιλαμβάνει: Απλή παιδο-καρδιολογική εξέταση, Διαθωρακικό
υπερηχογράφημα Triplex, Η.Κ.Γ. παίδων, Οφθαλμιατρική
εξέταση.
Ειδικά για τις γυναίκες, νέα Μέθοδος screening για τον καρκίνο του
μαστού :
 Ultra fast MRI /Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία με
Το σκιαγραφικό είτε συνταγογραφείται στον ΕΟΠΥΥ, είτε καλύπτεται
από την ασφαλισμένη ιδιωτικά με

€50
€50
€50
€80

€75
€45

Τα εξειδικευμένα Check Ups μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα από ενάρξεως.
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΑ
Σε Αττική & Θεσσαλονίκη : Καλύπτονται ιατρικές επισκέψεις, στα
τακτικά Ιατρεία του Ομίλου, με συμμετοχή
Εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης : Καλύπτονται ιατρικές επισκέψεις στο
Ιατρείο των Ιατρών του Δικτύου με συμμετοχή
Επιπλέον
Μείωση Διαθλαστικών Ανωμαλιών, με έκπτωση
επί του ιδιωτικού τιμολογίου των Κλινικών του Ομίλου

€30
€30 έως €50
20%
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 ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Παρέχεται έκπτωση
15%
με ανώτατο ποσό έκπτωσης τα
€500
Η έκπτωση αυτή ισχύει σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου ο οποίος δεν καλύπτεται 100%
από συμβόλαιο του και εφόσον έχει γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών &
Ιατρικών αμοιβών.
 ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
24ωρο/365ημέρες Συντονιστικό Κέντρο / Γραμμής Υγείας : τηλ. 2313084322
Τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και τον συντονισμό των
προβλεπόμενων καλύψεων.
Η προγενέστερη επικοινωνία με το Τηλεφωνικό Κέντρο αποτελεί προϋπόθεση για την
ενεργοποίηση όλων των καλύψεων.
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