ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
«Me & My FAMILY»
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ και ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ από ΑΤΥΧΗΜΑ ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
με προαιρετική χρήση Ταμείου Κύριας Ασφάλισης, υπέρ το Ασφαλισμένου
Τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία/ Κλινικές για τη λειτουργία του προγράμματος είναι αποκλειστικά τα εξής :
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
Απευθείας κάλυψη
εξόδων
MEDITERRANEO
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ *
EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
* Ειδικά το ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ δύναται να εξυπηρετήσει, αποκλειστικά και μόνο τις εξής υπηρεσίες, για
ενήλικες και παιδιά: Ακτινοχειρουργική με μέθοδο Cyberknife, Ακτινοθεραπείες, Θεραπείες/
Νοσηλείες Ιωδίου και Διαγνωστικές εξετάσεις PET CT

ΠΑΡΟΧΕΣ– ΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Νοσοκομειακή Περίθαλψη
• Έκτακτα /Επείγοντα Περιστατικά
• Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη (Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις και Διαγνωστικές
εξετάσεις)
• Προληπτικός έλεγχος υγείας (Προνομιακά πακέτα check-ups)
• Επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία (“One Day Surgery”)
• Θεραπείες που δεν απαιτούν νοσηλεία και εκτελούνται από παθολογικές ειδικότητες (“One
Day Clinic”)
• Χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες ΜΕ και ΧΩΡΙΣ διανυκτέρευση
• Ασθενοφόρο για επείγουσα μεταφορά προς νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο

➢ Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια
▪ Ανώτατο όριο κάλυψης εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, για κάθε ασφαλιστικό έτος,
έως
▪ Θέση νοσηλείας
Παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης της θέσης νοσηλείας σε Α’ Θέση/ Μονόκλινο, με
επιβάρυνση του Ασφαλισμένου για κάθε διανυκτέρευση
▪ Η συμμετοχή, για κάθε ασφαλιστικό έτος και για κάθε Ασφαλισμένο, ορίζεται :
σε ποσό
ή σε ποσό
ή σε ποσοστό

30.000 €
Β’ Θέση /Δίκλινο
100 €
1.200 € ετησίως
2.500 € ετησίως
20%
(επί των αναγνωρισμένων
εξόδων)

και αναγράφεται στην περιγραφή παροχής κάθε Ασφαλισμένου
▪ Σε περιπτώσεις “One Day Surgery” και “One Day Clinic” θα ισχύει
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια νοσηλείας, καλύπτονται :
▪ Χρήση του νοσοκομειακού /ιατρικού εξοπλισμού, χειρουργικής αίθουσας, νάρκωση,
μεταγγίσεις, ενδοφλέβια διαλύματα & οροί, τοποθέτηση υλικών οστεοσύνθεσης,
βηματοδότη, απεινιδωτή, μοσχεύματος κερατοειδούς, αρτηριών βαλβίδας καρδιάς κ.α.
▪ Αμοιβές Ιατρών, Χειρουργών, Αναισθησιολόγων & βοηθών
▪ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)
▪ Φάρμακα, υγειονομικό υλικό, οξυγόνο, ενδοφλέβιες & ενδομυϊκές ενέσεις, νάρθηκες κ.α.
▪ Αιματολογικές, βιοχημικές, απεικονιστικές, καρδιολογικές, εξετ. πυρηνικής ιατρικής κ.α.
▪ Φυσιοθεραπείες που συστάθηκαν από τον θεράποντα Ιατρό.

Μείωση του ποσού
Απαλλαγής κατά 50%

➢ Έκτακτα /Επείγοντα Περιστατικά καλύπτονται στο τμήμα επειγόντων των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων
▪ Ιατρικές επισκέψεις για Επείγοντα και Έκτακτα Περιστατικά καλύπτονται στις εφημερεύουσες
ιατρικές ειδικότητες των Συνεργαζόμενων Νοσοκομείων /Κλινικών
▪ Ιατρικές επισκέψεις σε ΜΗ εφημερεύουσες ειδικότητες (έκτακτη κλήση/ on call) καλύπτονται
σε προνομιακή τιμή και ως κατωτέρω :
- Σε όλες τις Κλινικές των Αθηνών
- Στo EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
▪ Διαγνωστικές εξετάσεις καλύπτονται στο τμήμα επειγόντων των Συμβεβλημένων
Νοσοκομείων
- Ανά περίπτωση, έως 200 € σε τιμές ΕΟΠΥΥ
-

Σε περίπτωση που το κόστος των Διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200 € ανά περίπτωση

ΔΩΡΕΑΝ

50 €
40 €

ΔΩΡΕΑΝ
Ειδικός προνομιακός
τιμοκατάλογος σε τιμές
τιμοκαταλόγου δημοσίου
/ΦΕΚ

➢ Εξωνοσοκομειακή - Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, από Ατύχημα ή Ασθένεια, καλύπτεται στα Εξωτερικά Ιατρεία
των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων ή στο Πανελλαδικό Συνεργαζόμενο Δίκτυο Ιατρών & Διαγνωστικών Κέντρων

▪ Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
- Στα τακτικά εξωτερικά Ιατρεία των Κλινικών με συμμετοχή
- Στο Πανελλαδικό Συνεργαζόμενο Δίκτυο Ιατρών με συμμετοχή
▪

Προγραμματισμένες Διαγνωστικές εξετάσεις, με παραπεμπτικό από Ιατρό του Δικτύου ή του
ΕΟΠΥΥ, έως

Στα εξωτερικά Ιατρεία των Κλινικών, για τη διενέργεια, μη επεμβατικών, διαγνωστικών
εξετάσεων:
- Με χρήση ταμείου και εφόσον οι εξετάσεις συμπεριλαμβάνονται στο τιμοκατάλογο δημοσίου /ΦΕΚ
- Με χρήση ταμείου για τις εξετάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στο τιμοκατάλογο δημοσίου /ΦΕΚ
- Χωρίς χρήση ταμείου και εφόσον οι εξετάσεις συμπεριλαμβάνονται στο τιμοκατάλογο δημοσίου /ΦΕΚ,
συμμετοχή
- Χωρίς χρήση ταμείου για τις εξετάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στο τιμοκατάλογο δημοσίου /ΦΕΚ
Στο Πανελλαδικό Συνεργαζόμενο Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων, για τη διενέργεια, μη
επεμβατικών, διαγνωστικών εξετάσεων, οι Ασφαλισμένοι θα συμμετέχουν στο κόστος τους με
τις αντίστοιχες τιμές τιμοκαταλόγου δημοσίου /ΦΕΚ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ
20 €
20 €
800 €
σε τιμές τιμοκαταλόγου
δημοσίου /ΦΕΚ

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Προνομ. Τιμοκατάλογος
30% βάση τιμοκαταλόγου
δημοσίου /ΦΕΚ
Προνομ. Τιμοκατάλογος

Ιατρικές Πράξεις, στα Εξωτερικά Ιατρεία των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων
Για ιατρικές πράξεις όπως καθαρισμός και συρραφή τραυμάτων, λήψη βιοψιών,
μικροεπεμβάσεις με laser για αφαίρεση μικρών δερματικών βλαβών, παρέχεται έκπτωση,
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του εκάστοτε Νοσοκομείου

30%

Προνομιακά Πακέτα Check-ups, στον Όμιλο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ & στο EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
▪ Εξειδικευμένα check-ups Ενηλίκων: ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ και EUROMEDICA Γεν.Κλινική Θεσ/κης
▪ Προνομιακά Παιδιατρικά check-ups: ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ και EUROMEDICA Γεν.Κλινική Θεσ/κης

➢ Ειδικές Καλύψεις με χρονικές αναμονές
Η προβλεπόμενη κάλυψη για τις:
▪ Χρόνιες παθήσεις / άγνωστες ή γνωστές και δηλωθείσες
▪ Ειδικές και Συγγενής Παθήσεις
προσδιορίζεται, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, στον Οδηγό του προγράμματος ασφάλισης “Me & My FΑMILY”.

➢ Ειδικές Εκπτώσεις
▪ Σε χειρουργικές επεμβάσεις παχυσαρκίας και σε αισθητικές επεμβάσεις, με χρήση ταμείου : έκπτωση 30%
Η προγενέστερη επικοινωνία με την Γραμμή Υγείας-Συντονιστικό Κέντρο αποτελεί προϋπόθεση,
για το συντονισμό και ενεργοποίηση όλων των καλύψεων.
Το Τηλεφωνικό μας Κέντρο : 210 9307 748 λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο και παρέχει συμβουλές,
πληροφορίες και οδηγίες για κάθε παρεχόμενη κάλυψη.

