
 

FIRST CARE

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
• ∆ΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ετησίως και έκπτωση 40% από τον ιδιωτικό τιµοκατάλογο, σε 

περίπτωση υπέρβασης των 400€  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (κατόπιν ραντεβού) 
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΟΥ στην προνοµιακή τιµή των 60€ (υπέρηχος µαστού, ψηφιακή µαστογραφία)

• ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ & triplex φλεβών κάτω άκρων στο Κέντρο Laser Αντιµετώπισης 

Φλεβικών Παθήσεων στην προνοµιακή τιµή των 20€ 

• ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟ στο Ιατρείο Αυτοάνοσων Ρευµατικών Παθήσεων

& Κύησης στην προνοµιακή τιµή των 20€

• ΤΙΜΕΣ ΦΕΚ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τοµογράφου

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
• ∆ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφηµερεύουσες ειδικότητες του Παιδίατρου

& του Παιδοχειρουργού

• ∆ΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ετησίως και έκπτωση 40% από τον ιδιωτικό τιµοκατάλογο, σε 

περίπτωση υπέρβασης των 400€ 

• ΕΚΠΤΩΣΗ 20% στις ιατρικές - επεµβατικές πράξεις που πραγµατοποιούνται στα επείγοντα

(για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία)  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ(κατόπιν ραντεβού) 
•  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (σε παιδοορθοπεδικό, παιδοωρλ και παιδοοφθαλµίατρο) στην προνοµιακή τιµή των 40€ στα 

εξωτερικά ιατρεία

• ΤΙΜΕΣ ΦΕΚ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τοµογράφου

• ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, για διακοµιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που 

χρήζει νοσηλεία

• ΕΚΠΤΩΣΗ 40% σε περίπτωση µη εισαγωγής του ασθενούς 
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FIRST CARE

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
• ∆ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφηµερεύουσες ειδικότητες του παθολόγου, καρδιολόγου, 

ορθοπαιδικού και χειρουργού για επείγοντα περιστατικά. 

• ∆ΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά επείγον περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών 

εξετάσεων υπερβεί τα 400€ θα χρησιµοποιείται προνοµιακός τιµοκατάλογος βασισµένος σε τιµές ΦΕΚ (κρατικού 

τιµοκαταλόγου). Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου.  

• ΕΚΠΤΩΣΗ 30% στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία)  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (κατόπιν ραντεβού) 
•  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες στην προνοµιακή τιµή των 20€ κατόπιν 

ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής

• ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ βασισµένος σε τιµές κρατικού τιµολογίου για τη διενέργεια µη 

επεµβατικών διαγνωστικών εξετάσεων. Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, έκπτωση 40%

επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου.

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ (check up)

• ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ σε προγράµµατα προληπτικού ελέγχου (check up)

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

• ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, για διακοµιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού που χρήζει νοσηλεία
• ΕΚΠΤΩΣΗ 40% σε περίπτωση µη εισαγωγής του ασθενούς 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ:
• Κόστος συνεδρίας φυσιοθεραπείας 25€
• Κόστος συνεδρίας φυσικοθεραπείας µε χρήση πισίνας 30€
• Κόστος συνεδρίας φυσικοθεραπείας µε χρήση TECAR 30€
• Κόστος πελµατογραφήµατος 40€
• Κόστος κατασκευής ειδικών πελµάτων 60€

EXTRA BENEFITS
•  Συµµετοχή στο πρόγραµµα τακτικών προσφορών του ΙΑΣΩ GENERAL 

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.  


