Δίπλα σας & στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με απλές διαδικασίες!

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Παρέχεται μαζί με Νοσοκομειακό Πρόγραμμα αλλά και ξεχωριστά

Ό μ ι λ ος Β ι ο ϊ ατ ρ ι κ ή ς
Diagnosis
Complete
BIO

• Απεριόριστο Κεφάλαιο
• Συμμετοχή ασφαλισμένου 20%
• Εξετάσεις με παραπεμπτικό ιατρού
αντίστοιχης ειδικότητας
• Check-up μετά από 12 μήνες
• Απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς με
6 ευρώ
• Απεριόριστες κατ΄οίκον επισκέψεις
γιατρών με 18 ευρώ
• 25 φυσιοθεραπείες κάτ΄ έτος, με 25ευρώ
την επίσκεψη
					
• Έκπτωση 50% για διαθλαστικές επεμβάσεις
σε συμβεβλημένα κέντρα

Diagnosis
Minimal
BIO

• 800 ευρώ κεφάλαιο
• Συμμετοχή ασφαλισμένου 0%
• Εξετάσεις με παραπεμπτικό ιατρού
αντίστοιχης ειδικότητας
• Check-up μετά από 12 μήνες
• Απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς με
20 ευρώ / επίσκεψη

Όμιλος Υγεία

Diagnosis
Plus

• 2.500 ευρώ κεφάλαιο
• 15% συμμετοχή
• Eτήσιο Check-up με συμμετοχή 10 ευρώ
• Επισκέψεις σε γιατρούς στο νοσοκομείο με 7 ευρώ
• Επισκέψεις σε γιατρούς του δικτύου με 10 ευρώ
• Extra παροχές εκτάκτων περιστατικών σε ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ
• Φυσιοθεραπείες απεριόριστες κάτ΄ έτος, με 15 ευρώ τη συνεδρία
• Συνταγογράφηση σε ιατρεία Hilton – Περιστερίου, με 5 ευρώ για φάρμακα - εξετάσεις
• Διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό ιατρού του Δικτύου Υγεία
• Παραπεμπτικά για παιδιά έως 14ετών γίνονται δεκτά και από παιδιάτρους εκτός δικτύου

Δίπλα σας & στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με απλές διαδικασίες!

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Παρέχεται μαζί με Νοσοκομειακό Πρόγραμμα αλλά και ξεχωριστά

Όμιλος Affidea
Affidea
Diagnosis
1500

• Κεφάλαιο διαγνωστικών εξετάσεων 1500 ευρώ
• Συμμετοχή του ασφαλισμένου στο πλαφόν 0%
• Μετά το πέρας των 1500 ευρώ ο ασφαλισμένος πραγματοποιεί διαγνωστικές
εξετάσεις με τιμές ΦΕΚ
• Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος προσκομίσει παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ τότε η συμμετοχή του (το
25% του ΕΟΠΥΥ) μηδενίζεται.
• Απεριόριστες επισκέψεις στο δίκτυο ιατρών της Affidea με 20 ευρώ ανά επίσκεψη
• Απεριόριστες συνεδρίες σε συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές με 20 ευρώ ανά επίσκεψη
• Διενέργεια κολονοσκόπησης ή γαστροσκόπησης με μέθη , με συμμετοχή του ασφαλισμένου 110
ευρώ ανά εξέταση. Στην περίπτωση που πραγματοποιήσει και τις δύο εξετάσεις ταυτόχρονα το
σύνολο της συμμετοχής του ανέρχεται στα 190 ευρώ
•
Check
up ενηλίκων και παιδιών χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου (αφαίρεση του κόστους του
					
check up από το πλαφόν)
• Ειδικό check up ανηλίκων έως 18 ετών με καρδιολογική εξέταση, Triplex και ιατρική βεβαίωση
υγείας χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου (αφαίρεση του κόστους του check up από το πλαφόν)
• Ηλικίες εισόδου από 3 μηνών και χωρίς όριο.

