


Το πρόγραμμα Προσωπικού Ατυχήματος 

First Care παρέχει :

Ιατρικές Επισκέψεις & Διαγνωστικές εξετάσεις, σε υψηλού κύρους 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα

Επιπλέον κεφάλαιο προστασίας, δικό σας αλλά και των αγαπημένων 

σας προσώπων, από σοβαρά περιστατικά ατυχήματος

Κορυφαίου επιπέδου Υπηρεσίες, με τη φερεγγυότητα του ονόματος  

της Interasco



Συμβεβλημένα Νοσοκομεία :



Παροχές Προσωπικού Ατυχήματος :

 Single

 Couple

 Family



FIRST CARE SINGLE / 108 ευρώ
• ΜΟΑ Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα: 20.000€.
• ΙΦΕ Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα: 1.000€ αποκλειστικά για εγκαύματα, ράμματα &

κατάγματα και περίθαλψη εντός νοσοκομείου.
 ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 500€ διαγνωστικές με 15% συμμετοχή, επισκέψεις σε ιατρούς δικτύου με 20€.

Με χρήση ΕΟΠΥΥ απεριόριστες δωρεάν διαγνωστικές.
 ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 200€ ενήλικες/ανά περιστατικό & 200€ ετησίως παιδιά και δωρεάν check-up,

δωρεάν επείγοντα & προγραμματισμένες επισκέψεις σε βασικές ειδικότητες.
 METROPOLITAN 300€ ενήλικες και παιδιά δωρεάν επείγοντα & προγραμματισμένες επισκέψεις σε

άλλες ειδικότητες.
 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ δωρεάν επείγοντα & προγραμματισμένες επισκέψεις σε βασικές ειδικότητες.
 ΙΑΣΩ 400€ ενήλικες/ανά περιστατικό και 400€ ετησίως για παιδιά, δωρεάν επισκέψεις στα

επείγοντα σε βασικές ειδικότητες.
 ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα επείγοντα σε βασικές ειδικότητες με δωρεάν

διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 ευρώ/ανά περιστατικό. Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
κατόπιν ραντεβού σε εφημερεύοντα παιδοχειρουργό, παιδο-ορθοπεδικό, ΩΡΛ ιατρό με 15 ευρώ.

 MEDITERRANEO δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα επείγοντα στις βασικές ειδικότητες. Στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων & δωρεάν
check up ανδρών & γυναικών.



FIRST CARE COUPLE / 149 ευρώ
• ΜΟΑ Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα: 20.000€.
• ΙΦΕ Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα: 1.000€ αποκλειστικά για εγκαύματα, ράμματα &

κατάγματα και περίθαλψη εντός νοσοκομείου.
 ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 500€ διαγνωστικές με 15% συμμετοχή, επισκέψεις σε ιατρούς δικτύου με 20€.

Με χρήση ΕΟΠΥΥ απεριόριστες δωρεάν διαγνωστικές.
 ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 200€ ενήλικες/ανά περιστατικό & 200€ ετησίως παιδιά και δωρεάν check-up, δωρεάν

επείγοντα & προγραμματισμένες επισκέψεις σε βασικές ειδικότητες.
 METROPOLITAN 300€ ενήλικες και παιδιά δωρεάν επείγοντα & προγραμματισμένες επισκέψεις σε άλλες

ειδικότητες.
 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ δωρεάν επείγοντα & προγραμματισμένες επισκέψεις σε βασικές ειδικότητες.
 ΙΑΣΩ 400€ ενήλικες/ανά περιστατικό και 400€ ετησίως για παιδιά, δωρεάν επισκέψεις στα επείγοντα σε

βασικές ειδικότητες.
 ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα επείγοντα σε βασικές ειδικότητες με δωρεάν διαγνωστικές

εξετάσεις αξίας 200 ευρώ/ανά περιστατικό. Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού σε
εφημερεύοντα παιδοχειρουργό, παιδο-ορθοπεδικό, ΩΡΛ ιατρό με 15 ευρώ.

 MEDITERRANEO δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα επείγοντα στις βασικές ειδικότητες. Στα τακτικά εξωτερικά
ιατρεία δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων & δωρεάν check up ανδρών &
γυναικών.



FIRST CARE FAMILY / 178 ευρώ (15€ από το τέταρτο μέλος και άνω)

• ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: 30.000€.
• ΜΟΑ (Μόνιμη Ολική Ανικανότητα) από ατύχημα: 20.000€.
• ΙΦΕ Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα: 1.000€ αποκλειστικά για εγκαύματα, ράμματα και κατάγματα και περίθαλψη

εντός νοσοκομείου.

 ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 500€ διαγνωστικές με 15% συμμετοχή, επισκέψεις σε ιατρούς δικτύου με 20€.
Με χρήση ΕΟΠΥΥ απεριόριστες δωρεάν διαγνωστικές.

 ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 200€ ενήλικες/ανά περιστατικό & 200€ ετησίως παιδιά και δωρεάν check-up,
δωρεάν επείγοντα & προγραμματισμένες επισκέψεις σε βασικές ειδικότητες.

 METROPOLITAN 300€ ενήλικες και παιδιά δωρεάν επείγοντα & προγραμματισμένες επισκέψεις σε
άλλες ειδικότητες.

 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ δωρεάν επείγοντα & προγραμματισμένες επισκέψεις σε βασικές ειδικότητες.
 ΙΑΣΩ 400€ ενήλικες/ανά περιστατικό και 400€ ετησίως για παιδιά, δωρεάν επισκέψεις στα

επείγοντα σε βασικές ειδικότητες.
 ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα επείγοντα σε βασικές ειδικότητες με δωρεάν

διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 ευρώ/ανά περιστατικό. Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
κατόπιν ραντεβού σε εφημερεύοντα παιδοχειρουργό, παιδο-ορθοπεδικό, ΩΡΛ ιατρό με 15 ευρώ.

 MEDITERRANEO δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα επείγοντα στις βασικές ειδικότητες. Στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων & δωρεάν
check up ανδρών & γυναικών.



Παροχές Νοσοκομείων αναλυτικά :

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinleL46sDPAhXBVhQKHdfRAPgQjRwIBw&url=http://www.neadiatrofis.gr/2013/06/giati-i-kaliteri-wra-gia-gimnastiki-einai-to-apogeuma.html&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNHJsACqnGcaSrgYcq3dtHzTyleVpg&ust=1475659685181083
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinleL46sDPAhXBVhQKHdfRAPgQjRwIBw&url=http://www.neadiatrofis.gr/2013/06/giati-i-kaliteri-wra-gia-gimnastiki-einai-to-apogeuma.html&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNHJsACqnGcaSrgYcq3dtHzTyleVpg&ust=1475659685181083


ΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ: 200€

ΠΑΘΟΛΟΓΟ,ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ,ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ: 200€

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ, ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ: ΠΑΘΟΛΟΓΟ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ

ΔΩΡΕΑΝ CHECK UP - Γενική Αίματος
ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ - Γενική Ούρων
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Ολική Χοληστερίνη

Έκπτωση σε όλες τις ειδικότητες 
στα Εξωτερικά Ιατρεία 25%



ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ & ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
1. Διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας 200€/ περιστατικό για τους ενήλικες και 200€ ετησίως για 

τα παιδιά.
2. Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond, έκπτωση 50% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις* στο 

τμήμα επειγόντων περιστατικών των Νοσοκομείων του Ομίλου.
3. ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων των 

Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) σε όλα τα 
Νοσοκομεία του Ομίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

4. ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων σε Παιδίατρο, 
Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και σε Παιδίατρο (7*24) & 
Παιδοχειρουργό (καθημερινές έως τις 7 μμ) στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού 
Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.

5. ΔΩΡΕΑΝ χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης 
εισαγωγής σε νοσοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Να 
σημειωθεί ότι η υπηρεσία EMS είναι η μοναδική στην Ελλάδα πιστοποιημένη με ISO-
9001:2000.



ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

1. ΔΩΡΕΑΝ προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των 
Νοσοκομείων του Ομίλου στους εφημερεύοντες ιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, 
Ορθοπεδικό, Χειρουργό).

2. Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες 
(Δευτέρα – Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.

3. Διαγνωστικές Εξετάσεις* με έκπτωση 50%. Για Αξονικές-Μαγνητικές Τομογραφίες, 
Triplex & PET CT τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).

4. Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία.

5. Προνομιακές τιμές σε check up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.



ΔΩΡΕΑΝ CHECK-UP
ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Γενική Αίματος

Γενική Ούρων

Ολική Χοληστερίνη

Πακέτα Check up σε προνομιακές τιμές



CHECK UP  BASIC (Άνδρες – Γυναίκες)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ Η.Κ.Γ + ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Τ.Κ.Ε. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΑΚΧΑΡΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΥΡΙΑ

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΨΗΛΑΦΙΣΗ ΜΑΣΤΩΝ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

HDL ΡΑΡ TEST

LDL

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

SGOT P.S.A.

SGPT

γGT

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ 90€

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 100€



CHECK UP  PREMIUM (Άνδρες – Γυναίκες)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ)

Τ.Κ.Ε. Η.Κ.Γ + ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΟΥΡΙΑ Ω.Ρ.Λ. ΕΞΕΤΑΣΗ

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

HDL ΨΗΛΑΦΙΣΗ ΜΑΣΤΩΝ

LDL ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΡΑΡ TEST

SGOT ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

SGPT ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

γGT P.S.A.

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ 140€

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 195€



CHECK UP  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τ.Κ.Ε. ΩΡΛ-ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ

SGOT ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

SGPT ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΥΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ *Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται

ενδοσκοπικές πράξεις καθώς και εξετάσεις που

πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα εκτός

Ομίλου. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται πάσης φύσεως

υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών.

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

HDL

LDL

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

Anti-HBS

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 130€



Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ: 300€

ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ –ΩΡΛ

ΔΩΡΕΑΝ 30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ: ΙΑΤΡΟΥΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

30 δωρεάν ιατρικές επισκέψεις ετησίως σε ιατρούς επιμελητές του Νοσοκομείου μας. Οι 
επισκέψεις αφορούν προγραμματισμένες ιατρικές κλινικές επισκέψεις και γίνονται στα 
Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου (εξαιρούνται: η Ψυχιατρική, Οφθαλμολογική και 
Οδοντιατρική επίσκεψη καθώς και οι ειδικότητες του αλλεργιολόγου, ρευματολόγου, 
ενδοκρινολόγου και ηπατολόγου).

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που καθιστά δύσκολο τον προγραμματισμό, ο 
ασφαλισμένος θα απευθύνεται (7 ημέρες την εβδομάδα, όλο το 24ωρο) στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι επισκέψεις σε 
Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Παθολόγο, Χειρουργό, Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, 
Παιδοορθοπεδικό.

Για τις ειδικότητες ΩΡΛ, πνευμονολόγου και νευρολόγου παρέχονται δωρεάν επισκέψεις 
9:00-21:00.



ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

• Οφθαλμολογικές επισκέψεις και εξετάσεις με Έκπτωση 40%

• Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα 
εξωτερικά ιατρεία θα χρεώνονται με τιμές ΦΕΚ + Έκπτωση 30% (ισοδυναμεί με έκπτωση 
έως και 80%).

• Σε Μαγνητικές Τομογραφίες (MRI), Αξονικές Τομογραφίες (CT), & Triplex Καρδιάς & 
Σώματος, θα παρέχεται τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).

• Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στις επισκέψεις σε Διευθυντές που δεν είναι ενταγμένοι 
στο πρόγραμμα των εξωτερικών ιατρείων χρεώνονται με 40€.

• Στα Check Up του Νοσοκομείου μας, ειδική τιμολόγηση (έκπτωση 30%).



ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Προληπτικού Γυναικολογικού ελέγχου. 
Συγκεκριμένα:

I.Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση) ΙΙ. Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση)
Υπερηχογράφημα μαστών Ψηφιακή  μαστογραφία
Pap test Pap test
Γυναικολογική εξέταση Γυναικολογική εξέταση

Ο παραπάνω έλεγχος Ο παραπάνω έλεγχος

τιμολογείται στο ποσό των 30€ τιμολογείται στο ποσό των 60€



ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελέγχου του προστάτη. 
Συγκεκριμένα:
P.S.A. – FREE P.S.A. – ΟΥΡΟΜΕΤΡΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται στο ποσό των 60€

Πρόγραμμα Οδοντιατρικού Ελέγχου
1. Καθαρισμό οδόντων       2. Φθορίωση οδόντων      3. Οδηγίες στοματικής υγιεινής

Το σύνολο των πράξεων της προληπτικής αγωγής ανέρχεται στο ποσό των 80€ ενώ η 
αντίστοιχη τιμή οικογενειακής κάλυψης (για τετραμελή οικογένεια) ανέρχεται στο 
ποσό των 250€.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Η μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής σε περίπτωση νοσηλείας είναι  ΔΩΡΕΑΝ.



ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ

• ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ • 500€ ΜΕ 15% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΟΠΥΥ

• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ • 20€ / ΕΠΙΣΚΕΨΗ
2.500 ΙΑΤΡΩΝ & ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

• ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ  • ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                            • 400€/ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ: ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΟ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ/Γ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ
• ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ*                                            

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  • 300€
ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ: • ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ/ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο 2.500 ιατρών όλων των
ειδικοτήτων (παθολόγος, καρδιολόγος, γενικός χειρουργός, ορθοπεδικός, νευρολόγος,
δερματολόγος, ουρολόγος, πνευμονολόγος, γυναικολόγος, ενδοκρινολόγος, ρευματολόγος,
ΩΡΛ, νεφρολόγος, αλλεργιολόγος, θωρακοχειρουργός, αγγειοχειρουργός, νευροχειρουργός,
οφθαλμίατρος, παιδίατρος, παιδοχειρουργός, αιματολόγος γαστρεντερολόγος,
γναθοχειρουργός, διαβητολόγος-διαιτολόγος, ηπατολόγος, μαστολόγος και πλαστικός

χειρουργός) στην Αττική, Θεσσαλονίκη και επαρχία, με συμμετοχή είκοσι ευρώ (20€) ανά
επίσκεψη. Στα διαγνωστικά κέντρα της Βιοιατρικής στις διαθέσιμες ειδικότητες ιατρών με

συμμετοχή δεκαπέντε ευρώ (15€) ανά επίσκεψη.

2. Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στις Βιοκλινικές στις

εξής ειδικότητες:

• ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ: Παθολόγος, καρδιολόγος, ορθοπεδικός, γ. χειρουργός,

ουρολόγος & ΩΡΛ

• ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Παθολόγος, καρδιολόγος, γ. χειρουργός & γυναικολόγος



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

3. Διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούµενες στα διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές του
Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Tο ετήσιο όριο διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων είναι πεντακόσια
ευρώ (500€) µε συµµετοχή των ασφαλισµένων στην αξία των διαγνωστικών εξετάσεων κατά
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με την υπερκάλυψη του ετήσιου ορίου, παρέχεται έκπτωση
εβδομήντα τοις εκατό (70%) στις ιδιωτικές τιµές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για τις εξετάσεις που
διενεργούνται στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα και στις κλινικές του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ.
Με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ ο ασφαλισμένος εκτελεί τις εξετάσεις ΔΩΡΕΑΝ χωρίς καμία
συμμετοχή (ούτε την προβλεπόμενη από το πρόγραμμά του ούτε του ΕΟΠΥΥ). Άρα
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις.

4. Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των

κλινικών του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στις επείγουσες ιατρικές ειδικότητες : Παθολόγος,

καρδιολόγος, γ. χειρουργός. Στη Θεσσαλονίκη και σε γυναικολόγο. Στην Ευρωκλινική

Παίδων* δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε : Παιδίατρο και παιδοχειρουργό.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

5. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού δωρεάν διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων

αξίας 400€ ανά περισταστικό «στη ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ». Μετά την συµπλήρωση αυτού,

παρέχεται έκπτωση 50% επί ιδιωτικού τιµοκαταλόγου. Στην Ευρωκλινική Παίδων * δωρεάν

διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων αξίας 300€ ετησίως.

6.Δωρεάν φάρμακα και υγειονομικό υλικό στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

των κλινικών του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ευρωκλινική Παίδων*,

συνολικής αξίας 30€.

7.Κατ’ οίκον αιμοληψία με 10€ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

8.Οφθαλμολογικές Επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής (LASER) σε δίκτυο σύγχρονων

κλινικών σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη με έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%).



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

9.Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου σε επείγοντα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας στις

κλινικές του ομίλου.
* Οι παροχές αυτές ισχύουν όσο είναι εν ισχύ η σύμβαση συνεργασίας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ.

ΔΩΡΕΑΝ CHECK UP
(1 φορά ετησίως ανά ασφαλισμένο)

ΠΑΚΕΤΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ                 ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Τριγλυκερίδια Τριγλυκερίδια
Ολική Χοληστερόλη Ολική Χοληστερόλη
Χοληστερόλη HDL Χοληστερόλη HDL
Χοληστερόλη LDL Χοληστερόλη LDL
Σάκχαρο 
Ουρία



Επείγοντα περιστατικά 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ετησίως και έκπτωση 40% από τον ιδιωτικό 
τιμοκατάλογο, σε περίπτωση υπέρβασης των 400€

Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού) 

Έλεγχος Μαστού στην προνομιακή τιμή των 60€ (υπέρηχος μαστού, ψηφιακή μαστογραφία)

Ιατρική επίσκεψη σε Αγγειοχειρουργό & triplex φλεβών κάτω άκρων στο Κέντρο Laser
Αντιμετώπισης Φλεβικών Παθήσεων στην προνομιακή τιμή των 20€

Ιατρική επίσκεψη σε Ειδικό Ρευματολόγο στο Ιατρείο Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων & 
Κύησης στην προνομιακή τιμή των 20€

Τιμές ΦΕΚ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου 



Επείγοντα περιστατικά 

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παιδίατρου 
& του Παιδοχειρουργού 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ετησίως και έκπτωση 40% από τον ιδιωτικό 
τιμοκατάλογο, σε περίπτωση υπέρβασης των 400€

Έκπτωση 20% στις ιατρικές- επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται στα επείγοντα 
(για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία) 

Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού) 

Ιατρικές επισκέψεις σε Παιδο-ορθοπεδικό, Παιδο-ΩΡΛ και Παιδο-οφθαλμίατρο στην 
προνομιακή τιμή των 40€, στα εξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβού 

Τιμές ΦΕΚ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου 



Ασθενοφόρα 

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού που χρήζει νοσηλεία 

Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς 



Επείγοντα περιστατικά 

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, 
Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού και Χειρουργού για επείγοντα περιστατικά. 

Δωρεάν 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. 

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



Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού) 

Απεριόριστες επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες στην προνομιακή τιμή των 20€
κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής 

Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές κρατικού τιμολογίου για τη 
διενέργεια μη επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων.
Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.

Προληπτικοί έλεγχοι υγείας (check-up) 
Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου (check -up) 

Ασθενοφόρα 
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού που χρήζει νοσηλεία. 
Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς. 



Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού) 
Φυσικοθεραπευτήριο
Ειδικές προνομιακές τιμές: 

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.



Παροχές Παιδιατρικής Κλινικής Παίδων Μητέρα

Επείγοντα Περιστατικά

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά, 24 ώρες το 24ωρο
στα εξωτερικά ιατρεία του Παίδων Μητέρα στις παρακάτω ειδικότητες:

• Παιδιάτρου
• Παιδοχειρουργού
• Παιδο-ορθοπεδικού
• ΩΡΛ

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις παιδιών (έως 16 ετών) αξίας 200 ευρώ ανά περιστατικό
για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία
των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200 ευρώ (από το κόστος των διαγνωστικών
εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό, πράξεις, αμοιβές
ιατρών).



Παροχές Παιδιατρικής Κλινικής Παίδων Μητέρα

Ασθενοφόρα

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού
(εισαγωγής) στην Παιδιατρική Κλινική Παίδων Μητέρα, για την περιοχή Αττικής.

Τακτικά εξωτερικά ιατρεία

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του
ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ στις εξής ειδικότητές του – στον εκάστοτε εφημερεύοντα ιατρό με
15 ευρώ:

• Παιδοχειρουργού
• Παιδο-ορθοπεδικού
• ΩΡΛ

Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, σε όλες τις υπόλοιπες
ειδικότητες με 25% έκπτωση.



Επείγοντα & Έκτακτα Περιστατικά στα Εξωτερικά Ιατρεία 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα επείγοντα σε εφημερεύοντα Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό.

Έκπτωση 50%, στο κόστος έκτακτης επίσκεψης από άλλες ειδικότητες και στους
Διευθυντές Ιατρούς.



Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις βασικές ειδικότητες:
Παθολόγο, Καρδιολόγο, Πνευμονολόγο, Γαστρεντερολόγο, Ρευματολόγο, Νευρολόγο
Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό, Νευροχειρουργό & ΩΡΛ κατόπιν ραντεβού.
Έκπτωση 50% στο κόστος εξέτασης από άλλες ειδικότητες και στους Διευθυντές Ιατρούς
κατόπιν ραντεβού.

Παροχή ειδικού εκπτωτικού τιμοκαταλόγου με εκπτώσεις από 40% έως 70% για
διαγνωστικές εξετάσεις σε ασφαλισμένους που καλύπτονται από ΕΟΠΠΥ.

Δωρεάν ετήσιο check up γυναικών, που περιλαμβάνει (Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία,
χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, HKΓ, Υπέρηχος μαστού) κατόπιν ραντεβού.

Δωρεάν ετήσιο check up ανδρών, που περιλαμβάνει (Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία,
χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, PSA, HKΓ) κατόπιν ραντεβού.



Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Έκπτωση 10% επί του τιμοκαταλόγου σε όλα τα ειδικά check up (πέραν του δωρεάν)
κατόπιν ραντεβού.

Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου εντός Αττικής, εφόσον προκύψει νοσηλεία, ή 50% έκπτωση
σε κάθε άλλη περίπτωση.



Χρήσιμες  Συμβουλές
Σε περίπτωση κατά την οποία χρειασθεί να κάνετε χρήση, κάποιας από τις παροχές του προγράμματός

σας, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Επίσκεψη σε Νοσοκομείο – Έκτακτο Περιστατικό

- Επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας First Care, η οποία λειτουργεί,7 ημέρες/εβδομάδα & 24 ώρες

/ 24ωρο, στο τηλέφωνο 210 67 93 200.

- Μεταβείτε στο Νοσοκομείο που θα σας υποδειχθεί, έχοντας μαζί σας την κάρτα μέλους του

προγράμματος, την αστυνομική σας ταυτότητα ή το βιβλιάριο υγείας.

- Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης τηλεφωνικής επικοινωνίας, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί

σας κατά τη μετάβασή σας στο Νοσοκομείο, την κάρτα μέλους του προγράμματος με την

αστυνομική σας ταυτότητα.



Χρήσιμες  Συμβουλές
2. Επίσκεψη σε Νοσοκομείο – Προγραμματισμένο Περιστατικό

- Επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας First Care, η οποία λειτουργεί, 7 ημέρες/εβδομάδα &

24 ώρες/24ωρο, στο τηλέφωνο 210 67 93 200, για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας.

- Μεταβείτε στο Νοσοκομείο που θα σας υποδειχθεί, έχοντας μαζί σας την κάρτα μέλους του

προγράμματος, την αστυνομική σας ταυτότητα ή το βιβλιάριο υγείας.

- Για προγραμματισμένες επισκέψεις σε ιατρούς του δικτύου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ,

επικοινωνείτε, στο τηλέφωνο 210 79 71 719.



Χρήσιμες  Συμβουλές
3. Χρήση Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων από Ατύχημα

- Συλλέξτε οπωσδήποτε τις πρωτότυπες αποδείξεις εξόδων.

- Μην παραλείψετε να ειδοποιήσετε την εταιρεία, εντός 8 (οκτώ) εργασίμων ημερών, από την

ημερομηνία του ατυχήματος, στο τηλέφωνο 210-6793140 ή στο e-mail health@interasco.gr,

προκειμένου να καθοδηγηθείτε για τη διαδικασία αποζημίωσης.

mailto:health@interasco.gr


Χρήσιμες  Συμβουλές
4. Χρήση Παροχών Θανάτου & Ανικανότητας από Ατύχημα

- Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού ατυχήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα

Κεντρικά Γραφεία της Interasco, στο τηλέφωνο 210 67 93 140 ή στο e-mail

health@interasco.gr, προκειμένου να σας καθοδηγήσουν για τα απαραίτητα βήματα.

mailto:health@interasco.gr


Σας ευχαριστούμε !!!


