FIRST CARE

ΠΑ Ρ Ο Χ Ε Σ

ΟΜΙΛΟΣ AFFIDEA
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ
•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 15€/ΕΠΙΣΚΕΨΗ

•

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ ΟΛΩΝΤΩΝΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 20€/ΕΠΙΣΚΕΨΗ

•

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

*Στο σύνδεσμο interasco.affideanet.gr/αναφέρεται αναλυτικά το πανελλαδικό δίκτυο του Ομίλου.

ΠΕΡΙ ΕΧΟΜΕ ΝΟ

Π ΡΟ Γ ΡΑΜ Μ ΑΤ Ο Σ

ΥΓΕΙΑ Σ

1.Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στο δίκτυο 1500 συνεργαζόμενων ιατρών της
Affidea όλων των ειδικοτήτων (παθολόγος, καρδιολόγος, γενικός χειρουργός, ορθοπεδικός, νευρολόγος,
δερµατολόγος, ουρολόγος,
πνευµονολόγος, γυναικολόγος, ενδοκρινολόγος, ρευµατολόγος,
ΩΡΛ,
νεφρολόγος, αλλεργιολόγος,
αγγειοχειρουργός, νευροχειρουργός, οφθαλµίατρος, παιδίατρος,
παιδοχειρουργός, αιµατολόγος γαστρεντερολόγος) στην Αττική, Θεσσαλονίκη και επαρχία, µε συµµετοχή
είκοσι ευρώ (20€) ανά επίσκεψη. Στα πολυιατρεία της Affidea στις διαθέσιμες ειδικότητες ιατρών με συμμετοχή
δεκαπέντεευρώ (15€) ανά επίσκεψη.
2.Διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούµενες στα ιδιόκτητα και στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα του
ομίλου Affidea σε όλη την Ελλάδα. 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, οι διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούνται με τιμές ΦΕΚ
με προσωπική χρέωση του ασφαλισμένου και με έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στις ιδιωτικές τιµές της
Affidea για τις εξετάσεις που δεν ευρίσκονται στον τιμοκατάλογο του δημοσίου.
Με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ ο ασφαλισμένος εκτελεί τις εξετάσεις στα διαγνωστικά κέντρα που δέχονται την
ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς καμία συμμετοχή (ούτε την προβλεπόμενη από το
πρόγραμμά του ούτε του ΕΟΠΥΥ).
3.Οδοντιατρική φροντίδα. Οδοντιατρικές πράξεις στο δίκτυο των συνεργαζόμενων οδοντιάτρων του ομίλου
Affidea με έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου των οδοντιάτρων.
4.Οφθαλμολογικές Επεμβάσεις στην Αθήνα με έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%).
5. Φυσιοθεραπείες με 20€ και φυσιοθεραπείες κατ’ οίκον με 30€ ανά συνεδρία.
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6. Κατ’ οίκον αιμοληψία με 8€ σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Χανίων,
Ηράκλειου, Σπάρτης, Καβάλας και Κοζάνης.
7. Πρόσθετες παροχές/εκπτώσεις ενδεικτικά σε καταστήματα Οπτικών, σε Κέντρα Αποκατάστασης,
Κέντρα Δερματολογίας & Κοσμητικής Ιατρικής
Επισκεφθείτε το σύνδεσμο interasco.affideanet.gr όπου αναγράφονται αναλυτικά τα προνόμια που
προσφέρει το πρόγραμμά σας, στην ενότητα «Συνεργασίες, Οφέλη και Πληροφορίες».

ΔΩΡΕΑΝ CHECK - UP
(1 φορά ετησίως ανά ασφαλισμένο στα ιδιόκτητα Διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου)

• Γενική αίματος
• Σάκχαρο
• Χοληστερόλη
• Χοληστερόλη HDL
• Χοληστερόλη LDL
• Αθηρωματικός δείκτης
• Τριγλυκερίδια
• Λιπίδια

• Ουρία
• Κρεατινίνη

