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Παροχές ατομικών & ομαδικών συμβολαίων

Παροχές έΠέιγοντων

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 επει- 

γόντων περιστατικών των Νοσοκομείων του Ομίλου. 

3) Δωρέαν 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) Δωρέαν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων σε Παιδίατρο, Παιδοχει- 

ρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και σε Παιδίατρο (7*24)& Παιδοχειρουργό (καθημερινές 

έως τις 7μμ) στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.

5) Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας  των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση  έκτακτης εισαγωγής  σε 

νο- σοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί  ότι η 

υπηρεσία EMS είναι η μοναδική στην Ελλάδα πιστοποιημένη με ISO-9001:2000.

Παροχές ςτα έξωτέρικα ιατρέια

1) Δωρέαν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του 

Ομίλου στους εφημερεύοντες ιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό).

2) Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στα τακτικά έξωτερικά 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 (Φέκ).

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

5) Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
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ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ -ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής για ασφαλισμένους

ΕΠΕιγΟντα ΠΕριστατικα

ιατρικές έΠιςκέΨέις

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

•της έυρωκλινικής αθηνών στις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό

•της έυρωκλινικής Παίδων στις εξής ειδικότητες: Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό 24 ώρες το 24ώρο

•On call ειδικότητες 60€***

Διαγνωςτικές έξέταςέις

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις* για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών

o αξίας 400€ ανά περιστατικό** της έυρωκλινικής αθηνών

o αξίας 200€ ανά περιστατικό** της έυρωκλινικής Παίδων

•Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η αξία των 

διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα ανωτέρω όρια

•Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακο για ποσά άνω των 50€ στην Ευρωκλινική Αθηνών και άνω 

των 30€ στην Ευρωκλινική Παίδων

•Απόλυτα προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις, οι οποίες 

πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

*Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών και 
ενδοσκοπικές πράξεις – εξαιρούνται εξετάσεις μοριακής βιολογίας

** Για τον υπολογισμό της αξίας των δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων χρησιμοποιείται προνομιακός 
τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ - προνομιακός τιμοκατάλογος σε απεικονιστικές εξετάσεις

*** Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου είναι Δευτ έως Παρ 20:00 – 09:00 το πρωί και Σάββατο / 
Κυριακή / Αργίες για την Ευρωκλινική Αθηνών και Δευτ έως Παρ 21:00 – 09:00 το πρωί και Σάββατο / Κυριακή 
/ Αργίες για την Ευρωκλινική Παίδων
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τακτικα ΠΕριστατικα

ιατρικές έΠιςκέΨέις

•Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, 

της έυρωκλινικής αθηνών, στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού 

Χειρουργού, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρού

•ιατρικές επισκέψεις σε προνομιακή 15€ κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, 

της έυρωκλινικής αθηνών, στις ειδικότητες Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, 

Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού, 

Νευροχειρουργού

•απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, σε όλες τις 

ειδικότητες ιατρών της έυρωκλινικής Παίδων έναντι αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 50€ για 

τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στην προνομιακή τιμή 

των 100€.

Διαγνωςτικές έξέταςέις

•Προνομιακή τιμολόγηση βασισμένη σε τιμές ΕΟΠΥΥ, για Διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία της έυρωκλινικής αθηνών και της έυρωκλινικής Παίδων

•Προνομιακά Check-up ανάλογα με το φύλο και την ηλικία στην έυρωκλινική αθηνών και για παιδιά 

στην έυρωκλινική Παίδων

αςΘένοΦορα

•Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, σε 

περίπτωση που προκύψει νοσηλεία.

ςτοιχεία επικοινωνίας : Αθανασιάδου 7-9, Αθήνα 115 21,  Τηλεφωνικό – συντονιστικό κέντρο : 

2106416800 & 801,  Email : info@euroclinic.gr / www.euroclinic.gr
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Επείγοντα Περιστατικά

Υγέια

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του ΥΓΕΙΑ 

(Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες 

το 24ωρο.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 300 έυρώ για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και 

έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 300 Ευρώ.

Από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.

γένικΗ κΛινικΗ ΜΗτέρα

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της Γενικής 

Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ (Γυναικολόγος, Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Ω.Ρ.Λ.) για 

επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 300 έυρώ για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και 

έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 3 00 Ευρώ.

Από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 

υλικό.
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Παροχές Παιδιατρικής 
κλινικής ΠαιΔΩν ΜΗτΕρα 

έΠέιγοντα Πέριςτατικα

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

a. Παιδιάτρου

b. Παιδοχειρουργού

c. Παιδο-ορθοπεδικού

d. ΩΡΛ

• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις παιδιών (έως 16 ετών) αξίας 200€ ανά περισταστικό για 

τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των 

διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200€ (από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται 

φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό, πράξεις, αμοιβές ιατρών)

αςΘένοΦορα
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής) 

στην Παιδιατρική Κλινική Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής.

τακτικα έξωτέρικα ιατρέια

• Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του ΠΑΙΔΩΝ 

ΜΗΤΕΡΑ στις εξής ειδικότητες του – στον εκάστοτε εφημερεύοντα ιατρό με 15€:

a. Παιδοχειρουργού

b. Παιδο-ορθοπεδικού

c. ΩΡΛ

• Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, σε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες με 
25% έκπτωση
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τακτικά Εξωτερικά ιατρεία

Υγέια – γένικΗ κΛινικΗ ΜΗτέρα

Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του 

ΥΓΕΙΑ και της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

ςΗΜέιωςΗ: Στην καρδιολογική επίσκεψη υπάρχει επιπλέον χρέωση 5€ για ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Διαγνωςτικές έξέταςέις

έιδικός προνομιακός κατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 

60%. 

τΗΛέΦωνικο ςΥντονιςτικο κέντρο

Για ιατρικές συμβουλές, την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση, παρέχεται η δυνατότητα 

επικοινωνίας με το συντονιστικό κέντρο  210-6793200, 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο.

αςΘένοΦορα

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής) 

στο ΥΓΕΙΑ, τη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής.
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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€

τιμές Φέκ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου

ςτοιχεία έπικοινωνίας: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι / Tηλ.: 210 6184000 / Fax: 210 6184158 / 

Email:info@iaso.gr / www.iaso.gr

mailto:info@iaso.gr
mailto:info@iaso.gr
http://www.iaso.gr/
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Επείγοντα Περιστατικά

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παιδίατρου & του 

Παιδοχειρουργού

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού (ετησίως)- 

εξαιρούνται οι εξετάσεις: Καλλιέργεια φαρυγγικού- κοπράνων- αίματος- ούρων- δερματικής βλάβης- 

ρινικού, καλλιέργεια campylobacter- πυου, αντιβιόγραμμα, προκαλσιτονίνη, strep test, ροταϊός, 

αδενοϊός, norovirus, κλωστηρίδιο, αντιγόνο campylobacter, αντισώματα για  CMV IGG+IGM, EBV 

IGG+IGM, αδενοϊός IGG+IGM

Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα 400€ 

Έκπτωση 20% στις ιατρικές-επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται στα επείγοντα (για τις 

οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία)

τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού)

ιατρικές επισκέψεις σε Παιδοορθοπεδικό, ΠαιδοΩΡΛ και Παιδοοφθαλμίατρο στην προνομιακή τιμή 

των 40€, στα εξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβού

τιμές Φέκ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου

έξωτερικά ιατρεία: Τηλ.: 210 6383070-063, Δευτ. - Παρ. 08:00-20:00

αςΘένοΦορα

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού και εφόσον εγκριθεί η νοσηλεία.

Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς.

ςτοιχεία έπικοινωνίας: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι / Tηλ.: 210 6383510/  

Fax: 210 6383503/

Επείγοντα Περιστατικά: Tηλ.: 210 6383166, 2106383064/ Email: info@iaso.gr , www.iaso.gr

mailto:info@iaso.gr
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Επείγοντα Περιστατικά

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παθολόγου, 

Καρδιολόγου, Γυναικολόγου και Γενικό Χειρουργού. 

τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού)

Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές Φέκ (εκτός από εξειδικευμένες εξετάσεις όπως καρκινικοί δείκτες, 

ορμόνες κλπ. όπου θα υπάρχει έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου) 

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

ψηλάφηση) 

ςτοιχεία έπικοινωνίας: : 8ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας Αθηνών/ Τηλ. 2410996000/ Fax: 2410555451/ Email: 

thessalias@iaso.gr / www.iasothessalias.gr

από τις παραπάνω παροχές εξαιρούνται: 

• ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αμοιβές ιατρών και ιατρικές αμοιβές των έκτακτων 

κλήσεων. 
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Παροχές ασφαλισμένων

έΠέιγοντα Πέριςτατικα

• Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες σε: Καρδιολόγο, 

Ορθοπεδικό, Παθολόγο, Χειρουργό καθώς και στις ειδικότητες Νευρολόγου, ΩΡΛ και Πνευμονολόγου 

από 9.00 έως 21.00.

• Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψειςστις εφημερεύουσες ειδικότητες σε: Παιδίατρο, 

Παιδοχειρουργό και Παιδοορθοπεδικό. Για την ειδικότητα του παιδοορθοπεδικού οι ιατρικές επισκέψεις 

είναι δωρεάν από 9.00 έως 23.00.         

(αφορά μόνο το Metropolitan Hospital)

• ςε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, δωρεάν διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις μέχρι 

του ποσού των 300€/επείγον περιστατικό. Πέραν του ποσού των 300€ οι εξετάσεις θα τιμολογούνται 

με προνομιακό τιμοκατάλογο (ΦΕΚ +30%).

ιατρικές έΠιςκέΨέις ςτα έξωτέρικα ιατρέια

• Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα τακτικά έξωτερικά ιατρεία της Κλινικής 

μας. Εξαιρούνται οι ειδικότητες Ψυχίατρου και Οδοντίατρου καθώς και οι κάτωθι ειδικότητες :

• Οι επισκέψεις σε αλλεργιολόγο, ρευματολόγο, ηπατολόγο και νεφρολόγο τιμολογούνται στην 

προνομιακή τιμή των 30€/ειδικότητα

• Οι επισκέψεις σε ψυχολόγο, ψυχίατρο τιμολογούνται στην προνομιακή τιμή των 30€/ ειδικότητα 

(αφορά μόνο το MetropolitanGeneral)

• Οι επισκέψεις σε ενδοκρινολόγο τιμολογούνται στα 10€

• Οι επισκέψεις σε δερματολόγο τιμολογούνται στα 25€

• Οι επισκέψεις σε οφθαλμίατρο τιμολογούνται με έκπτωση 40% στο MetropolitanHospital και στην 

προνομιακή τιμή των 30€ στο MetropolitanGeneral.

• Οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε παιδίατρο, παιδοχειρουργό, παιδοορθοπεδικό και παιδοΩΡΛ 

τιμολογούνται στα 20€, πλην λοιπών παιδοειδικοτήτων για τις οποίες ισχύει ειδική τιμολόγηση. 

(αφορά μόνο το Metropolitan Hospital).

• αμοιβές Διευθυντών ιατρών που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα των εξωτερικών ιατρείων 

τιμολογούνται στα €40.
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Διαγνωςτικές έξέταςέις ςτα έξωτέρικα ιατρέια

• Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία 

(Φέκ +30%). Για τις εξετάσεις που δεν υπάρχει ΦΕΚ θα γίνεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού 

τιμοκαταλόγου.

• οφθαλμολογικές εξετάσεις με έκπτωση 40%. (αφορά μόνο το MetropolitanHospital)

• Σε μαγνητικές Τομογραφίες (MRI), Αξονικές Τομογραφίες (CT) και Triplex Καρδιάς και Σώματος 

παρέχεται τιμή κρατικού τιμοκαταλόγου (Φέκ).

• Στις εξετάσεις μοριακής βιολογίας καθώς και σε ειδικές αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες 

έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, πλην εξειδικευμένων εξετάσεων μοριακής βιολογίας.

αςΘένοΦορο
• Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο για διακομιδή ασθενούς εντός Αττικής σε περίπτωση που 

ακολουθήσει νοσηλεία.

CHECk uP
• Στα πακέτα Checkup των θεραπευτηριών μας παρέχεται έκπτωση 20%.  
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ΠρονοΜιακα Πακέτα ΠροΛΗΠτικων έΛέγχων Υγέιας

Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση)- Υπερηχογράφημα μαστών - Pap test – 
Γυναικολογική εξέταση (γυναίκες κάτω των 35 ετών)

30€

Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση)-Ψηφιακή μαστογραφία -Pap test – 
Γυναικολογική εξέταση (γυναίκες άνω των 35 ετών)

60€

P. S. A- Free P. S. A- Ουρομετρία- Κλινική εξέταση του προστάτη 60€

Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής φροντίδας
-Καθαρισμό δοντιών
-Φθορίωση δοντιών
-Οδηγίες στοματικής υγιεινής

(250€
σε 4-μελη οικογένεια)

Pap test-Γυναικολογική εξέταση 25€

Υπερηχογράφημα μαστών – Ψηφιακή μαστογραφία – Επίσκεψη σε μαστολόγο 40€

Υπερηχογράφημα μαστών - Ψηφιακή μαστογραφία – Τομοσύνθεση μαστών – 
Επίσκεψη σε μαστολόγο

90€

Ψηφιακή μαστογραφία 30€

Τ3, Τ4, TSH, υπερηχογράφημα θυρεοειδούς – Ενδοκρινολογική εξέταση 45€

ΦΥςικοΘέραΠέΥτΗριο

Έκπτωση 15% στις φυσικοθεραπείες

Πληροφορίες:   210 4809513-Metropolitan Hospital         
  & 210 6502903-4-MetropolitanGeneral        
  από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00π.μ. -21.00μ.μ.)
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Παροχές MEDITERRANEO

έΠέιγοντα και έκτακτα Πέριςτατικα ςτα έξωτέρικα ιατρέια ςτο  
MEDITERRANEO

•   Δωρεάν ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις  έως το ποσό των 500€*. Σε περίπτωση περαιτέρω  

χρεώσεων χρησιμοποιείται έιδικός έκπτωτικός τιμοκατάλογος με εκπτώσεις από 40 έως 70%. 

(χρήση δημόσιου ασφαλιστικού φορέα/ΕΟΠΥΥ επιθυμητή).

•   Δωρεάν εξέταση από τις βασικές ειδικότητες εφημερίας: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό 

και Γενικό Χειρουργό. Έκπτωση 50% στο κόστος έκτακτης εξέτασης από άλλες ειδικότητες.

τακτικα έξωτέρικα ιατρέια

•   Δωρεάν εξέταση από τις βασικές ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Πνευμονολόγο, 

Γαστρεντερολόγο, Ρευματολόγο, Νευρολόγο  Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό και Νευροχειρουργό 

κατόπιν ραντεβού. Έκπτωση 50% στο κόστος εξέτασης από άλλες ειδικότητες κατόπιν ραντεβού.

•   Παροχή ειδικού εκπτωτικού τιμοκαταλόγου με εκπτώσεις από 40% έως 70% για διαγνωστικές 

εξετάσεις σε ασφαλισμένους που δεν καλύπτονται με εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα.

•   Δωρεάν ετήσιο check up γυναικών που περιλαμβάνει (Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, 

χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL,LDL, ΗΚΓ, Υπέρηχος μαστού) κατόπιν ραντεβού.

•   Δωρεάν ετήσιο check up ανδρών που περιλαμβάνει (Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, χοληστερίνη, 

τριγλυκερίδια, HDL,LDL, PSA, ΗΚΓ) κατόπιν ραντεβού.

•   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.
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Παροχές ΒιΟκΛινικΗ

Συμπληρωματικά προνόμια που μπορούν να καρπωθούν οι ασφαλισμένοι της «INTERASCO 

ασφαλιστικής», εφόσον επιλέξουν τις ιδιόκτητες κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Τα κάτωθι προνόμια αφορούν αποκλειστικά τους ασφαλισμένους που διαθέτουν ατομικό ή ομαδικό 

ςυμβόλαιο 2βάθμιας Περίθαλψης και τα στοιχεία τους μπορούν να ταυτοποιηθούν από το συντονιστικό 

κέντρο της Βιοιατρικής.

1. Δωρέαν έξέταςέις ςέ τ.έ.Π  (Τμήμα ΕπΕιγόνΤων πΕρισΤαΤικων)

Η εν λόγω παροχή διατίθεται ΜΟΝΟ σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη (όχι στη Κλινική ΠΕΙΡΑΙΑ)

•   Δωρεάν εξετάσεις μέχρι του ποσού των 400€, υπολογιζόμενες επί του εκάστοτε Ιδιωτικού 

Τιμοκαταλόγου. Διευκρινίζεται ότι, το διαθέσιμο πλαφόν διατίθεται αποκλειστικά για όσες εξετάσεις 

κρίνει ο εφημερεύων γιατρός ότι πρέπει να διενεργηθούν στα ΤΕΠ, για την άμεση αντιμετώπιση του 

έκτακτου περιστατικού.

•   Δωρεάν κάλυψη για υλικά και φάρμακα μέχρι του ποσού των € 30,00. Αναφορικά με τα φάρμακα, 

διευκρινίζεται ότι η παροχή ισχύει αποκλειστικά και μόνο για ότι χορηγείται εντός Κλινικής, για την 

άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού.

•   Μετά την ανάλωση του παραπάνω ορίου, θα ισχύει έκπτωση μείον -50% (επί του εκάστοτε ιδιωτικού 

τιμοκαταλόγου, με εξαίρεση τις ενδοσκοπικές πράξεις). Τυχόν επιπλέον χρέωση υλικών ή φαρμάκων, 

θα γίνεται βάση του τιμοκαταλόγου της Κλινικής.

•   Δωρεάν εξέταση από τις Εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο & Γενικό Χειρουργό
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2. Δωρέαν ΠρογραΜΜατιςΜένές ιατρικές έΠιςκέΨέις ςτα τακτικα 
έξωτέρικα ιατρέια των 3 κΛινικων τοΥ οΜιΛοΥ (ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ςτις έιΔικοτΗτές :

•   Παθολόγο, Καρδιολόγο, ΓενικόΧειρουργό, Ορθοπεδικό, ΩΡΛ, και Ουρολόγο.

Οι επισκέψεις στις λοιπές ειδικότητες, παρέχονται στην προνομιακή τιμή των 20€ ανά επίσκεψη.

3. Δωρέαν χρΗςΗ αςΘένοΦορων.

•   Θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για επείγοντα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας 

στις κλινικές του Ομίλου. Η παροχή αφορά την περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

4. έκΠτωςέις ςτΗν ςΥΜΜέτοχΗ των αςΦαΛιςΜένων ςτα νοςΗΛια.

•   Παρέχεται έκπτωση 30% στη συμμετοχή των ασφαλισμένων, μέχρι του ποσού των 500€.
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τΜΗΜα ΕΠΕιγΟντΩν

• Επίσκεψη σε Παθολόγο - Καρδιολόγο – Ορθοπεδικό – Χειρουργό – ΩΡΛ- Νευροχειρουργό (παθήσεις 

σπονδυλικής στήλης – εγκεφαλικό επεισόδιο): Δωρεάν

• Διαγνωστικές εξετάσεις: €300 / περιστατικό . Εξαιρούνται φάρμακα και υλικά

• Διαγνωστικές εξετάσεις πέραν του δωρεάν ποσού: Έκπτωση 50%. Εξαιρούνται φάρμακα και υλικά.

τακτικα ιατρΕια

• Επίσκεψη σε Παθολόγο – Καρδιολόγο – Ορθοπεδικό – Χειρουργό – ΩΡΛ - Νευροχειρουργό (παθήσεις 

σπονδυλικής στήλης – εγκεφαλικό επεισόδιο): Δωρεάν

• Λοιπές ειδικότητες: €25

• Επίσκεψη σε Διευθυντή - Αν. Διευθυντή: Έκπτωση 25%

• MRI-CT-Triplex: ΦΕΚ

• Λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις: Έκπτωση 50%

ασθΕνΟφΟρO

Σε περίπτωση νοσηλείας: Δωρεάν (N. Αττικής).
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σίγουρα, γρήγορα... απλά!

COSMOCLINIC ΠρΟνΟΜια

αΠορροΦΗςΗ έκΠιΠτοΜένοΥ ΠοςοΥ

Η Κλινική θα απορροφά το 55% του εκάστοτε εκπιπτόμενου ποσού, μετά την αφαίρεση του ποσού 

συμμετοχής του ασφαλιστικού φορέα, του κόστους των φαρμάκων, των υλικών και των αμοιβών ιατρών 

και μέχρι του ποσού των 1.500€.

ιατρικές έΠιςκέΨέις

απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς

απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού, στις ειδικότητες παθολόγου, 

καρδιολόγου, ουρολόγου, ορθοπεδικού, χειρουργού, πνευμονολόγου, γαστρεντερολόγου.

Διαγνωςτικές έξέταςέις, έκΠτωςέις & έΠιΠΛέον Παροχές

Διαγνωστικές εξετάσεις με βάση τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ), σε περίπτωση που δεν 

καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ασθενούς

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδή εντός Αττικής, εφόσον πραγματοποιηθεί νοσηλεία 

στην Κλινική.

Δωρεάν ετήσιο check-up, που περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ολική Χοληστερόλη, HDL 

Χοληστερόλη, LDL Χοληστερόλη, Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, 

Ακτινογραφία Θώρακος, Παθολογική Εξέταση, Καρδιολογική Εξέταση.


