
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
FIRST CARE ADVANCED



Τα Πακέτα του Προγράμματος

First Care Single
Ατομικό πρόγραμμα

First Care 
Couple

Για ζευγάρια ή 
μονογονεϊκές 
οικογένειες

First Care Family
Για οικογένειες 

από 3 μέλη

First Care Senior 
Single/Couple

Ατομικό 
Για ζευγάρια

(Ηλικίες 70-75 ετών) 



Τι προσφέρει το First Care Advanced

▪ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό κρατικού φορέα

▪ ΕΛΑΧΙΣΤΗ συμμετοχή για διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς παραπεμπτικό κρατικού φορέα

▪ ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση σε γιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις για έκτακτα περιστατικά

▪ ΔΩΡΕΑΝ ή με μικρή συμμετοχή απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς

▪ ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος προληπτικός έλεγχος της υγείας σας (check up)

▪ Δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών και διαγνωστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα

▪ Ιατροφαρμακευτικά έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος που επιφέρει κάταγμα, έγκαυμα ή χρήζει 

ραμμάτων.*

▪ 24ωρη γραμμή υγείας για να προσφερθεί καθοδήγηση και για να προγραμματίσετε το ραντεβού 

σας 

*H κάλυψη δίνεται μόνο στα προγράμματα First Care Single, First Care Couple, First Care Family.



Παροχές των προγραμμάτων First Care Advanced
Single-Couple-Family-Senior Single & Senior Couple 

▪ Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων έως 1000€ ανά περιστατικό, αποκλειστικά για εγκαύματα,

ράμματα & κατάγματα συνεπεία ατυχήματος

▪ Κεφάλαιο Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα έως 20.000€ για το κύριο μέλος

+ Κεφάλαιο θανάτου από ατύχημα 30.000€ για το κύριο μέλος (FIRST CARE ADVANCED FAMILY)

▪ Κεφάλαιο θανάτου από ατύχημα 2.000€ για το κύριο μέλος (FIRST CARE ADVANCED SENIOR

SINGLE)

▪ Κεφάλαιο θανάτου από ατύχημα 3.000€ για το κύριο μέλος (FIRST CARE ADVANCED SENIOR

COUPLE)



Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής-Βιοκλινικής



Παροχές Επειγόντων

▪ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων με ειδικότητες: Παθολόγος,

Καρδιολόγος & Γενικός Χειρουργός. Γυναικολόγος στη Θεσ/νικη.

▪ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά περιστατικό στη Βιοκλινική Αθήνας & Θεσ/νίκης. Σε

περίπτωση υπέρβασης των 400€, θα ισχύει έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, με εξαίρεση

τις ενδοσκοπικές πράξεις.

▪ Δωρεάν φάρμακα και Υγειονομικό Υλικό συνολικής αξίας 30€, για κάθε περιστατικό που εξετάζεται στα

Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των κλινικών του Ομίλου.



Παροχές στα Εξωτερικά Ιατρεία

▪ Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στις διαθέσιμες ειδικότητες των διαγνωστικών
κέντρων της Βιοιατρικής με συμμετοχή δώδεκα ευρώ (12€) ανά επίσκεψη.

▪ Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο 2.500 ιατρών όλων των ειδικοτήτων
στην Αττική, Θεσσαλονίκη και επαρχία, με συμμετοχή είκοσι ευρώ (20€) ανά επίσκεψη.

▪ Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στις Βιοκλινικές στις εξής ειδικότητες:

✓ Αθηνών: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Γενικός χειρουργός, Ουρολόγος, ΩΡΛ

✓ Θεσ/νικης: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός χειρουργός, Γυναικολόγος

▪ Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιόκτητα και συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα με συμμετοχή του
ασφαλισμένου 15% για τα πρώτα 500€. Με την υπερκάλυψη των 500€ ή για εξετάσεις που δεν
καλύπτονται από το πρόγραμμα ισχύει προσωπική επιβάρυνση του ασφαλισμένου και οι εξετάσεις
μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στις ιδιόκτητες μονάδες του Ομίλου.

▪ Με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ ο ασφαλισμένος εκτελεί ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
στα διαγνωστικά κέντρα που δέχονται την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

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



Δωρεάν Check up 

(1 φορά ετησίως ανά ασφαλισμένο)

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



Αναλυτικές Παροχές Συμβεβλημένων Νοσοκομείων







Παροχές Επειγόντων 

▪ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 450€ (ανά περιστατικό). Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού 
τιμοκατάλογος ΦΕΚ. (Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ έκπτωση 35% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο).

▪ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παθολόγου, Καρδιολόγου, 
Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού και Γυναικολόγου.

▪ 20% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία)

Παροχές στα Εξωτερικά Ιατρεία

▪ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, 

Αγγειοχειρουργό, Γαστρεντερολόγο, Ουρολόγο & Πνευμονολόγο

▪ 20€/ επίσκεψη σε Αιματολόγο, Ηπατολόγο, Οφθαλμίατρο, Ογκολόγο, Δερματολόγο & Ενδοκρινολόγο

▪ Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ. (Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ έκπτωση 35% από 

τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο).









Παροχές στα 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.



Παροχές Επειγόντων 

▪ Δωρεάν ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις έως το ποσό των 500€ ετησίως. Σε περίπτωση περαιτέρω
χρεώσεων χρησιμοποιείται εκπτωτικός τιμοκατάλογος με εκπτώσεις από 40%-70%.

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

▪ Έκπτωση 50% στο κόστος έκτακτης επίσκεψης στις υπόλοιπες ειδικότητες.



Παροχές στα Εξωτερικά Ιατρεία

▪ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις βασικές ειδικότητες σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Πνευμονολόγο,
Γαστρεντερολόγο, Ρευματολόγο, Νευρολόγο Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό, Νευροχειρουργό κατόπιν
ραντεβού. Έκπτωση 50% στο κόστος εξέτασης στις υπόλοιπες ειδικότητες και στους Διευθυντές
Ιατρούς κατόπιν ραντεβού.

▪ Δωρεάν ετήσιο check up γυναικών, που περιλαμβάνει γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, χοληστερίνη,
τριγλυκερίδια, HDL, LDL, HKΓ, υπέρηχο μαστού κατόπιν ραντεβού.

ή
▪ Δωρεάν ετήσιο check up ανδρών, που περιλαμβάνει γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, χοληστερίνη,

τριγλυκερίδια, HDL, LDL, PSA, HKΓ κατόπιν ραντεβού.

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



Παροχές Επειγόντων 

▪ Δωρεάν έως 300€ ετησίως όπου περιλαμβάνεται η επίσκεψη σε Εφημερεύοντα ιατρό και οι Διαγνωστικές 
και Εργαστηριακές εξετάσεις.

Παροχές στα Εξωτερικά Ιατρεία

▪ Δωρεάν προγραμματισμένο ετήσιο check up που περιλαμβάνει γενική αίματος, γενική ούρων, ουρία,

κρεατινίνη, SGOT,SGPT, Ακτινογραφία Θώρακος, Ηλεκτροκαρδιογράφημα (Αναμονή 6 μήνες μετά από την

έναρξη του συμβολαίου).

▪ Έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου για Διαγνωστικές εξετάσεις που δεν καλύπτονται από το
ταμείο.



Παροχές στα Εξωτερικά Ιατρεία

▪ Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στις ειδικότητες παθολόγου, 
καρδιολόγου, ουρολόγου, ορθοπεδικού, χειρουργού, πνευμονολόγου, γαστρεντερολόγου.

▪ Δωρεάν προγραμματισμένο ετήσιο check up που περιλαμβάνει γενική αίματος, γενική ούρων,

ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, Ολική Χοληστερόλη, HDL Χοληστερόλη, LDL Χοληστερόλη, Γλυκόζη,

Ακτινογραφία Θώρακος, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Παθολογική Εξέταση, Καρδιολογική Εξέταση.

(αναμονή 6 μήνες από την έναρξη του συμβολαίου).



Ασφάλιση  Υγείας
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν:
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Υγείας - First Care Advanced

Ασφαλιστική Εταιρεία: INTERASCO Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Α.Ε.Γ.Α.–Ελλάδα 
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7057801000 - Εποπτική Αρχή Τράπεζα της Ελλάδος κατά Ν. 4364/2016 

Για το προϊόν παρέχονται πλήρεις προσυμβατικές πληροφορίες στο Έντυπο της Αίτησης Ασφάλισης που θα συμπληρώσετε με την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος (εφεξής η Αίτηση), και πλήρεις συμβατικές πληροφορίες στο εκδιδόμενο  Ασφαλιστήριο στο όνομά σας (το Ασφαλιστήριο), καθώς 
και στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους (εφεξής ΓΟ & ΕΟ) που διέπουν την Ασφάλιση Υγείας (αναρτημένοι στο www.interasco.gr και έντυποι κατόπιν 
αιτήματος).

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης ;
Παροχή Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης

Τι ασφαλίζεται ;

 Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα 
στα διαγνωστικά κέντρα της Βιοϊατρικής έως και του ποσού 
των 500€.

 Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα 
στα διαγνωστικά κέντρα της Βιοϊατρικής, χωρίς συμμετοχή 
ασφαλισμένου με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.

 Ιατρικές επισκέψεις στα διαγνωστικά κέντρα της 
Βιοιατρικής με 12€ συμμετοχή του ασφαλισμένου.

 Ιατρικές επισκέψεις στο ιατρείο συμβεβλημένων με την 
Βιοϊατρική Ιατρών με 20€ συμμετοχή του ασφαλισμένου.

 Καλύψεις Προσωπικού ατυχήματος

Τι δεν ασφαλίζεται; 

  Παιδιά μικρότερα από 3 μηνών.
  Ενήλικες άνω των 75 ετών (ηλικία εισόδου). 
  Προληπτικοί Έλεγχοι υγείας ρουτίνας

 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  

 Προϋπάρχουσες χρόνιες παθήσεις, εκ γενετής ανωμαλίες.
 Κύηση και επιπλοκές αυτής, γονιμότητα, εξετάσεις 

εξωσωματικής γονιμοποίησης, στειρότητα, λοχεία και 
έκτρωση.
 Χρόνιος αλκοολισμός, κατάσταση μέθης ή χρήση 

ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή παραισθησιογόνων ή 
ψυχοφαρμάκων ή φαρμάκων απεξάρτησης.
 Διανοητικές, νευροφυτικές, νευρικές και διπολικές 

διαταραχές, ψυχολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις, 
επιληψία, σπασμούς και απώλεια συνείδησης.
 Διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούνται αποκλειστικά 

και μόνο σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 Δόντια, φατνία και ούλα, επαναλήψεις ενδο-οδοντικών 

θεραπειών, καθώς και ειδικές γναθοχειρουργικές 
επεμβάσεις (μεταμόσχευση οστού στη γνάθο για 
τοποθέτηση εμφυτευμάτων και εξαγωγές εγκλείστων που 
χρήζουν νοσοκομειακής αντιμετώπισης).
 Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) 

και τις επιπλοκές του.
 Θεραπεία και αντιμετώπιση παχυσαρκίας. Θεραπεία 

ακμής. Αλλεργικά τεστ (rast test). Μοριακή Βιολογία. 
Βουλιμία, νευρική ανορεξία.
 Οι διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις που 

διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στο συνεργαζόμενο 
με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δίκτυο διαγνωστικών κέντρων και 
ιατρών πανελλαδικά..
 Οι εξετάσεις για τις οποίες η Βιοϊατρική για ιατρικούς 

λόγους (π.χ. λόγω χορηγούμενης αναισθησίας, 



Που είμαι καλυμμένος; 

 στην Ελλάδα βάσει του δικτύου της Βιοϊατρικής.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

• Εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου, ολόκληρου ή 
της 1ης δόσης του, για την έναρξη ισχύος της κάλυψης, και 
την κανονική συνέχισή της.
• Για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων το 
καλυπτόμενο πρόσωπο πρέπει απαραίτητα να φέρει μαζί 
του το παραπεμπτικό Ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας στο 
οποίο θα αναγράφεται ονοματεπώνυμο του, αναλυτική 
γνωμάτευση και οι ζητούμενες εξετάσεις.
• Το καλυπτόμενο πρόσωπο το οποίο θα υποβληθεί σε 
διαγνωστικές εξετάσεις ή σε ιατρικές εξετάσεις, θα πρέπει 
προηγουμένως να επικοινωνήσει με το Τηλεφωνικό Κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών για θέματα υγείας της Βιοϊατρικής, 
για ενημέρωσή του για τα Συμβεβλημένα Διαγνωστικά 
Κέντρα και τους Συμβεβλημένους Ιατρούς του Δικτύου 
της, όπου θα πρέπει να απευθύνεται για τον καθορισμό της 
ημέρας και ώρας εξέτασης.

Πότε και πώς πληρώνω; 

Καταβολή του ασφαλίστρου με τη σύναψη της σύμβασης, ολόκληρου ή της 1ης δόσης του, όταν δηλώνεται στην Αίτηση πληρωμή σε 
ορισμένες δόσεις (2 ή 4 ή 12). Με ταχυπληρωμή, πάγια τραπεζική εντολή, πιστωτική κάρτα.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Ετήσια ισχύς κάλυψης. Έναρξη, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση ότι καταβάλατε το ασφάλιστρο και με περίοδο 
αναμονής 15 ημερών. Λήξη όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

Πώς μπορώ να ακυρώσω την σύμβαση; 

Αποστολή στην εταιρεία με συστημένη επιστολή δήλωσης εναντίωσης ή υπαναχώρησης κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα που παραδίδεται με 
το Ασφαλιστήριο.  Με γραπτό αίτημα προς την εταιρεία.

ενδεχόμενης επικινδυνότητας, επιπλοκών κλπ) κρίνει ότι για 
την εκτέλεσή τους απαιτείται Νοσοκομειακό περιβάλλον. 
 Κάθε είδους ενδοσκοπικές πράξεις κάθε ιατρικής 

ειδικότητας όπως γαστρεντερολογικές, πνευμονολογικές, 
γυναικολογικές, ουρολογικές, ΩΡΛ, ορθοπεδικές καθώς 
και οι ενδοσκοπικοί υπέρηχοι (Παρέχεται δυνατότητα 
διενέργειας τέτοιων πράξεων σε προνομιακές τιμές για τον 
ασφαλιζόμενο με προσωπική χρέωσή του) 
 Οι παρακεντήσεις και οι λήψεις Βιοψίας.
 Κάθε εξέταση επί υλικών Βιοψίας (παθολογοανατομικές, 

ιστολογικές και ανοσοϊστοχημείας).
 Οι επεμβατικές πράξεις για τη λήψη αμνιακού υγρού στις 

περιπτώσεις εγκυμοσύνης, οι εξετάσεις κυτταρογενετικής, 
μοριακής βιολογίας και PET/CT.
 Οι εξετάσεις που αποστέλλονται για διενέργεια στο 

εξωτερικό.
 Τα απαραίτητα χορηγούμενα φάρμακα για την 

πραγματοποίηση των εξετάσεων


