Προνόµια
υγείας
νοσοκοµειακών
προγραµµάτων
Premium
Η πιο ολοκληρωένη φροντίδα
για το πιο πολύτιο αγαθό.

Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει
την πιο ολοκληρωµένη φροντίδα. Γι’ αυτό εξασφαλίσαµε από τα µεγαλύτερα
νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα της Ελλάδας, ειδικά για εσάς τους κατόχους
Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων Premium µια σειρά από παροχές και προνόµια που
καλύπτουν τις ανάγκες πρόληψης και φροντίδας της δικής σας υγείας και των µελών
της οικογένειάς σας.

Ευρωκλινική Αθηνών
Ιατρικές
επισκέψεις:

12 δωρεάν ιατρικές επισκέψεις ετησίως στους εφηµερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων
για επείγοντα περιστατικά στις ειδικότητες:
Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού και Γενικού Χειρουργού - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ

∆ιαγνωστικές
Εξετάσεις:

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά:
€400 ετησίως - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
€200 ετησίως - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ
και 50% έκπτωση σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα αναφερόµενα ποσά
(εξαιρούνται οι ιατρικές και ενδοσκοπικές πράξεις)
40% έκπτωση για προγραµµατισµένες διαγνωστικές εξετάσεις

Επιπλέον
παροχές:

∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας

Ειδικές
εκπτώσεις:

15% έκπτωση για τις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που θα πραγµατοποιηθούν στα εξωτερικά ιατρεία
της Ευρωκλινικής Αθηνών για επείγοντα περιστατικά
Προνοµιακές τιµές σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (π.χ. τοποθέτηση νάρθηκα, ράµµατα κ.λπ)
για την ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ

Γενικές Παρατηρήσεις:
• Οι εκπτώσεις ισχύουν εφόσον δεν γίνει χρήση άλλης εκπτωτικής προσφοράς ή συµφωνίας.
• Οι εκπτώσεις ισχύουν εφόσον δεν χρησιµοποιηθεί ο ΕΟΠΥΥ ή άλλο δηµόσιο ταµείο.
• Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται οι αµοιβές ιατρών, τα ειδικά υλικά και τα φάρµακα.
• Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται οι ενδοσκοπήσεις.
• Οι τυχόν έκτακτες κλήσεις ιατρών από το τµήµα επειγόντων, οι οποίοι δεν ανήκουν στις ειδικότητες των εφηµερευόντων,
χρεώνονται.
• Εξαιρούνται οι διαγνωστικές εξετάσεις που πραγµατοποιούνται σε εξειδικευµένα εργαστήρια εκτός Οµίλου.

Euromedica
Ιατρικές
επισκέψεις:

Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά, όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο
στους εφηµερεύοντες ιατρούς των παρακάτω κλινικών:
EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Καρδιολόγοι, Παθολόγοι, Παιδίατροι και Χειρουργοί
EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Καρδιολόγοι, Παθολόγοι και Χειρουργοί
Προγραµµατισµένες επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (πλην της ειδικότητας του γυναικολόγου)
στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Οµίλου στη Θεσσαλονίκη µε €30
Επισκέψεις σε ιατρούς (καρδιολόγους - παθολόγους) µε €30 στα ∆ιαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά

∆ιαγνωστικές
Εξετάσεις:

∆ωρεάν αιµατολογικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά στα εξωτερικά ιατρεία
των ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που αφορούν αποκλειστικά γενική αίµατος, CRP και ΤΚΕ.
∆ιαγνωστικές εξετάσεις µε έκπτωση από 30% µέχρι 40%
στα ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ
Check up σε προνοµιακές τιµές:
Βασικό µε €30, Πλήρες µε €68, Θυροειδούς µε €50, Οστεοπόρωσης µε €85, Λιπιδαιµίας µε €60,
Γυναικολογικό µε €70
Ειδικές εξετάσεις επιπλέον του check up όπως ενδεικτικά:
Καρδιολογική - ΗΚΓ €20, Τεστ Κοπώσεως €40, Pap-τεστ €20, Ψηφιακή Μαστογραφία €50,
Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) €30 κ.ά.
∆υνατότητα διενέργειας ιατρικών εξετάσεων µε την προσκόµιση έγκυρου παραπεµπτικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(ΙΚΑ, ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΓΑ & ΟΑΕΕ)

Επιπλέον
παροχές:

∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο µη περιπατητικών & επειγόντων περιστατικών προς διαγνωστικά κέντρα
του Οµίλου ή Κλινικές (για διενέργεια αξονικών και µαγνητικών τοµογραφιών, αξονικών στεφανιογραφιών
και εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής) υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγµατοποιηθεί νοσηλεία ή κατά τη διάρκεια
µιας νοσηλείας

Ειδικές
εκπτώσεις:

Κλινικές Οµίλου Θεσσαλονίκης:
• 20% έκπτωση για ιατρικές εξετάσεις µέχρι €100,
• 25% έκπτωση για ιατρικές εξετάσεις από €101 µέχρι €300 και
• 30% έκπτωση για ιατρικές εξετάσεις από €301 και άνω
∆ιαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά:
• Oφθαλµολογικά χειρουργεία διαθλαστικών ανωµαλιών (µυωπία - πρεσβυωπία) στα Οφθαλµολογικά
Κέντρα «ΟΡΑΣΙΣ» στην ειδική τιµή των €1.700 και για τα δύο µάτια και για καταρράκτη στην ειδική τιµή
των €1.200 για κάθε µάτι
• 20% έκπτωση για νοσηλεία στο σπίτι (νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι)

Metropolitan
Ιατρικές
επισκέψεις:

∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά, όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, σε εφηµερεύοντες
ιατρούς του νοσοκοµείου για τις ειδικότητες Παθολόγου, Χειρουργού, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Παιδιάτρου,
Παιδοχειρουργού και Παιδοορθοπεδικού. Επίσης παρέχονται δωρεάν οι ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες ΩΡΛ,
πνευµονολόγου και νευρολόγου από τις 09:00 έως τις 21:00
Προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκοµείου ως εξής:
δωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις σε Επιµελητές Ιατρούς (εξαιρούνται οι ειδικότητες:
Παιδιάτρου, Ψυχιάτρου, Οδοντιάτρου και Οφθαλµιάτρου)
€20 η ιατρική επίσκεψη σε Επιµελητή Παιδίατρο
40% έκπτωση στην ιατρική επίσκεψη σε Οφθαλµιάτρους και στις εξετάσεις στο Οφθαλµολογικό Τµήµα

∆ιαγνωστικές
Εξετάσεις:

∆ιαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά µέχρι του ποσού των €300 (συνολικά για επισκέψεις
και εξετάσεις), ανά περιστατικό. Μετά το ποσό των €300 παρέχεται έκπτωση 35%

Επιπλέον
παροχές:

∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο εντός Αττικής µη περιπατητικών και επειγόντων περιστατικών προς
το νοσοκοµείο, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγµατοποιηθεί νοσηλεία ή κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας

Ειδικές
εκπτώσεις:

• 10% έκπτωση στις οδοντιατρικές υπηρεσίες
• 15% έκπτωση στις φυσιοθεραπείες
• 20% έκπτωση στα check-up
• 35% έκπτωση στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις

Όµιλος Υγεία
Ιατρικές
επισκέψεις:

∆ωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία στις εξής ειδικότητες:
Αγγειοχειρουργική, Αιµατολογία, Γαστρεντερολογία, ∆ερµατολογία, ∆ιαβητολογία, Ενδοκρινολογία, Ηπατολογία,
Θωρακοχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Νευρολογία, Νευροχειρουργική, Ογκολογία, Ορθοπεδική,
Ουρολογική, Οφθαλµολογία, Πνευµονολογία, Ρευµατολογία, Φυσιατρική, ΩΡΛ, Παθολογία, Χειρουργική
στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ και της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
Παθολογία, Καρδιολογία, Ενδοκρινολογία, ΩΡΛ, Χειρουργική, Οφθαλµολογία, Ορθοπεδική, ∆ερµατολογία
- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Περιστέρι)
Παθολογία, Καρδιολογία, Οφθαλµολογία, Ορθοπεδική, Ενδοκρινολογία, ΩΡΛ - ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(περιοχή Hilton)
Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο, 365ηµέρες το χρόνο:
στους εφηµερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του ΥΓΕΙΑ στις ειδικότητες:
Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού και Γενικού Χειρουργού
στις ειδικότητες του Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού στην Κλινική ΠΑΙ∆ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
στις ειδικότητες του Γυναικολόγου, Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρούργου, ΩΡΛ
στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

∆ιαγνωστικές
Εξετάσεις:

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €200 ετησίως για επείγοντα περιστατικά - ΥΓΕΙΑ - Γενική Κλινική
ΜΗΤΕΡΑ. Μετά το ποσό των €200 παρέχεται έκπτωση 50%

Επιπλέον
παροχές:

∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο για επείγοντα περιστατικά (εισαγωγής) στο ΥΓΕΙΑ, τη Γενική Κλινική
ΜΗΤΕΡΑ και το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής

Ειδικές
εκπτώσεις:

Ειδικός προνοµιακός τιµοκατάλογος στις µη επεµβατικές διαγνωστικές εξετάσεις µε έκπτωση έως και 60%
- ΥΓΕΙΑ - Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Κλινική «Άγιος Λουκάς»
Ιατρικές
επισκέψεις:

∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα,
στις εξής ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γυναικολόγος και Παιδίατρος
Μόνο κατόπιν ραντεβού, ιατρική επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γυναικολόγο, Παιδίατρο, Αγγειοχειρουργό,
Γαστρεντερολόγο, Νευροχειρουργό, Ορθοπεδικό, Ουρολόγο, Οφθαλµίατρο, Χειρουργό και ΩΡΛ
µε ειδική τιµή €20, ανά επίσκεψη

∆ιαγνωστικές
Εξετάσεις:

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά αξίας έως €200 και 50% έκπτωση στον ιδιωτικό
τιµοκατάλογο για το επιπλέον ποσό.

Επιπλέον
παροχές:

∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο στην Κλινική από το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης
για επείγοντα περιστατικά

Ειδικές
εκπτώσεις:

Ειδικός προνοµιακός τιµοκατάλογος (50% έκπτωση στον ιδιωτικό τιµοκατάλογο) για ποσό άνω των €200
Ειδική τιµή €180 για MRI και MRA, €65 για CT και €300 για αξονική αγγειογραφία και αξονική στεφανιογραφία

Γενική Κλινική - Θεραπευτικό & ∆ιαγνωστικό Κέντρο «Ασκληπιείον»
Ηρακλείου Κρήτης
Ιατρικές
επισκέψεις:

Ιατρικές επισκέψεις στο τακτικό πρόγραµµα λειτουργίας του Παθολογικού, του Χειρουργικού, του Καρδιολογικού
και του Ορθοπεδικού ιατρείου της Κλινικής, µε €20 ανά επίσκεψη

∆ιαγνωστικές
Εξετάσεις:

∆ιενέργεια εξετάσεων µε έκπτωση 35% επί του τιµοκαταλόγου ιδιωτών της κλινικής (σε ιατρικές εξετάσεις
και διαγνωστικές - εργαστηριακές εξετάσεις) για επείγοντα και µη περιστατικά
20% έκπτωση στα check-up

Επιπλέον
παροχές:

∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο, προς το Θεραπευτήριο, για επείγοντα περιστατικά υπό την προϋπόθεση
ότι θα πραγµατοποιηθεί νοσηλεία και 30% έκπτωση στη µεταφορά στην περίπτωση που ∆ΕΝ προκύψει
νοσηλεία

Ειδικές
εκπτώσεις:

15% έκπτωση στη µεταφορά µε ασθενοφόρο, προς κάθε άλλο προορισµό εκτός του Θεραπευτηρίου,
για επείγοντα περιστατικά

Για οποιαδήποτε χρήση των προνοµίων υγείας, παρακαλείσθε να καλείτε πρώτα στο 210 9555600
Γενικές Παρατηρήσεις
• Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαµβάνονται φάρµακα, ειδικά και υγειονοµικά υλικά
• Στις ιατρικές επισκέψεις δεν περιλαµβάνονται οι ιατρικές και ενδοσκοπικές πράξεις
• Επείγοντα χαρακτηρίζονται όσα περιστατικά χρήζουν άµεσης ιατρικής φροντίδας
• Τα παραπάνω προνόµια δεν αποτελούν αντικείµενο ασφαλιστικής κάλυψης. Σας παρέχονται
από τα παραπάνω Νοσηλευτήρια και ∆ιαγνωστικά Κέντρα µε την επίδειξη της κάρτας νοσηλείας της
Eurolife ERB Ασφαλιστική, εφόσον το ασφαλιστήριο συµβόλαιό σας Premium παραµένει σε ισχύ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύνολο ή µέρος των προνοµίων µπορούν να τροποποιηθούν µε την προσθήκη νέων παροχών ή
την αφαίρεση ήδη υφιστάµενων ή ακόµη και να καταργηθούν πλήρως καθώς αποτελούν προσφορά
των συνεργαζόµενων µε την Eurolife ERB Ασφαλιστική φορέων. Για το σκοπό αυτό παρακαλούµε
όπως πριν από τη χρήση αυτών καλείτε για επιβεβαίωση ή άλλη πληροφορία στο 210 9555600

