ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Ασφαλισµένοι µε Ατοµικά ασφαλιστήρια
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ
Μείωση 30% στη συµµετοχή/απαλλαγή του ασφαλισµένου µε χρήση ατοµικού νοσοκοµειακού προγράµµατος υγείας*
*Εξαιρούνται της έκπτωσης οι αµοιβές ιατρών

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΤΑ Π Ε Ρ Ι Σ ΤΑΤ Ι Κ Α
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ- ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ
• ∆ΩΡΕΑΝ απεριόριστες έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο
στους εφηµερεύοντες ιατρούς
της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Γενικό Χειρουργό)
της Ευρωκλινικής Παίδων (Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό)
της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικό Χειρουργό και Παιδίατρο)
• ∆ΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις* για περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα αξίας:
400€** ανά περιστατικό στην Ευρωκλινική Αθηνών
200€** ανά περιστατικό στην Ευρωκλινική Παίδων
400€** και 200€** ανά περιστατικό στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης (για ενήλικες και παιδιά αντίστοιχα)
• Προνοµιακός τιµοκατάλογος βασισµένος σε τιµές ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα ανωτέρω
όρια για την Ευρωκλινική Αθηνών, την Ευρωκλινική Παίδων και την Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.
• ∆ωρεάν υγειονοµικό υλικό και φάρµακα αξίας µέχρι 50€ στην περίπτωση ιατρικών πράξεων στην Ευρωκλινική Αθηνών και στην
Ευρωκλινικής Παίδων.
• Απόλυτα προνοµιακή τιµολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών
για την Ευρωκλινική Αθηνών, την Ευρωκλινική Πάιδων και την Γενική Κλινική θεσσαλονίκης.
*Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συµπεριλαµβάνονται υλικά, ειδικά υλικά, φάρµακα, αµοιβές ιατρών και πράξεις.
** Για τον υπολογισµό της αξίας των δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων χρησιµοποιείται προνοµιακός τιµοκατάλογος βασισµένος σε τιµές ΕΟΠΥΥ.

ΤΑ Κ Τ Ι Κ Α Π Ε Ρ Ι Σ ΤΑΤ Ι Κ Α

Προγραµµατισµένες Ιατρικές Επισκέψεις
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
• ∆ωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού, µε κλήση στο τηλέφωνο 2155 155 323, για τις εξής ειδικότητες: Παθολόγου,
Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού, ΩΡΛ, Οφθαλµίατρου, ∆ερµατολόγου, Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, Γυναικολόγου,
Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευµονολόγου, Αγγειοχειρουργού, Νευροχειρουργού.

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ
• Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, σε όλες τις υπο-ειδικότητες παιδιάτρων έναντι αντιτίµου 30€ για
τους Επιµελητές και 50€ για τους ∆ιευθυντές, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού µε κλήση στο τηλέφωνο 2155 155 323.
Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στην προνοµιακή τιµή των 60€.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις έναντι αντιτίµου 10€ κατόπιν ραντεβού µε κλήση στο τηλέφωνο 2155 155 323
στις εξής ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικό Χειρούργου, ΩΡΛ, Οφθαλµίατρου, ∆ερµατολόγου, Ενδοκρινολόγου,
Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευµονολόγου.

∆ιαγνωστικές Εξετάσεις
• Χωρίς Συµµετοχή ασφαλισµένου για διαγνωστικές εξετάσεις (αιµατολογικές & βιοχηµικές) µε την προσκόµιση έγκυρου παραπεµπτικού
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ στο Σηµείο ∆ΥΟ της Ευρωκλινικής Αθηνών.
• ∆ωρεάν ένας (1) ετήσιος προληπτικός έλεγχος check up, στην Ευρωκλινική Αθηνών, που περιλαµβάνει: γενική αίµατος, γενική
ούρων, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη αίµατος, τριγλυκερίδια αίµατος και παθολογική εξέταση-εκτίµηση για τα κυρίως µέλη.
• Ειδικός προνοµιακός τιµοκατάλογος βασισµένος σε τιµές ΕΟΠYΥ για τη διενέργεια µη επεµβατικών διαγνωστικών εξετάσεων για
εξωτερικούς ασθενείς που επισκέπτονται την Ευρωκλινική Αθηνών, την Ευρωκλινική Παίδων και τη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.
• Προνοµιακές τιµές σε προγράµµατα προληπτικού ελέγχου (check up)

Α Σ Θ Ε Ν Ο Φ Ο ΡΑ
• ∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο (εντός Ν. Αττικής και Ν. Θεσσαλονίκης) σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής) στην
Ευρωκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Παίδων και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης και έκπτωση 50% σε περίπτωση µη εισαγωγής.

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Προγραµµατισµένες Ιατρικές Επισκέψεις
• Απεριόριστες Προγραµµατισµένες Ιατρικές Επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα, µόνο κατόπιν ραντεβού (µέσω του συντονιστικού κέντρου του
Οµίλου Ευρωκλινικής), µε κλήση στο τηλέφωνο 2155 155 323, στην προνοµιακή τιµή των 20€.

∆ιαγνωστικές Εξετάσεις
• Ειδικός προνοµιακός τιµοκατάλογος βασισµένος σε τιµές ΕΟΠYΥ για τη διενέργεια µη επεµβατικών διαγνωστικών εξετάσεων για
εξωτερικούς ασθενείς που επισκέπτονται τα συνεργαζόµενα διαγνωστικά κέντρα πανελλαδικά.

Ο ∆ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Ε Σ Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ
• Ο Όµιλος Ευρωκλινικής και η IMED σε συνεργασία µε εξειδικευµένα οδοντιατρεία στο Νοµό Αττικής, θα παρέχει στoυς ασφαλισµένους
µε ατοµικό ασφαλιστήριο, τη δυνατότητα ενός ∆ΩΡΕΑΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ µε σκοπό την έγκαιρη και εµπεριστατωµένη διάγνωση
κάθε οδοντιατρικού προβλήµατος.
Ταυτόχρονα, δίνουµε στα παιδιά και τα εγγόνια σας την δυνατότητα προληπτικής ορθοδοντικής θεραπείας (µασελάκι) µε κόστος από 380€
και της ολοκληρωµένης ορθοδοντικής θεραπείας εφήβων (σιδεράκια) µε κόστος από 1.580€.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
Για ραντεβού, πληροφορίες και ιατρικές συµβουλές, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας µε το συντονιστικό κέντρο,
στο 215 515 5323, 24 ώρες το 24ωρο/365 ηµέρες το χρόνο.

Οι παραπάνω παροχές ισχύουν µε την υποχρεωτική επίδειξη της κάρτας προνοµίων του Οµίλου Ευρωκλινικής
O Όµιλος Ευρωκλινικής διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης ή κατάργησης των ανωτέρω παροχών χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση.
Η κάρτα διατίθεται ∆ωρεάν.

Ευρωκλινική Αθηνών - Ευρωκλινική Παίδων: Αθανασιάδου 7-9, πάροδος ∆. Σούτσου, µετρό Αµπελοκήπων, 115 21 Αθήνα
Πολυιατρείο Σηµείο ∆ΥΟ: Τσόχα 24 & Σούτσου 37, µετρό Αµπελοκήπων, 115 21 Αθήνα
E-mail: info@euroclinic.gr | www.euroclinic.gr

