ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΡΟΣΦΟΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ν. ΣΜΥΝΘ 19/10/2017
ΡΟΣ
Τθν ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΓΑΤΩΝ ΟΛΡ
ΚΕΜΑ : ΟΜΑΔΛΚΘ ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΤΩΝ ΕΞΑΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΘΣ ΕΝΩΣΘ ΜΟΝΛΜΩΝ &
ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΕΓΑΤΩΝ ΟΛΡ
Κφριοι,
Σε ςυνζχεια τθσ πρόςφατθσ επικοινωνίασ μασ, ευχαρίςτωσ ςασ υποβάλλουμε νζα
πρόταςη για τθν ομαδικι αςφάλιςθ Ηωισ, Ατυχθμάτων και Υγείασ ΤΩΝ ΕΞΑΤΩΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΘΣ ΕΝΩΣΘ ΜΟΝΛΜΩΝ & ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΕΓΑΤΩΝ ΟΛΡ
Στισ ςυνθμμζνεσ ςελίδεσ περιγράφονται το είδοσ και θ ζκταςθ των παρεχομζνων
καλφψεων και αναγράφεται το ςυνολικό ετιςιο / μθνιαίο κόςτοσ για κάκε άτομο.
Ιδθ μία ςειρά από Εταιρείεσ του Δθμοςίου και του Λδιωτικοφ τομζα εμπιςτεφονται
ςτθν Εταιρία μασ τισ αςφαλιςτικζσ ανάγκεσ του προςωπικοφ τουσ.
Τζλοσ προςβλζποντασ ςε μια καλι και αποδοτικι ςυνεργαςία , ςασ διαβεβαιϊνουμε
για τθν ποιότθτα των παρεχομζνων από τθν Εταιρία μασ υπθρεςιϊν και είμαςτε πάντα
ςτθ διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε ςυμπλθρωματικι πλθροφορία ι διευκρίνθςθ.
Με εκτίμηση

ΚΕΟΔΩΟΣ ΣΤΑΚΟΡΟΥΛΟΣ

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΕΩΣ 70 ΕΤΩΝ - ΡΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
( Η ΚΑΛΥΨΗ ΡΑΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ)
Σε περίπτωςθ κανάτου του Αςφαλιςμζνου από οποιαδιποτε αιτία, θ
Εταιρία κα καταβάλλει ςτουσ δικαιοφχουσ ποςό ίςο με …..………………

€
100,00

Β. ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
1. ΚΑΝΑΤΟΣ – ΜΟΝΛΜΘ ΑΝΛΚΑΝΟΤΘΤΑ ΑΡΟ ΑΤΥΧΘΜΑ
( Η ΚΑΛΥΨΗ ΡΑΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ)
α. ΚΑΝΑΤΟΣ
Σε περίπτωςθ κανάτου του Αςφαλιςμζνου από ατφχθμα, θ Εταιρία
κα καταβάλλει ςτουσ δικαιοφχουσ ποςό ίςο με ……..…………………………

10.000,00

Σε ςυνδυαςμό με παροχι Α’ (ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΗΩΘΣ) ποςό ίςο με …….……..

10.100,00

β. ΜΟΝΛΜΘ ΑΝΛΚΑΝΟΤΘΤΑ
Σε περίπτωςθ Μόνιμθσ Ολικισ Ανικανότθτασ του Αςφαλιςμζνου από
ατφχθμα, θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον ίδιο ποςό …….………………......
Σε περίπτωςθ Μόνιμθσ Μερικισ Ανικανότθτασ του Αςφαλιςμζνου
από ατφχθμα, θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον ίδιο ποςοςτό επί τοισ %
του κεφαλαίου Μ.Ο.Α (παροχι Β1β) .

€

10.000,00

2. ΡΑΟΧΕΣ ΡΕΛΚΑΛΨΘΣ
α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΑΚΘ ΡΕΛΚΑΛΨΘ
Σε περίπτωςθ ειςαγωγισ του Αςφαλιςμζνου ςε Νοςοκομείο ι
Κλινικι με μία τουλάχιςτον διανυκτζρευςθ, χειρουργείο θμζρασ
(O.D.S.) προγραμματιςμζνο, μόνο μετά από ραντεβοφ μζςω του
ςυντονιςτικοφ κζντρου τθσ Εταιρίασ (το περιςτατικό κα πρζπει να
δθλϊνεται τουλάχιςτον 7 θμζρεσ πριν), ι κεραπείεσ χωρίσ
διανυκτζρευςθ (O.D.C) ςε Νοςοκομείο ι Εξωτερικά ιατρεία
Νοςοκομείου εξαιτίασ αςκενείασ ι ατυχιματοσ, κακϊσ και για τισ
επεμβατικζσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ που κα γίνουν ςε οργανωμζνο
χειρουργείο ι Εξωτερικά ιατρεία Νοςοκομείου. Επίςθσ τα ζξοδα, για
χθμειοκεραπείεσ (εκτόσ των φαρμάκων) - ακτινοβολίεσ και γενικά
δαπάνεσ που ζχουν ςυνάφεια με τουσ προαναφερκζντεσ τφπουσ
Κεραπείασ - θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον ίδιο για το ποςό των
19/10/2017

€
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δαπανϊν τισ οποίεσ επιβαρφνκθκε, ποςό μζχρι ..................................
για κάκε αςφαλιςτικό ζτοσ.

30.000,00

Απαλλαγι ανά αςφαλιςτικό ζτοσ και αςφαλιςμζνο, ποςό μζχρι ….…..

250,00

Στο παραπάνω ποςό περιλαμβάνονται δαπάνεσ για Δωμάτιο &
Τροφι, τθν θμζρα που αντιςτοιχεί ςε χρζωςθ …………………………………
ενϊ ςε περίπτωςθ νοςθλείασ του Αςφαλιςμζνου ςτο Εξωτερικό ι ςε
Μονάδα Εντατικισ Ραρακολοφκθςθσ μζχρι του ποςοφ των …………….
για κάκε θμζρα παραμονισ ςτο Νοςοκομείο ι Κλινικι.
Για τισ ειδικζσ κζςεισ νοςθλείασ Δθμοςίων Νοςοκομείων………………….

Δίκλινου και
μζχρι 200,00
400,00
μονόκλινο

Στθν Εντατικι , ανϊτατο όριο θμερϊν προσ αποηθμίωςθ οι 14
θμζρεσ.
Στα παραπάνω όρια ςυμπεριλαμβάνονται :
α) θ αμοιβι Χειροφργου που καλφπτεται μζχρι του ποςοφ των ………
β) θ αμοιβι του Αναιςκθςιολόγου που καλφπτεται μζχρι του ποςοφ
των …………………………………………………………………………………………………..
Οι παραπάνω αμοιβζσ
δεν ιςχφουν για νοςθλείεσ με
διανυκτζρευςθ ςτα ςυνεργαηόμενα νοςοκομεία. Ιςχφουν μόνο για
τθν περίπτωςθ του χειρουργείου θμζρασ (O.D.S.) ςε
ςυνεργαηόμενα .

4.000,00
1.000,00

Τα ποςά καταβάλλονται ςφμφωνα με Ρίνακα ςοβαρότθτασ
Χειρουργικϊν Επεμβάςεων.
ΧΕΙΟΥΓΙΚΕΣ
ΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Μεγάλεσ
Μεςαίεσ
Μικρζσ
Ρολφ μικρζσ

19/10/2017

ΡΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΡΟΣΟΥ (%)
Με χριςθ Φορζα
Αςφάλιςθσ
(αςφαλιςτικό ταμείο ι
αςφαλιςτικι εταιρία)

Χωρίσ χριςθ Φορζα
Αςφάλιςθσ
(αςφαλιςτικό ταμείο ι
αςφαλιςτικι εταιρία)

100%
70%
50%
20%

80%
55%
35%
10%
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ΑΡΟΔΟΣΗ ΔΑΡΑΝΩΝ
-ΕΝΤΟΣ ΔΛΚΤΥΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΘΝ ΑΤΕ
ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ (με Ειδικό Δίκτυο Νοςοκομείων - Κλινικϊν "4U")
Από τθν κλινικι DOCTORS’ HOSPITAL απορρόφθςθ του 50% τθσ
ςυμμετοχισ του αςφαλιςμζνου ςτα παραςτατικά τθσ κλινικισ, μζχρι
του ποςοφ των 1.500 €.
Από το Νοςθλευτιριο ΜΕΤROPOLITAN απορρόφθςθ του 20% ζωσ
400 € τθσ όποιασ ςυμμετοχισ του αςφαλιςμζνου, με χρζωςθ του
υπολοίπου ςτον αςφαλιςμζνο.
Σε περίπτωςθ που οι δαπάνεσ προθγουμζνωσ υποβλθκοφν ςε άλλο
αςφαλιςτικό Φορζα Αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικό ταμείο ι αςφαλιςτικι
εταιρία) και καλφψει το 20% τουλάχιςτον τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ θ
Εταιρία κα καλφπτει το υπόλοιπο τθσ δαπάνθσ κατά 100%.
Εάν καλφψει ποςοςτό ςτισ δαπάνεσ μικρότερο του 20% θ Εταιρία κα
καλφπτει το υπόλοιπο τθσ δαπάνθσ κατά 80% .
Ραρζχεται απευκείασ κάλυψθ.
(Οι αποδείξεισ των ιατρϊν να είναι ςφραγιςμζνεσ από το
λογιςτιριο αςκενϊν).
Για κεραπείεσ
κάλυψθ).

χωρίσ

διανυκτζρευςθ

(O.D.C)

(Απολογιςτικι

Εάν κάποιοσ αςφαλιςμζνοσ επιλζξει να νοςθλευκεί ςε κζςθ
ανϊτερθ από τθν αναγραφόμενθ, θ απόδοςθ εξόδων μειϊνεται
κατά 10% ανά ανϊτερθ κζςθ.

19/10/2017
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β. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΛΑΚΘ ΡΕΛΚΑΛΨΘ
€
Σε περίπτωςθ Εξωνοςοκομειακισ περίκαλψθσ του Αςφαλιςμζνου,
εξαιτίασ αςκενείασ ι ατυχιματοσ, θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον ίδιο
αποηθμίωςθ για δαπάνεσ που επιβαρφνκθκε για ιατρικζσ επιςκζψεισ
– πράξεισ, εργαςτθριακζσ ι ακτινολογικζσ εξετάςεισ και φάρμακα
(εξαιρουμζνων των εξόδων που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με εγκυμοςφνθ).
Ανϊτατο ποςό αποηθμίωςθσ κατ’ ζτοσ μζχρι ………………………….……..

1.000,00

Απαλλαγι ανά αςφαλιςτικό ζτοσ και αςφαλιςμζνο, ποςό μζχρι ….…..

150,00

Για κάκε ιατρικι επίςκεψθ εντόσ ιδιωτικοφ ιατρείου ………………..………
Αποηθμιϊνονται μζχρι 10 ιατρικζσ επιςκζψεισ ανά αςφαλιςμζνο και
αςφαλιςτικό ζτοσ (ςτο ςφνολο των επιςκζψεων δεν προςμετροφνται
οι επιςκζψεισ που πραγματοποιοφνται ςε ιατρό που ςυνεργάηεται ι
είναι ςυμβεβλθμζνοσ με το ταμείο κφριασ αςφάλιςθσ).

50,00

ΑΡΟΔΟΣΗ ΔΑΡΑΝΩΝ απολογιςτικά
 Ιατρικζσ επιςκζψεισ ι και πράξεισ ι ιατρικζσ επιςκζψεισ και
διαγνωςτικζσ εξετάςεισ, αιτιολογθμζνεσ ωσ προσ τον ςκοπό
τθσ πραγματοποίθςθσ τουσ, αποηθμιϊνονται κατά …………....
 Ιατρικζσ επιςκζψεισ ςε ςυνεργαηόμενο δίκτυο ιατρϊν
αιτιολογθμζνεσ ωσ προσ τον ςκοπό τθσ πραγματοποίθςθσ
τουσ, αποηθμιϊνονται κατά …………..........................………..
και δεν παρακρατείται απαλλαγι.
 Αγορά φαρμάκων, κατόπιν ςυνταγισ και ζγγραφθσ
γνωμάτευςθσ ιατροφ, αποηθμιϊνονται κατά .…………….…….
Οι Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ςε ςυνεργαηόμενο διαγνωςτικό
κζντρο
κατόπιν
ζγγραφθσ
γνωμάτευςθσ
ιατροφ,
αποηθμιϊνονται κατά …………..………………………………………..……
 Οι Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ςε μθ ςυνεργαηόμενο
διαγνωςτικό κζντρο κατόπιν ζγγραφθσ γνωμάτευςθσ
ιατροφ, αποηθμιϊνονται κατά ……………………………………..………
 Εφόςον ςτισ δαπάνεσ Εξωνοςοκομειακισ Ρερίκαλψθσ
ςυμμετζχει και άλλοσ Φορζασ Αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικό
ταμείο ι αςφαλιςτικι εταιρία), το υπόλοιπο των δαπανϊν
που αφορά ςτθ ςυμμετοχι του Αςφαλιςμζνου καλφπτεται
από τθν Εταιρία κατά ……………………………………………..………….
Και δεν παρακρατείται ποςό απαλλαγισ γι’ αυτζσ τισ
δαπάνεσ.

19/10/2017

70%

100%

50%

85%

60%

100%
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Οι αμοιβζσ ιατρϊν ςυνεργαηομζνων/ςυμβεβλθμζνων με
Ταμεία Κφριασ αςφάλιςθσ για επιςκζψεισ
ςυνταγογράφθςθ ι παραπεμπτικό για διαγνωςτικζσ
εξετάςεισ καλφπτονται κατά ……………………………………………….
εφόςον θ απόδειξθ του ιατροφ είναι<=30€.

100%

γ. ΕΡΛΔΟΜΑ ΜΘΤΟΤΘΤΑΣ
€
Κα καταβάλλεται ςτθν Αςφαλιςμζνθ επίδομα τοκετοφ ωσ εξισ:
Για Φυςιολογικό τοκετό …………………………………………………..……………….
Για Καιςαρικι Τομι …………………………………………………………..……………..
Για Αποβολι
………………………………………………………………………………

300,00
500,00
150,00

(ο τοκετόσ κα καλφπτεται μετά τθν παρζλευςθ δωδεκαμινου από
τθν θμερομθνία ζνταξθσ κάκε ατόμου ςτθν αςφάλιςθ).

19/10/2017
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΗΣΗ ΡΑΟΧΩΝ
α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΑΚΟ ΕΡΛΔΟΜΑ
Σε περίπτωςθ ειςαγωγισ του αςφαλιςμζνου ςε Νοςοκομείο ι
Κλινικι με μία τουλάχιςτον διανυκτζρευςθ εξαιτίασ αςκενείασ,
ατυχιματοσ (εξαιρείται ο τοκετόσ) θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον ίδιο
ποςό ίςο με ……………………………………………………………………………………….
για κάκε μζρα νοςθλείασ – από τθν 1θ – και για ανϊτατο χρονικό
διάςτθμα νοςθλείασ τισ 70 θμζρεσ για κάκε περιςτατικό.

€

60,00

Σθμείωςθ : Θ παροχι αυτι ενεργοποιείται μόνο ςτθν περίπτωςθ που
δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ για δαπάνεσ, για το ίδιο γεγονόσ,
ςτθν ΑΤΕ Αςφαλιςτικι από τθν κάλυψθ «Νοςοκομειακι
Ρερίκαλψθ»
β. ΧΕΛΟΥΓΛΚΟ ΕΡΛΔΟΜΑ
Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ νοςθλευκεί ςε Νοςοκομείο ι
Κλινικι ωσ εςωτερικόσ αςκενισ με μία τουλάχιςτον διανυκτζρευςθ
και υποβλθκεί ςε χειρουργικι επζμβαςθ εξαιτίασ αςκενείασατυχιματοσ θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον ίδιο ποςό ίςο με ποςοςτό
επί τοισ % των ………….…………………………………………………………………………
ςφμφωνα με πίνακα βαρφτθτασ χειρουργικϊν επεμβάςεων και
ανεξάρτθτα από το φψοσ τθσ πραγματικισ χειρουργικισ δαπάνθσ.

€

2.500,00

Σθμείωςθ : Θ παροχι αυτι ενεργοποιείται μόνο ςτθν περίπτωςθ που
δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ για δαπάνεσ, για το ίδιο γεγονόσ,
ςτθν ΑΤΕ Αςφαλιςτικι από τθν κάλυψθ «Νοςοκομειακι
Ρερίκαλψθ»
ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ ΕΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΧΕΙΟΥΓΙΚΕΣ ΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ειδικζσ
Εξαιρετικά βαρείεσ
Βαρείεσ
Μεγάλεσ
Μεςαίεσ
Μικρζσ
Ρολφ μικρζσ

19/10/2017

ΡΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΡΟΣΟΥ (%)
100%
75%
60%
40%
30%
15%
5%
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Α  Φ Α Λ Ι  Σ Ρ Α
ΓΙΑ ΤΖΤΓΟΤ ΕΩ 70 ΕΣΩΝ - ΠΑΙΔΙΑ ΕΩ 25 ΕΣΩΝ

Το ετιςιο / μθνιαίο μικτό αςφάλιςτρο για τα εξαρτϊμενα μζλθ για τισ παροχζσ :
- για ζνα εξαρτϊμενο
- για οικογζνεια

19/10/2017

€ 260,00 / 21,67
€ 520,00 / 43,34
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ ΑΡΟ 26 ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
Σε περίπτωςθ κανάτου του Αςφαλιςμζνου από οποιαδιποτε αιτία, θ
Εταιρία κα καταβάλλει ςτουσ δικαιοφχουσ ποςό ίςο με …..………………

€
100,00

Β. ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
1. ΚΑΝΑΤΟΣ – ΜΟΝΛΜΘ ΑΝΛΚΑΝΟΤΘΤΑ ΑΡΟ ΑΤΥΧΘΜΑ
α. ΚΑΝΑΤΟΣ
Σε περίπτωςθ κανάτου του Αςφαλιςμζνου από ατφχθμα, θ Εταιρία
κα καταβάλλει ςτουσ δικαιοφχουσ ποςό ίςο με ……..…………………………

10.000,00

Σε ςυνδυαςμό με παροχι Α’ (ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΗΩΘΣ) ποςό ίςο με …….……..

10.100,00

β. ΜΟΝΛΜΘ ΑΝΛΚΑΝΟΤΘΤΑ
Σε περίπτωςθ Μόνιμθσ Ολικισ Ανικανότθτασ του Αςφαλιςμζνου από
ατφχθμα, θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον ίδιο ποςό …….………………......
Σε περίπτωςθ Μόνιμθσ Μερικισ Ανικανότθτασ του Αςφαλιςμζνου
από ατφχθμα, θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον ίδιο ποςοςτό επί τοισ %
του κεφαλαίου Μ.Ο.Α (παροχι Β1β) .

€

10.000,00

2. ΡΑΟΧΕΣ ΡΕΛΚΑΛΨΘΣ
α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΑΚΘ ΡΕΛΚΑΛΨΘ
Σε περίπτωςθ ειςαγωγισ του Αςφαλιςμζνου ςε Νοςοκομείο ι
Κλινικι με μία τουλάχιςτον διανυκτζρευςθ, χειρουργείο θμζρασ
(O.D.S.) προγραμματιςμζνο, μόνο μετά από ραντεβοφ μζςω του
ςυντονιςτικοφ κζντρου τθσ Εταιρίασ (το περιςτατικό κα πρζπει να
δθλϊνεται τουλάχιςτον 7 θμζρεσ πριν), ι κεραπείεσ χωρίσ
διανυκτζρευςθ (O.D.C) ςε Νοςοκομείο ι Εξωτερικά ιατρεία
Νοςοκομείου εξαιτίασ αςκενείασ ι ατυχιματοσ, κακϊσ και για τισ
επεμβατικζσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ που κα γίνουν ςε οργανωμζνο
χειρουργείο ι Εξωτερικά ιατρεία Νοςοκομείου. Επίςθσ τα ζξοδα, για
χθμειοκεραπείεσ (εκτόσ των φαρμάκων) - ακτινοβολίεσ και γενικά
δαπάνεσ που ζχουν ςυνάφεια με τουσ προαναφερκζντεσ τφπουσ
19/10/2017
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Κεραπείασ - θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον ίδιο για το ποςό των
δαπανϊν τισ οποίεσ επιβαρφνκθκε, ποςό μζχρι ..................................
για κάκε αςφαλιςτικό ζτοσ.
Στο παραπάνω ποςό περιλαμβάνονται δαπάνεσ για Δωμάτιο &
Τροφι, τθν θμζρα που αντιςτοιχεί ςε χρζωςθ …………………………………
ενϊ ςε περίπτωςθ νοςθλείασ του Αςφαλιςμζνου ςτο Εξωτερικό ι ςε
Μονάδα Εντατικισ Ραρακολοφκθςθσ μζχρι του ποςοφ των …………….
για κάκε θμζρα παραμονισ ςτο Νοςοκομείο ι Κλινικι.
Για τισ ειδικζσ κζςεισ νοςθλείασ Δθμοςίων Νοςοκομείων………………….

20.000,00

Δίκλινου και
μζχρι 200,00
400,00
μονόκλινο

Στθν Εντατικι , ανϊτατο όριο θμερϊν προσ αποηθμίωςθ οι 14
θμζρεσ.
Στα παραπάνω όρια ςυμπεριλαμβάνονται :
α) θ αμοιβι Χειροφργου που καλφπτεται μζχρι του ποςοφ των ………
β) θ αμοιβι του Αναιςκθςιολόγου που καλφπτεται μζχρι του ποςοφ
των …………………………………………………………………………………………………..
Οι παραπάνω αμοιβζσ
δεν ιςχφουν για νοςθλείεσ με
διανυκτζρευςθ ςτα ςυνεργαηόμενα νοςοκομεία. Ιςχφουν μόνο για
τθν περίπτωςθ του χειρουργείου θμζρασ (O.D.S.) ςε
ςυνεργαηόμενα .
Τα ποςά καταβάλλονται ςφμφωνα με Ρίνακα ςοβαρότθτασ
Χειρουργικϊν Επεμβάςεων.
ΧΕΙΟΥΓΙΚΕΣ
ΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Μεγάλεσ
Μεςαίεσ
Μικρζσ
Ρολφ μικρζσ

4.000,00
1.000,00

ΡΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΡΟΣΟΥ (%)
Με χριςθ Φορζα
Αςφάλιςθσ
(αςφαλιςτικό ταμείο ι
αςφαλιςτικι εταιρία)

Χωρίσ χριςθ Φορζα
Αςφάλιςθσ
(αςφαλιςτικό ταμείο ι
αςφαλιςτικι εταιρία)

100%
70%
50%
20%

80%
55%
35%
10%

ΑΡΟΔΟΣΗ ΔΑΡΑΝΩΝ
-ΕΝΤΟΣ ΔΛΚΤΥΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΘΝ ΑΤΕ
ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ (με Ειδικό Δίκτυο Νοςοκομείων - Κλινικϊν "4U")
Από τθν κλινικι DOCTORS’ HOSPITAL απορρόφθςθ του 50% τθσ
ςυμμετοχισ του αςφαλιςμζνου ςτα παραςτατικά τθσ κλινικισ, μζχρι
του ποςοφ των 1.500 €.

19/10/2017
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Από το Νοςθλευτιριο ΜΕΤROPOLITAN απορρόφθςθ του 20% ζωσ
400 € τθσ όποιασ ςυμμετοχισ του αςφαλιςμζνου, με χρζωςθ του
υπολοίπου ςτον αςφαλιςμζνο.
Σε περίπτωςθ που οι δαπάνεσ προθγουμζνωσ υποβλθκοφν ςε άλλο
αςφαλιςτικό Φορζα Αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικό ταμείο ι αςφαλιςτικι
εταιρία) και καλφψει το 20% τουλάχιςτον τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ θ
Εταιρία κα καλφπτει το υπόλοιπο τθσ δαπάνθσ κατά 100%.
Εάν καλφψει ποςοςτό ςτισ δαπάνεσ μικρότερο του 20% θ Εταιρία κα
καλφπτει το υπόλοιπο τθσ δαπάνθσ κατά 80% .
Χωρίσ τθν χριςθ κφριου αςφαλιςτικοφ φορζα θ Εταιρία κα καλφπτει
το 70% των αρχικϊν δαπανϊν
Ραρζχεται απευκείασ κάλυψθ.
(Οι αποδείξεισ των ιατρϊν να είναι ςφραγιςμζνεσ από το
λογιςτιριο αςκενϊν).
Εάν κάποιοσ αςφαλιςμζνοσ επιλζξει να νοςθλευκεί ςε κζςθ ανϊτερθ
από τθν αναγραφόμενθ, θ απόδοςθ εξόδων μειϊνεται κατά 10% ανά
ανϊτερθ κζςθ.

19/10/2017
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β. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΛΑΚΘ ΡΕΛΚΑΛΨΘ
€
Σε περίπτωςθ Εξωνοςοκομειακισ περίκαλψθσ του Αςφαλιςμζνου,
εξαιτίασ αςκενείασ ι ατυχιματοσ, θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον ίδιο
αποηθμίωςθ για δαπάνεσ που επιβαρφνκθκε για ιατρικζσ επιςκζψεισ
– πράξεισ, εργαςτθριακζσ ι ακτινολογικζσ εξετάςεισ (εξαιρουμζνων
των εξόδων που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με εγκυμοςφνθ). Ανϊτατο ποςό
αποηθμίωςθσ κατ’ ζτοσ μζχρι ………………………….…………………….………..

2.000,00

Απαλλαγι ανά αςφαλιςτικό ζτοσ και αςφαλιςμζνο, ποςό μζχρι ….…..

100,00

Για κάκε ιατρικι επίςκεψθ εντόσ ιδιωτικοφ ιατρείου ………………..………
Αποηθμιϊνονται μζχρι 15 ιατρικζσ επιςκζψεισ ανά αςφαλιςμζνο και
αςφαλιςτικό ζτοσ

60,00

ΑΡΟΔΟΣΗ ΔΑΡΑΝΩΝ απολογιςτικά
 Ιατρικζσ επιςκζψεισ ι και πράξεισ ι ιατρικζσ επιςκζψεισ και
διαγνωςτικζσ εξετάςεισ, αιτιολογθμζνεσ ωσ προσ τον ςκοπό
τθσ πραγματοποίθςθσ τουσ, αποηθμιϊνονται κατά …………....
 Ιατρικζσ επιςκζψεισ ςε ςυνεργαηόμενο δίκτυο ιατρϊν
αιτιολογθμζνεσ ωσ προσ τον ςκοπό τθσ πραγματοποίθςθσ
τουσ, αποηθμιϊνονται κατά …………..........................………..
και δεν παρακρατείται απαλλαγι.
 Οι Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ςε ςυνεργαηόμενο διαγνωςτικό
κζντρο
κατόπιν
ζγγραφθσ
γνωμάτευςθσ
ιατροφ,
αποηθμιϊνονται κατά …………..………………………………………..……
 Οι Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ςε μθ ςυνεργαηόμενο
διαγνωςτικό κζντρο κατόπιν ζγγραφθσ γνωμάτευςθσ
ιατροφ, αποηθμιϊνονται κατά ……………………………………..………
 Εφόςον ςτισ δαπάνεσ Εξωνοςοκομειακισ Ρερίκαλψθσ
ςυμμετζχει και άλλοσ Φορζασ Αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικό
ταμείο ι αςφαλιςτικι εταιρία), το υπόλοιπο των δαπανϊν
που αφορά ςτθ ςυμμετοχι του Αςφαλιςμζνου καλφπτεται
από τθν Εταιρία κατά ……………………………………………..………….
Και δεν παρακρατείται ποςό απαλλαγισ γι’ αυτζσ τισ
δαπάνεσ.
 Οι αμοιβζσ ιατρϊν ςυνεργαηομζνων/ςυμβεβλθμζνων με
Ταμεία Κφριασ αςφάλιςθσ για επιςκζψεισ
ςυνταγογράφθςθ ι παραπεμπτικό για διαγνωςτικζσ
εξετάςεισ καλφπτονται κατά ……………………………………………….
εφόςον θ απόδειξθ του ιατροφ είναι<=30€.

19/10/2017
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γ. ΕΡΛΔΟΜΑ ΜΘΤΟΤΘΤΑΣ
€
Κα καταβάλλεται ςτθν Αςφαλιςμζνθ επίδομα τοκετοφ ωσ εξισ:
Για Φυςιολογικό τοκετό …………………………………………………..……………….
Για Καιςαρικι Τομι …………………………………………………………..……………..
Για Αποβολι
………………………………………………………………………………

500,00
700,00
200,00

(ο τοκετόσ κα καλφπτεται μετά τθν παρζλευςθ δωδεκαμινου από
τθν θμερομθνία ζνταξθσ κάκε ατόμου ςτθν αςφάλιςθ).

19/10/2017
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΗΣΗ ΡΑΟΧΩΝ
α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΑΚΟ ΕΡΛΔΟΜΑ
Σε περίπτωςθ ειςαγωγισ του αςφαλιςμζνου ςε Νοςοκομείο ι
Κλινικι με μία τουλάχιςτον διανυκτζρευςθ εξαιτίασ αςκενείασ,
ατυχιματοσ (εξαιρείται ο τοκετόσ) θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον ίδιο
ποςό ίςο με ……………………………………………………………………………………….
για κάκε μζρα νοςθλείασ – από τθν 1θ – και για ανϊτατο χρονικό
διάςτθμα νοςθλείασ τισ 45 θμζρεσ για κάκε περιςτατικό και τισ 90
ανά αςφαλιςτικό ζτοσ.

€

60,00

Σθμείωςθ : Θ παροχι αυτι ενεργοποιείται μόνο ςτθν περίπτωςθ που
δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ για δαπάνεσ, για το ίδιο γεγονόσ,
ςτθν ΑΤΕ Αςφαλιςτικι από τθν κάλυψθ «Νοςοκομειακι
Ρερίκαλψθ»
β. ΧΕΛΟΥΓΛΚΟ ΕΡΛΔΟΜΑ
Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ νοςθλευκεί ςε Νοςοκομείο ι
Κλινικι ωσ εςωτερικόσ αςκενισ με μία τουλάχιςτον διανυκτζρευςθ
και υποβλθκεί ςε χειρουργικι επζμβαςθ εξαιτίασ αςκενείασατυχιματοσ θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον ίδιο ποςό ίςο με ποςοςτό
επί τοισ % των ………….…………………………………………………………………………
ςφμφωνα με πίνακα βαρφτθτασ χειρουργικϊν επεμβάςεων και
ανεξάρτθτα από το φψοσ τθσ πραγματικισ χειρουργικισ δαπάνθσ.

€

3.000,00

Σθμείωςθ : Θ παροχι αυτι ενεργοποιείται μόνο ςτθν περίπτωςθ που
δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ για δαπάνεσ, για το ίδιο γεγονόσ,
ςτθν ΑΤΕ Αςφαλιςτικι από τθν κάλυψθ «Νοςοκομειακι
Ρερίκαλψθ»
ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ ΕΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΧΕΙΟΥΓΙΚΕΣ ΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ειδικζσ
Εξαιρετικά βαρείεσ
Βαρείεσ
Μεγάλεσ
Μεςαίεσ
Μικρζσ
Ρολφ μικρζσ

19/10/2017
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5%
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Α  Φ Α Λ Ι  Σ Ρ Α
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 26 ΕΩ 40 ΕΣΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΕΣΟ ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΟ / ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
ΚΥΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
€ 251,00 / 20,91
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ΔΩΕΑΝ
Ρρόγραμμα «ΑΤΕ Άμεςθσ Βοθκείασ»
Ολοκλθρωμζνο Ρρόγραμμα Άμεςθσ Βοθκείασ για τθν αντιμετϊπιςθ επείγοντοσ
περιςτατικοφ του Αςφαλιςμζνου, που περιλαμβάνει: υπθρεςία Επείγουςασ
Αερομεταφοράσ, Ρρονόμια ςε Συμβεβλθμζνα Νοςοκομεία και Κλινικζσ με τθν ΑΤΕ
Αςφαλιςτικι, κακϊσ και Συντονιςτικό Τθλεφωνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοθκείασ (βλζπε
Ραράρτθμα Ρρονόμια, Ραροχζσ και Προυσ του Ρρογράμματοσ).

Συγκεκριμζνα, το Ρρόγραμμα «ΑΤΕ Άμεςθσ Βοθκείασ» παρζχει ςε κάκε
Αςφαλιςμζνο:
1. Υπθρεςία Συντονιςτικοφ Τθλεφωνικοφ Κζντρου Άμεςθσ Βοθκείασ:
210-6288077
Καλϊντασ αποκλειςτικά ςτο 210-6288077, πραγματοποιείται εκτίμθςθ-αξιολόγθςθ του
περιςτατικοφ από τον ιατρό του Συντονιςτικοφ Κζντρου Βοθκείασ και ο αςφαλιςμζνοσ
λαμβάνει άμεςθ ενθμζρωςθ για τισ υπθρεςίεσ που δικαιοφται.

2. Επείγουςα μεταφορά ςυνεπεία ατυχιματοσ ι αςκζνεια
Σε περίπτωςθ επείγοντοσ περιςτατικοφ του αςφαλιςμζνου, ςυνεπεία ατυχιματοσ ι
αςκζνειασ, θ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ αναλαμβάνει το ζργο τθσ διακομιδισ (μεταφοράσ και
ςυνοδείασ), με ςυνοδεία ιατροφ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτουσ Προυσ Χριςθσ
τθσ Υπθρεςίασ Επείγουςασ Μεταφοράσ Εξαιτίασ Ατυχιματοσ ι Αςκζνειασ. Ωσ χϊροσ
παροχισ τθσ υπθρεςίασ ορίηεται θ Ελλθνικι Επικράτεια.

3. Ρρονόμια – Ραροχζσ ςε Συμβεβλθμζνα Νοςοκομεία/Κλινικζσ με τθν ΑΤΕ
Αςφαλιςτικι
Θ ΑΤΕ Αςφαλιςτικι ςε ςυνεργαςία με ςυμβεβλθμζνα νοςοκομεία και κλινικζσ παρζχει
τα ακόλουκα:
•
Δωρεάν ιατρικζσ επιςκζψεισ ςτα επείγοντα και ςτισ ειδικότθτεσ Ρακολόγου,
Καρδιολόγου, Ορκοπεδικοφ, Χειρουργοφ κ.λπ..
•
Δωρεάν εξετάςεισ για επείγοντα περιςτατικά ζωσ €300 ανά περιςτατικό. Σε
περίπτωςθ κάλυψθσ του ορίου παρζχεται ειδικι ζκπτωςθ ζωσ 50%.
•
Ρρογραμματιςμζνεσ ιατρικζσ επιςκζψεισ για όλεσ τισ ειδικότθτεσ, ςε
προνομιακζσ τιμζσ.
•
Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ςτα τακτικά ιατρεία με προνομιακι ζκπτωςθ ζωσ 60%
επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου.
Ραρατιρθςθ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τα Νοςοκομεία-Κλινικζσ που ςυμμετζχουν ςτο
Ρρόγραμμα «ΑΤΕ Βοθκείασ», παρζχονται μζςω του www.ateinsurance.gr , ι μζςω του
Συντονιςτικοφ Κζντρου.

19/10/2017
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Ρρόγραμμα «ΑΤΕ Άμεςθσ Βοθκείασ» - Προι/Ραροχζσ/Ρρονόμια
1. Συντονιςτικό Τθλεφωνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοθκείασ (210-6288077)
Οι αςφαλιςμζνοι καλοφν άμεςα και αποκλειςτικά ςτο 210-6288077 24 ϊρεσ το 24ωρο
προκειμζνου να ενθμερϊνονται για τισ υπθρεςίεσ που δικαιοφνται, ςχετικά με το Ρρόγραμμα
«ΑΤΕ Άμεςθσ Βοθκείασ». Θ αναγνϊριςθ των αςφαλιςμζνων γίνεται με τον αρικμό
Αςφαλιςτθρίου Συμβολαίου τουσ και το ονοματεπϊνυμό τουσ. Στα ςυμβεβλθμζνα
Νοςοκομεία/Κλινικζσ χρειάηεται θ επίδειξθ του
Α. Δ. Τ του δικαιοφχου.

2. Διαδικαςία - Προι Χριςθσ τθσ Υπθρεςίασ Επείγουςασ Μεταφοράσ
Εξαιτίασ Ατυχιματοσ ι Ξαφνικισ Αςκζνειασ
1.

Εφόςον ο αςφαλιςμζνοσ δικαιοφται τθν Υπθρεςία Επείγουςασ Μεταφοράσ, θ ΑΤΕ
ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ αναλαμβάνει το ζργο τθσ διακομιδισ (μεταφοράσ και ςυνοδείασ), με
ςυνοδεία ιατροφ. Τθν ωσ άνω Υπθρεςία Επείγουςασ Μεταφοράσ ο αςφαλιςμζνοσ τθ
δικαιοφται ςε περίπτωςθ επείγοντοσ περιςτατικοφ ςοβαρισ ςωματικισ προςβολισ,
ςυνεπεία ατυχιματοσ ι ξαφνικισ αςκζνειασ.
Ωσ επείγον περιςτατικό ατυχιματοσ ι αςκζνειασ νοείται θ αιφνίδια και τυχαία βλάβθ τθσ
υγείασ του αςφαλιςμζνου που προιλκε αποκλειςτικά από ατφχθμα ι ξαφνικι αςκζνεια
και απαιτεί υποχρεωτικά ολοκλθρωμζνθ νοςοκομειακι αντιμετϊπιςθ ςε κατάλλθλο
νοςθλευτικό ίδρυμα, εφόςον θ αντιμετϊπιςθ αυτι δεν μπορεί να παραςχεκεί ςε
υγειονομικι μονάδα ςτθν περιοχι όπου βρίςκεται ο αςφαλιςμζνοσ. Θ ανωτζρω αδυναμία
αντιμετϊπιςθσ βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τον ιατρό που επιλιφκθκε τθσ καταςτάςεωσ
του προσ μεταφορά αςφαλιςμζνου.
2. Ο χϊροσ παροχισ των παραπάνω υπθρεςιϊν είναι θ Ελλθνικι Επικράτεια.
3. Τα χρθςιμοποιοφμενα για τισ διακομιδζσ μεταφορικά μζςα είναι αςκενοφόρα, αυτοκίνθτα,
αεροπλάνα ι ελικόπτερα. Θ επιλογι του μζςου μεταφοράσ γίνεται με γνϊμονα τθ ταχφτερθ
και αςφαλζςτερθ μεταφορά του αςκενι, ςε κατάλλθλθ και ικανι για τθν περίκαλψι του
νοςθλευτικι μονάδα ςτθν Ελλθνικι επικράτεια.
4. Με ςτόχο τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του αςφαλιςμζνου θ αναγγελία του περιςτατικοφ
γίνεται
αποκλειςτικά ςτθν Ανοιχτι Γραμμι Υγείασ (210-6288077) είτε από τον
αςφαλιςμζνο, είτε από τον κεράποντα ιατρό, είτε από το κζντρο υγείασ, είτε από το
περιφερειακό νοςοκομείο που ιδθ ο αςφαλιςμζνοσ νοςθλεφεται. Το Συντονιςτικό
Τθλεφωνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοθκείασ (210-6288077) :
i. Επιβεβαιϊνει τθ ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου ςτθν Υπθρεςία τθσ Επείγουςασ
Μεταφοράσ.
ii. Ενθμερϊνεται για τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ ι του τραυματία.
iii. Συνεργάηεται, εφόςον χρειαςκεί, με τον κεράποντα ιατρό και τον ιατρό που παρείχε τισ
πρϊτεσ βοικειεσ.
iv. Λαμβάνει από κοινοφ με τον κεράποντα ιατρό, τισ καλφτερεσ αποφάςεισ ανάλογα με τθν
κατάςταςθ του αςκενοφσ.
Θ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ, εάν χρειαςκεί αναλαμβάνει, ανάλογα με τθν κατάςταςθ του
αςφαλιςμζνου, τθν μεταφορά του:
α. Ρροσ μια καταλλθλότερθ ςυμβεβλθμζνθ με τθν ΑΤΕ Αςφαλιςτικι νοςθλευτικι μονάδα.
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5.

β. Ρροσ μια καταλλθλότερθ κρατικι νοςθλευτικι μονάδα πιο κοντά ςτθν κατοικία του,
εφόςον υπάρχει διακζςιμθ κλίνθ.
Σε κάκε περίπτωςθ απαιτείται γραπτι ζγκριςθ του ιατροφ του κζντρου υγείασ ι του
νοςοκομείου ςτο οποίο αυτόσ νοςθλεφεται, ότι ο αςφαλιςμζνοσ μπορεί να υποβλθκεί ςτθ
διαδικαςία διακομιδισ με ςχετικι αςφάλεια τθσ ηωισ και τθσ υγείασ του.
Θ διακομιδι κα γίνεται με εναζριο μζςο μεταφοράσ εφόςον είναι εφικτό, δθλαδι εφόςον
είναι δυνατι θ αςφαλισ προςγείωςθ του αεροπλάνου ι του ελικόπτερου ςτο ςθμείο όπου
βρίςκεται ο αςφαλιςμζνοσ αςκενισ ι τραυματίασ και εφόςον το τοπικό αεροδρόμιο ι
ελικοδρόμιο είναι ςε λειτουργία. Γενικά θ τιρθςθ των όρων, κανόνων, περιοριςμϊν και
κανονιςμϊν προςγείωςθσ και πτιςθσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται και ιςχφουν κάκε φορά από
τθν Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ, είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παροχι
υπθρεςιϊν εναζριασ διακομιδισ.

6.

Θ ATE ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ δεν ευκφνεται ςε περίπτωςθ απαγόρευςθσ πτιςεων ι αδυναμίασ πρόςβαςθσ
ςτο χϊρο όπου βρίςκεται ο αςφαλιςμζνοσ, ι ςε περιοριςμοφσ που οφείλονται ςε εντολι τθσ
Υπθρεςίασ Ρολιτικισ Αεροπορίασ ι άλλθσ αρμόδιασ Κρατικισ Αρχισ.

7.

Σε καμία περίπτωςθ θ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ δεν αντικακιςτά τισ αρμόδιεσ αρχζσ.

3. Ραροχζσ/Ρρονόμια Υγείασ ςε Συμβεβλθμζνα Νοςοκομεία και Κλινικζσ
Τυχόν αλλαγζσ και αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα Νοςοκομεία-Κλινικζσ που
ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα «ΑΤΕ Άμεςθσ Βοθκείασ», παρζχονται μζςω του
www.ateinsurance.gr, ι μζςω του Συντονιςτικοφ Κζντρου. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν
παροχι των υπθρεςιϊν ςτα ςυμβεβλθμζνα είναι θ τθλεφωνικι επικοινωνία με το Συντονιςτικό
Τθλεφωνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοθκείασ (210-6288077).

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΚΛΙΝΙΚΩΝ "4U":
ΡΟΝΟΜΙΑ & ΡΑΟΧΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ — αποκλειςτικά από τθν ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ
METROPOLITAN
ΕΡΕΙΓΟΝΤΑ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΑ:
Δωρεάν επιςκζψεισ όλο το 24ωρο ςε εφθμερεφοντεσ ιατροφσ με τισ εξισ ειδικότθτεσ:
πακολόγο, χειρουργό, ορκοπεδικό, παιδοχειρουργό, παιδίατρο,
παιδορκοπεδικό και ΚΑΔΛΟΛΟΓΟ. Για τισ ειδικότθτεσ ΩΛ, ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ και ΝΕΥΟΛΟΓΟ,
παρζχονται δωρεάν επιςκζψεισ 09:00 - 21:00. Δωρεάν διαγνωςτικζσ εξετάςεισ αξίασ €300. Το
επιπλζον κόςτοσ εξετάςεων κα γίνεται ςφμφωνα με το ΦΕΚ+30%.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ:
Δωρεάν ιατρικζσ επιςκζψεισ ςτα Εξωτερικά Λατρεία του Νοςοκομείου με ραντεβοφ
(εξαιροφνται οι ειδικότθτεσ ψυχίατρου και οδοντίατρου). Εξαιροφνται οι ειδικότθτεσ του
αλλεργιολόγου, ρευματολόγου, ενδοκρινολόγου & θπατολόγου οι οποίεσ χρεϊνονται με
€30/επίςκεψθ. Οι αμοιβζσ Διευκυντϊν Λατρϊν που δεν είναι ενταγμζνοι ςτο πρόγραμμα των
Εξωτερικϊν Λατρείων χρεϊνονται με €40. Οι διαγνωςτικζσ και εργαςτθριακζσ εξετάςεισ ςτα
Εξωτερικά Λατρεία κα χρεϊνονται με ΦΕΚ+30%. Για τισ εξετάςεισ που δεν υπάρχει ΦΕΚ κα
γίνεται ζκπτωςθ 50% επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου. Ζκπτωςθ 30% ςτα προτεινόμενα
πακζτα check - up. Ζκπτωςθ 40% ςτο οφκαλμολογικό τμιμα. Ελάχιςτεσ χρεϊςεισ βάςει ΦΕΚ για
αξονικι τομογραφία, μαγνθτικι τομογραφία, triplex καρδιάσ & ςϊματοσ. Ζκπτωςθ 20% για
εξετάςεισ μοριακισ βιολογίασ, ειδικζσ αξονικζσ και μαγνθτικζσ τομογραφίεσ (π.χ. αξονικι
ςτεφανιογραφία, μαγνθτικι τομογραφία καρδιάσ, μαγνθτικι μαςτϊν, φαςματοςκοπία κλπ).
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Ρρόγραμμα προλθπτικοφ γυναικολογικοφ ελζγχου: κλινικι εξζταςθ μαςτϊν (ψθλάφθςθ),
υπερθχογράφθμα μαςτϊν - ψθφιακι μαςτογραφία, test pap-γυναικολογικι εξζταςθ. Ο
παραπάνω ζλεγχοσ τιμολογείται ειδικά για τισ αςφαλιςμζνεσ ςτο ποςό των € 30 ςε περίπτωςθ
επιλογισ του υπερθχογραφιματοσ μαςτϊν και ςτο ποςό των €60 ςε περίπτωςθ επιλογισ
ψθφιακισ μαςτογραφίασ. Ρρόγραμμα ελζγχου του προςτάτθ με κόςτοσ €60: PSA, free PSA,
ουρομετρία, κλινικι εξζταςθ προςτάτθ. Ειδικό πακζτο οδοντιατρικισ φροντίδασ με κόςτοσ €80
(€250 για 4μελι οικογζνεια): κακαριςμόσ δοντιϊν, φκορίωςθ δοντιϊν, οδθγίεσ ςτοματικισ
υγιεινισ.
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δωρεάν ιατρικζσ επιςκζψεισ ςτα επείγοντα και ςτισ ειδικότθτεσ Ρακολόγου, Καρδιολόγου,
Ορκοπεδικοφ, Χειροφργου, και Ραιδίατρου ςτο Ραιδιατρικό Κζντρο Ακθνϊν και ςτθν
Ραιδιατρικι Κλινικι του Λατρικοφ Διαβαλκανικοφ Κεςςαλονίκθσ.
Δωρεάν εξετάςεισ για επείγοντα περιςτατικά ζωσ €300 ανά περιςτατικό. Για Ρλζον των €300
ειδικι ζκπτωςθ 40%.
Ρρογραμματιςμζνεσ ιατρικζσ επιςκζψεισ για όλεσ τισ ειδικότθτεσ με ζκπτωςθ 25% για τουσ
ενιλικεσ και με ζκπτωςθ 20% για τα παιδιά. Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ςτα τακτικά ιατρεία με
προνομιακι ζκπτωςθ 40% επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου. Ελάχιςτθ χρζωςθ βάςει ΦΕΚ για
αξονικι & μαγνθτικι τομογραφία, TRIPLEX.
DOCTORS’ HOSPITAL
Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ςε τιμζσ ΦΕΚ και όπου δεν υπάρχει, ζκπτωςθ ζωσ 50% επί του
ιςχφοντοσ καταλόγου.
Δωρεάν & Απεριόριςτεσ προγραμματιςμζνεσ κλινικζσ επιςκζψεισ κατόπιν ραντεβοφ ςε ιατροφσ
όλων των διακζςιμων ειδικοτιτων εντόσ τθσ κλινικισ.
Δωρεάν και Απεριόριςτεσ Επιςκζψεισ ςε εφθμερεφοντεσ ιατροφσ ςε περίπτωςθ επείγοντοσ
περιςτατικοφ ςτισ ακόλουκεσ (on call) ειδικότθτεσ: αγγειοχειρουργόσ,, ουρολόγοσ,, γενικόσ
ιατρόσ,, πακολόγοσ, γυναικολόγοσ, χειρουργόσ, καρδιολόγοσ,, ΩΛ, ορκοπεδικόσ.
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ
ΙΑΣΩ:
Δωρεάν διαγνωςτικζσ εξετάςεισ αξίασ 300€ ετθςίωσ και ζκπτωςθ 40% από τον ιδιωτικό
τιμοκατάλογο, ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των 300€ για επείγοντα περιςτατικά. Ζλεγχοσ Μαςτοφ
ςτθν προνομιακι τιμι των 60€ (υπζρθχο μαςτοφ, ψθφιακι μαςτογραφία). Λατρικι επίςκεψθ ςε
Αγγειοχειρουργό και triplex φλεβϊν κάτω άκρων ςτο Κζντρο Laser Αντιμετϊπιςθσ Φλεβικϊν
Ρακιςεων, ςτθν προνομιακι τιμι των 20€, ςτα εξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβοφ. Ζκπτωςθ
30% ςτισ διαγνωςτικζσ και εργαςτθριακζσ εξετάςεισ για εξωτερικοφσ αςκενείσ. Τιμζσ ΦΕΚ ςτισ
εξετάςεισ Αξονικοφ και Μαγνθτικοφ Τομογράφου.
ΙΑΣΩ ΡΑΙΔΩΝ:
Δωρεάν επιςκζψεισ ςτισ εφθμερεφουςεσ ειδικότθτεσ Ραιδίατρου και Ραιδοχειρουργοφ για
επείγοντα περιςτατικά (24 ϊρεσ/ 365 μζρεσ). Δωρεάν διαγνωςτικζσ εξετάςεισ αξίασ 300€
ετθςίωσ και ζκπτωςθ 40% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο, ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των 300€
για επείγοντα περιςτατικά. Ζκπτωςθ 30% ςτισ διαγνωςτικζσ και εργαςτθριακζσ εξετάςεισ για
εξωτερικοφσ αςκενείσ. Τιμζσ ΦΕΚ ςτισ εξετάςεισ Αξονικοφ και Μαγνθτικοφ Τομογράφου.
Ζκπτωςθ 20% ςτισ ιατρικζσ- επεμβατικζσ πράξεισ που πραγματοποιοφνται ςτα επείγοντα (για
τισ οποίεσ δεν απαιτείται νοςθλεία). Ζκπτωςθ 20% ςτθ ςυμμετοχι (εκπιπτόμενο,
απαλλαςςόμενο, ποςοςτό ςυμμετοχισ) του αςφαλιςμζνου ςε περίπτωςθ νοςθλείασ. Δωρεάν
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χριςθ του αςκενοφόρου ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ειςαγωγισ και εφόςον προκφψει νοςθλεία
για τθν περιοχι τθσ Αττικισ.

ΙΑΣΩ GENERAL:
Δωρεάν επιςκζψεισ ςτισ εφθμερεφουςεσ ειδικότθτεσ Ρακολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργοφ
και Ορκοπεδικοφ για επείγοντα περιςτατικά (24 ϊρεσ/ 365 μζρεσ). Δωρεάν διαγνωςτικζσ
εξετάςεισ αξίασ 300€ ετθςίωσ και ζκπτωςθ 40% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο, ςε περίπτωςθ
υπζρβαςθσ των 300€ για επείγοντα περιςτατικά. 20% ζκπτωςθ ςτισ ιατρικζσ και χειρουργικζσ
πράξεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτα επείγοντα (για τισ οποίεσ δεν απαιτείται νοςθλεία).
Απεριόριςτεσ επιςκζψεισ ςε όλεσ τισ ιατρικζσ ειδικότθτεσ ςτθν προνομιακι τιμι των 20€
,κατόπιν ραντεβοφ, ςτα εξωτερικά ιατρεία τθσ Κλινικισ. Ρρονομιακόσ τιμοκατάλογοσ
βαςιςμζνοσ ςε τιμζσ ΦΕΚ (κρατικοφ τιμολογίου) για τθ διενζργεια εργαςτθριακϊν και
διαγνωςτικϊν εξετάςεων (μθ επεμβατικϊν) ςτα εξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβοφ (όπου δεν
χρθςιμοποιείται το ΦΕΚ 40% ζκπτωςθ επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου). Ζκπτωςθ 20% ςτθ
ςυμμετοχι (εκπιπτόμενο, απαλλαςςόμενο, ποςοςτό ςυμμετοχισ) του αςφαλιςμζνου ςε
περίπτωςθ νοςθλείασ. Δωρεάν χριςθ του αςκενοφόρου ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ειςαγωγισ και
εφόςον προκφψει νοςθλεία για τθν περιοχι τθσ Αττικισ.
ΙΑΣΩ Θεςςαλίασ:
Δωρεάν ιατρικι επίςκεψθ ςε περίπτωςθ επείγοντοσ περιςτατικοφ ςτισ ειδικότθτεσ: Ρακολόγοσ,
Καρδιολόγοσ, Γενικόσ Χειρουργόσ, Γυναικολόγοσ (24 ϊρεσ/ 365 μζρεσ). Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ
ςε τιμζσ ΦΕΚ (όπου δεν υπάρχει ΦΕΚ ζκπτωςθ 50% επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου).
Ρρονομιακζσ τιμζσ ςτισ εξετάςεισ Αξονικοφ Τομογράφου με τιμι 60€ και
Μαγνθτικοφ Τομογράφου με τιμι 150€. Ρρονομιακι τιμι 60€ ςε ζλεγχο Μαςτοφ (υπζρθχο
μαςτοφ, ψθφιακι μαςτογραφία, ψθλάφθςθ). Ζκπτωςθ 20% ςτισ οφκαλμολογικζσ πράξεισ.
Δωρεάν μεταφορά, για τθν πόλθ τθσ Λάριςασ ι 50% ζκπτωςθ για τισ υπόλοιπεσ περιοχζσ με
αςκενοφόρο, ςε περίπτωςθ νοςθλείασ ζκτακτου και επείγοντοσ περιςτατικοφ.
ΕΥΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΕΙΓΟΝΤΑ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΑ:
Δωρεάν ιατρικζσ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ (Ρακολόγο, Καρδιολόγο,
Ορκοπεδικό, Χειρουργό) Δωρεάν διαγνωςτικζσ εξετάςεισ αξίασ €300 ανά περιςτατικό για τα
περιςτατικά που κα κρικοφν επείγοντα. Ρρονομιακόσ τιμοκατάλογοσ βαςιςμζνοσ ςε τιμζσ
ΕΟΡΥΥ ςε περίπτωςθ που θ αξία των διαγνωςτικϊν εξετάςεων υπερβεί τα €300.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ:
Λατρικζσ επιςκζψεισ ςτθ προνομιακι τιμι των €15, κατόπιν ραντεβοφ, για τισ εξισ ειδικότθτεσ:
Ρακολόγο, Καρδιολόγο, Ορκοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΛ, Οφκαλμίατρο, Δερματολόγο,
Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Γαςτρεντερολόγο, Ρνευμονολόγο,
Αγγειοχειρουργό, Νευροχειρουργό. Ρρονομιακι τιμολόγθςθ με βάςθ το ΦΕΚ για διαγνωςτικζσ
εξετάςεισ ςτα Τακτικά Εξωτερικά Λατρεία. Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ με 15% ςυμμετοχι επί του
κρατικοφ τιμοκαταλόγου ςε περίπτωςθ χριςθσ ΕΟΡΥΥ (Εξαιροφνται ακτινογραφίεσ και
υπζρθχοι).
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΔΙΟΧΕΙΟΥΓΙΚΟ ΚΕΝΤΟ
Δωρεάν ιατρικι εξζταςθ ςτο Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν και Θλεκτροκαρδιογράφθμα.
Δωρεάν διενζργεια παρακλινικϊν εξετάςεων ςτο Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (Τ.Ε.Ρ.)
μζχρι του ποςοφ των 300€. Ρλζον των 300€ ζκπτωςθ 20% επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου.
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Χρζωςθ επίςκεψθσ ςε καρδιοχειρουργό ςτα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Ω.Κ.Κ. (πρωινά)
ςτθν προνομιακι τιμι των 50€.
Χρζωςθ επίςκεψθσ ςε καρδιολόγο ςτα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Ω.Κ.Κ. (πρωινά) ςτθν
προνομιακι τιμι των 50€.
Ειδικζσ προνομιακζσ τιμζσ για ςυγκεκριμζνεσ εξετάςεισ: Αξονικι Καρδιάσ 270€, Stress - Echo
145€, Tilt-test 80€, Lipotest 54€.
ATHENS EYE HOSPITAL
ΕΡΕΙΓΟΝΤΑ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΤΕΡ:
Συνεχισ πρόςβαςθ ςε Ενιλικεσ και παιδιά, 24 ϊρεσ το 24ωρο.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ:
Ρρονομιακόσ Τιμοκατάλογοσ
Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ: Ειδικι Ραιδοοφκαλμολογικι Εξζταςθ: €50 / Ειδικι Οφκαλμολογικι
Εξζταςθ Ενθλίκων με OCT: €100 / Ολοκλθρωμζνοσ Οφκαλμολογικόσ Ζλεγχοσ Ενθλίκων με
παρακλινικζσ εξετάςεισ: €150 /Δεφτερθ Λατρικι Οφκαλμολογικι Εξζταςθ (second expert
medical opinion): €50 / Διακλαςτικζσ επεμβάςεισ ςτθν προνομιακι τιμι των €1.500. Δωρεάν ,
Δεφτερθ Λατρικι Οφκαλμολογικι Εξζταςθ (second expert medical opinion).
ΑΣΚΛΗΡΙΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΚΗΤΗΣ
Ζκτακτεσ επιςκζψεισ (επείγοντα περιςτατικά) ςε Ρακολόγο, Καρδιολόγο, Ορκοπεδικό και
Γενικό Χειρουργό ςτθν προνομιακι τιμι των €30,00.
Ρρογραμματιςμζνεσ ιατρικζσ επιςκζψεισ ςε Ρακολόγο, Καρδιολόγο, Ορκοπεδικό και Γενικό
Χειρουργό ςτθν προνομιακι τιμι των €20,00.
Ρρογραμματιςμζνεσ Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ςτα τακτικά ιατρεία του κεραπευτθρίου μασ με
ζκπτωςθ 50% επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου και MRI – CT – TRIPLEX ςε τιμι ΦΕΚ.
IASIS ΧΑΝΙΩΝ ΚΗΤΗΣ
Ζκτακτεσ επιςκζψεισ (επείγοντα περιςτατικά) ςε Γενικό Λατρό, Καρδιολόγο, Ορκοπεδικό και
Γενικό Χειρουργό ςτθν προνομιακι τιμι των €30,00.
Ρρογραμματιςμζνεσ ιατρικζσ επιςκζψεισ ςε Γενικό Λατρό ςτθν προνομιακι τιμι των €25,00.

Για να επωφελθκείτε από τα προνόμια αυτά , απαιτείται, κατά τθν προςζλευςθ ςασ ςτα
ςυγκεκριμζνα Νοςθλευτικά Ιδρφματα, να ζχετε μαηί ςασ τθν αςτυνομικι ςασ ταυτότθτα και να
αναφζρετε τθν επωνυμία τθσ Εταιρίασ ςασ και τον αρικμό του Ομαδικοφ Αςφαλιςτθρίου ςασ.

Τα Συμβεβλθμζνα Νοςοκομεία/Κλινικζσ δφναται να ανακαλοφν ι να τροποποιοφν
ελεφκερα τα Ρρονόμια – Ραροχζσ που παρζχουν δωρεάν.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΙΝΗΣΕΙΣ
1. Δικαίωμα αςφάλιςθσ με Νοςοκομειακι και Εξωνοςοκομειακι Ρερίκαλψθ
ζχουν όλα τα ΕΞΑΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΘ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΓΕΛΑ ΜΕΛΩΝ ΤΘΣ
ΕΝΩΣΘΣ ΜΟΝΛΜΩΝ & ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΕΓΑΤΩΝ ΟΛΡ Σφηυγοι – παιδιά
ζωσ 25 ετϊν και παιδιά από 26 ζωσ 40 ετϊν κατά τθν ζναρξθ τθσ
αςφάλιςθσ - κακϊσ και οι νεοειςερχόμενοι - με τθν προχπόκεςθ να μθν
υπερβαίνουν τθν θλικία των 65 ετϊν και να μθν ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ
Μόνιμα Ανίκανοι.
Τα αςφάλιςτρα υπολογίςτθκαν ςφμφωνα με τα ςτοιχεία ηθμιϊν από
1.9.2016 ζωσ 10.10.2017.
3. Τα μικτά αςφάλιςτρα που αναγράφονται ςτθν Ρροςφορά μασ
ςυμπεριλαμβάνουν τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ:
- Φ.A 15% για όλεσ τισ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ εκτόσ τθσ Αςφάλιςθσ Ηωισ
- Ειςφορά 0,75% υπζρ του εγγυθτικοφ κεφαλαίου για τισ καλφψεισ Ηωισ,
ΚΑ. ΜΑ .
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΑΣ
Η ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δφναται να ανακαλεί και να τροποποιεί ελεφκερα τισ
κατωτζρω προνομιακζσ ρυκμίςεισ αναλόγωσ των ςυμφωνιϊν τθσ με τα
νοςθλευτικά ιδρφματα. Για τον λόγο αυτό πριν τθν ειςαγωγι ςασ, είναι
απαραίτθτθ θ επικοινωνία με τθν ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΑMΜΗ ΥΓΕΙΑΣ.
Ρροκειμζνου να απαλλαγείτε από το βάροσ τθσ εκταμίευςθσ ςθμαντικϊν χρθματικϊν
ποςϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν μίασ νοςθλείασ, ςτα παρακάτω αναφερόμενα
ςυνεργαηόμενα Νοςθλευτικά Λδρφματα, θ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ αναλαμβάνει τθν
πλθρωμι του προβλεπόμενου από το αςφαλιςτιριο ποςό απευκείασ ςτο Νοςθλευτικό
Μδρυμα, και εςείσ καταβάλλετε μόνο το ποςό ςυμμετοχισ που ςασ αναλογεί.

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ "4U"
ΕΡΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΑΣΩ (Λ. Κθφιςίασ 37-39, 151 23 ΜΑΟΥΣΛ )
ΙΑΣΩ ΡΑΙΔΩΝ (Λ. ΚΘΦΛΣΛΑΣ 37-39, 151 23 ΜΑΟΥΣΛ)
ΙΑΣΩ GENERAL (ΜΕΣΟΓΕΛΩΝ 264, ΧΟΛΑΓΟΣ)
ΙΑΣΩ Θεςςαλίασ (8ο χλμ. Ρ.Ε.Ο Λάριςασ- Ακθνϊν, Λάριςα )
ΕΥΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΚΑΝΑΣΛΑΔΘ 9-11, ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΛ)
ΜΕΤΟΡΟΛΙΤΑΝ ΡΕΣΕΥΣ (ΕΚΝ. ΜΑΚΑΛΟΥ 9 & ΕΛ. ΒΕΝΛΗΕΛΟΥ, 185 47 Ν. ΦΑΛΘΟ)
DOCTORS’ HOSPITAL (ΡΑΤΘΣΛΩΝ & ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑΣ 26 ΑΚΘΝΑ)
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΔΙΟΧΕΙΟΥΓΙΚΟ ΚΕΝΤΟ (Λ. ΣΥΓΓΟΥ 356, 176 74 ΚΑΛΛΛΚΕΑ)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΟΡΟΛΙΣ (ΕΚΝΛΚΘΣ ΑΝΤΛΣΤΑΣΕΩΣ 54 – 152 31 ΧΑΛΑΝΔΛ)
ΙΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ρ. ΦΑΛΗΟΥ (ΑΕΩΣ 36, 175 62 Ρ. ΦΑΛΘΟ)
ΙΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΑΝΤΕΣΕΝ 1, 115 25 Ν. ΨΥΧΛΚΟ)
ΙΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ (ΘΛΛΟΥΡΟΛΕΩΣ & ΚΛΕΛΟΥΣ 8-10, 172 37 ΔΑΦΝΘ)
ATHENS EYE HOSPITAL (Λεωφ. Βουλιαγμζνθσ 45 166 75 Γλυφάδα)
ΙΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΣΚΛΘΡΛΕΛΟΥ 10, 570 01 ΡΥΛΑΛΑ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ )
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΡΑΝΟΑΜΑ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 552 36 )
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΙΛΑΚΗΣ IASIS (Μ. ΜΡΟΤΣΑΘ 76 – 78, 731 00 ΧΑΝΛΑ )
ΑΣΚΛΗΡΙΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΚΗΤΗΣ (ΗΩΓΑΦΟΥ 8 – ΘΑΚΛΕΛΟ ΚΘΤΘΣ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210-6184000
210-6383000
210-6502000
2410-996000
210-6416600
210-4809000
210-880 7000
210-9493000
210-6796000
210-9892100
210-6974000
210-5799000
210-9697000
210-9647790
2310-400000
2310-380000
28210-70814
2810-246140

ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΡΑΧΙΑΣ
Σασ ενθμερϊνουμε ότι θ Εταιρία μπορεί να μεταβάλει το ωσ άνω Ειδικό Δίκτυο Νοςοκομείων - Κλινικϊν "4U". Για τον
λόγο αυτό πριν τθν ειςαγωγι ςασ, είναι απαραίτθτθ θ επικοινωνία με τθν ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΑMΜΗ ΥΓΕΙΑΣ.
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ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ "Health Care 4U"
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΑΣΩ (Λ. Κηφισίας 37-39, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ )
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ (Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ)
ΙΑΣΩ GENERAL (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 264, ΧΟΛΑΡΓΟΣ)
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας (8ο χλμ. Π.Ε.Ο Λάρισας- Αθηνών, Λάρισα )
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 9-11, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 9 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 185 47 Ν. ΦΑΛΗΡΟ)
DOCTORS’ HOSPITAL (ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26 ΑΘΗΝΑ)
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 54 – 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΡΕΩΣ 36, 175 62 Π. ΦΑΛΗΡΟ)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΑΝΤΕΡΣΕΝ 1, 115 25 Ν. ΨΥΧΙΚΟ)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΛΕΙΟΥΣ 8-10, 172 37 ΔΑΦΝΗ)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΛΕΙΟΥΣ 8-10, 172 37 ΔΑΦΝΗ)
ATHENS EYE HOSPITAL (Λεωφ. Βουλιαγμένης 45 166 75 Γλυφάδα)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 10, 570 01 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ )
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 552 36 )
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ IASIS (Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 76 – 78, 731 00 ΧΑΝΙΑ )
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210-6184000
210-6383000
210-6502000
2410-996000
210-6416600
210-4809000
210-880 7000
210-9493000
210-6796000
210-9892100
210-6974000
210-9791000
210-5799000
210-9697000 / 210-9647790
2310-400000
2310-380000
28210-70814
2810-246140

ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία μπορεί να μεταβάλει το ως άνω Ειδικό Δίκτυο Νοσοκομείων - Κλινικών "Health Care 4U". Για τον λόγο αυτό πριν
την εισαγωγή σας, είναι απαραίτητη η επικοινωνία με την ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑMΜΗ ΥΓΕΙΑΣ.

