“ΕΥΡΩ –ΥΓΕΙΑ”
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας στο πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, που
δημιουργήθηκε με την Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, τον Όμιλο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και τη ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
 24ωρο Συντονιστικό Κέντρο, με ιατρική κάλυψη για παροχή πληροφοριών, κλείσιμο ραντεβού και καθοδήγηση στο τηλέφωνο 215 515 5317

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ο ασφαλισμένος υποχρεούται στην περίπτωση διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, να προσκομίσει παραπεμπτικό σημείωμα το οποίο θα έχει
εκδοθεί αποκλειστικά από ιατρό μέλος του Συμβεβλημένου Δικτύου, εκτός της ειδικότητας παιδιάτρων ή από ιατρό συμβεβλημένο με τον
ΕΟΠΥΥ (όταν πρόκειται για παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ).

Παροχές Έκτακτων Περιστατικών - Ευρωκλινική Αθηνών – Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης






Απεριόριστος αριθμός Δωρεάν ιατρικών επισκέψεων στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της Κλινικής, στις
ειδικότητες, Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.
Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι € 400 ανά περιστατικό, για τα επείγοντα περιστατικά. Από τις δωρεάν διαγνωστικές
εξετάσεις εξαιρούνται ιατρικές πράξεις, αμοιβές ιατρών, φάρμακα ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.
Προνομιακός Τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα € 400.
Προνομιακή Τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Κλινικής.
Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα, αξίας μέχρι € 50 στην περίπτωση ιατρικών πράξεων.

Παροχές Τακτικών Περιστατικών - Ευρωκλινική Αθηνών – Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης







Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις έναντι συμβολικής αμοιβής €5 (€10 στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης), κατόπιν
ραντεβού, στους ιατρούς των τακτικών εξωτερικών ιατρείων της Κλινικής, στις ειδικότητες, Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού,
Χειρουργού, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου,
Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού, Νευροχειρουργού.
Διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση ΕΟΠΥΥ, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου στη δαπάνη.
Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ με συμμετοχή του ασφαλισμένου 30%, επί του Κρατικού Τιμοκαταλόγου (τιμές ΦΕΚ).
Προνομιακός Τιμοκατάλογος για τις εξετάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Κρατικό Τιμοκατάλογο.
Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα, αξίας μέχρι € 50 στην περίπτωση ιατρικών πράξεων.

Πανελλαδικό Δίκτυο – 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 215 515 5317) στην προνομιακή τιμή των €20.

CHECK-UP
Δωρεάν ένας ετήσιος προληπτικός έλεγχος, που περιλαμβάνει τις εξής διαγνωστικές εξετάσεις :
Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια και Παθολογική εξέταση-εκτίμηση.

Χρήση Ασθενοφόρου
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και εισαγωγής για νοσηλεία στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ και στην
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, για την περιοχή της Αττικής.

Νοσηλεία
Χωρίς χρήση ιδιωτικής Ασφάλισης : Έκπτωση έως 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο των Κλινικών με δυνατότητα χρήσης Κρατικού Φορέα
Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ). Της έκπτωσης εξαιρούνται τα πακέτα χρεώσεων, φάρμακα, υλικά και αμοιβές γιατρών.
Με χρήση ιδιωτικής Ασφάλισης : κάλυψη της συμμετοχής του Ασφαλισμένου στη νοσηλεία, με ανώτατο ποσό έως 20% του συνολικού κόστους
νοσηλείας, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ και εφόσον η νοσηλεία έχει δρομολογηθεί μέσω του Συντονιστικού Κέντρου.

Τηλεφωνικό & Συντονιστικό κέντρο
Για ραντεβού, πληροφορίες και ιατρικές συμβουλές παρέχεται δυνατότητα χρήσης τηλεφωνικής γραμμής ιατρικής φροντίδας στο 215 515 5317
24 ώρες το 24ωρο/365 ημέρες το χρόνο η οποία παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Προγραμματισμός ραντεβού.
 Καθοδήγηση για την καλύτερη αντιμετώπιση του εκάστοτε καλυπτόμενου περιστατικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
 Ενημέρωση για τους συνεργαζόμενους ή συμβεβλημένους με τον ‘Όμιλο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, ιατρούς στους οποίους μπορεί να απευθύνεται
για τον καθορισμό ραντεβού.
 Ενημέρωση για τα ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα ή συμβεβλημένα με τον Όμιλο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ διαγνωστικά κέντρα ή εξωτερικά ιατρεία
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων στα οποία μπορεί να απευθύνεται για τον καθορισμό ραντεβού.
Τα Ασφαλιστήρια είναι ετησίως ανανεούμενα.

ΕΤΗΣΙΟ ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ : €60 (Για τα μέλη του ΣΥΣΠΑ-ΟΤΕ 10€ το χρόνο)

