ΔΩΡΕΑΝ Ή ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Με κάθε συμβόλαιο αυτοκινήτου, σας παρέχονται δωρεάν ή σε
προνομιακές τιμές παροχές υγείας σε επιλεγμένα μεγάλα διαγνωστικά
κέντρα ή/και νοσηλευτικά ιδρύματα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
Παροχές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Όμιλος Ιατρικού
▪

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των κλινικών (Παθολόγο,
Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) του Ψυχικού, του Π. Φαλήρου και του Περιστερίου.
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο Ιατρικό Αθηνών και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
στους εφημερεύοντες ιατρούς των κλινικών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) στην
προνομιακή τιμή των 10€.

▪

▪

Επισκέψεις στα τακτικά και επείγοντα εξωτερικά ιατρεία στις λοιπές ειδικότητες των εξωτερικών
ιατρείων με έκπτωση 25% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Οι τακτικές επισκέψεις
προγραμματίζονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου (στις διαγνωστικές
εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές/ιατρικές πράξεις και εξετάσεις που διενεργούνται σε
εξειδικευμένα κέντρα εκτός Ομίλου).
Triplex, Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες, PET υπάρχει δυνατότητα χρήσης παραπεμπτικού
ΕΟΠΥΥ. Σε διαφορετική περίπτωση τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ). Έκπτωση 25% στις ιατρικές
πράξεις επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου (εξαιρουμένων ιατρικών αμοιβών, πάσης φύσεως υλικών
και φαρμάκων).

▪

Δωρεάν χρήση της υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε
νοσοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής.

Παροχές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
▪

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα επείγοντα περιστατικά στους εφημερεύοντες ιατρούς
Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό.
Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα τακτικά ιατρεία σε Παιδίατρο και
Παιδοχειρουργό στην προνομιακή τιμή των 10€.

▪

▪

▪

Επισκέψεις στα τακτικά και επείγοντα εξωτερικά ιατρεία στους λοιπές ειδικότητες των λοιπών
εξωτερικών ιατρείων με έκπτωση 25% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Οι τακτικές επισκέψεις
προγραμματίζονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου (στις διαγνωστικές
εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές/ιατρικές πράξεις και εξετάσεις που διενεργούνται σε
εξειδικευμένα κέντρα εκτός Ομίλου).
Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου (εξαιρουμένων ιατρικών
αμοιβών, πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων).

Παροχές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Παιδιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
▪
▪

▪

▪

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό ,
καθημερινές 9.00 π.μ – 19.00 μ.μ, στην προνομιακή τιμή των 10€.
Επισκέψεις στα τακτικά και επείγοντα εξωτερικά ιατρεία στις λοιπές ειδικότητες των εξωτερικών
ιατρείων με έκπτωση 25% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Οι τακτικές επισκέψεις
προγραμματίζονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου (στις διαγνωστικές
εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές/ιατρικές πράξεις και εξετάσεις που διενεργούνται σε
εξειδικευμένα κέντρα εκτός Ομίλου).
Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου (εξαιρουμένων ιατρικών
αμοιβών, πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων).

Παροχές Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Έκπτωση 15% στα έξοδα νοσηλείας με ανώτατο όριο τα 500€ στην περίπτωση που δεν υπάρχει
κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία ή προσυμφωνημένη ειδική προνομιακή τιμολόγηση (της
απορρόφησης εξαιρούνται οι ιατρικές αμοιβές, πάσης φύσεως υλικά, φάρμακα και εξετάσεις που
διενεργούνται εκτός Ομίλου).
Εξαιρούνται της παροχής οι χημειοθεραπείες, εγχύσεις φαρμάκων και νοσηλείες ODC

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες 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)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ
•

Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ, για διαγνωστικές εξετάσεις στην
Ευρωκλινική Αθηνών & Ευρωκλινική Παίδων.

•

Απόλυτα προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις, οι οποίες
πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για την Ευρωκλινική Αθηνών & την
Ευρωκλινική Παίδων.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
•

Απεριόριστες προγραμματισμένες στην Ευρωκλινική Αθηνών & την Ευρωκλινική Παίδων,
κατόπιν ραντεβού, έναντι αντιτίμου €30 για τους Επιμελητές και €50 για τους Διευθυντές.
Επίσκεψη σε αναπτυξιολόγο στην προνομιακή τιμή των €100

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
•

Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ για τη διενέργεια μη επεμβατικών
διαγνωστικών εξετάσεων για εξωτερικούς ασθενείς που επισκέπτονται την Ευρωκλινική
Αθηνών και την Ευρωκλινική Παίδων

•

Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου (check up)

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
•

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο (εντός Ν. Αττικής) σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
(εισαγωγής) προς την Ευρωκλινική Αθηνών και την Ευρωκλινική Παίδων

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (Α’ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΣΥΖΥΓΟΙ, ΠΑΙΔΙΑ & ΓΟΝΕΙΣ)
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : Για ραντεβού και πληροφορίες παρέχεται η δυνατότητα
επικοινωνίας με το Συντονιστικό Κέντρο Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ. στο 210
6416800 & 801.

DOCTOR’S HOSPITAL
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (T.E.Π):
•

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

•

Οποιεσδήποτε εξετάσεις χρειαστεί να γίνουν στο Τμήμα θα εφαρμόζεται τιμοκατάλογος
Προεδρικού Διατάγματος ( τιμές ΦΕΚ)

•

Εξετάσεις που δεν εντάσσονται στον ΦΕΚ θα γίνονται με έκπτωση έως 50%

•

Για ιατρικές πράξεις που τυχόν χρειαστεί να γίνουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών θα
υπάρχει fix τιμή με βάση την κατηγοριοποίηση :
- Πολύ Μικρές Επεμβάσεις – 200 Ευρώ
- Μικρές Επεμβάσεις – 350 Ευρώ

Σημείωση :
1. Στα παραπάνω κόστη συμπεριλαμβάνονται ιατρικές αμοιβές , φάρμακα, υλικά
2. Κόστος Ιστολογικής εξέτασης - 50 Ευρώ
3. Παρουσία αναισθησιολόγου - 60 Ευρώ
Τμήμα Εξωτερικών Ασθενών :
•

Δωρεάν ετήσιο Check – up το οποίο περιλαμβάνει: (Γενική αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη,
SGOT, SGPT, Α/Α θώρακος, Η.Κ.Γ.).

•

Απορρόφηση της συμμετοχής του παραπεμπτικού σε Διαγνωστικές εξετάσεις στα
Εξωτερικά Ιατρεία (ισχύει μόνο για τα Εργαστηριακά και Απεικονιστικά τμήματα)

•

Δυνατότητα συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων κατόπιν επικοινωνίας με το
αρμόδιο τμήμα της κλινικής

•

Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς παραπεμπτικό σε Τιμές Δημοσίου (ΦΕΚ)

•

Διαγνωστικές εξετάσεις σε Τιμές Δημοσίου (ΦΕΚ) σε πελάτες χωρίς ασφαλιστική ικανότητα

•

Συμμετοχή στις προωθητικές ενέργειες καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου μόνο με την
επίδειξη της κάρτας ασφάλισης στην εταιρεία σας

Τμήμα Τακτικών ιατρείων :
•

Απεριόριστες Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα τακτικά ιατρεία του DOCTORS’ HOSPITAL,
σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων: Παθολόγους, Ουρολόγους, Ορθοπεδικούς, Καρδιολόγους,
Γενικούς Χειρουργούς, Χειρουργούς Παχυσαρκίας, Χειρουργούς Μαστού, Ω.Ρ.Λ., Πλαστικούς
Χειρουργούς, Νευροχειρουργούς, Γυναικολόγους.

•

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε λοιπές ειδικότητες ( Δερματολόγος, Ενδοκρινολόγος,
Νεφρολόγος, Νευρολόγος) στην προνομιακή τιμή των 10€ ανά επίσκεψη.

Διακομιδή με ασθενοφόρα :
•

Δωρεάν διακομιδή με τα ασθενοφόρα προς την κλινική σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία
και Έκπτωση έως 50% σε περίπτωση που δεν γίνει εισαγωγή

Νοσηλεία :
•

Νοσηλεία παθολογικών ή χειρουργικών περιστατικών χωρίς συμβόλαιο Υγείας και με
απευθείας ανάθεση περιστατικού στην κλινική (χωρίς εκ των προτέρων θεράποντα
ιατρό), Έκπτωση στα Νοσήλια έως 50% .

Ενημερωθείτε αναλυτικά στο www.doctorshospital.gr

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Πειραιά
Προνόμια που μπορούν να καρπωθούν οι ασφαλισμένοι της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ που διαθέτουν
συμβόλαιο Κλάδου Αυτοκινήτων ή Συμβόλαιο Κατοικίας, εφόσον επιλέξουν τις ιδιόκτητες κλινικές
του Ομίλου ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
•

Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με προσωπική χρέωση του ασφαλισμένου, με βάση
προνομιακό τιμοκατάλογο.

•

Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Κλινικών
(σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες) με προσωπική χρέωση του ασφαλισμένου 20€.

•

Απεριόριστες επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες στο Τμήμα Εκτάκτων
Περιστατικών της Βιοκλινικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με προσωπική χρέωση 30€.

•

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο Δίκτυο με τους Συνεργαζόμενους ιατρούς, με
προσωπική χρέωση του ασφαλισμένου 30€.

•

Αιμοληψία κατ’ οίκον με προσωπική χρέωση του ασφαλισμένου 10€ (η χρέωση αφορά στη
λήψη του δείγματος). Η εν λόγω παροχή ισχύει μόνο για τους νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης.

•

Επισκέψεις κατ’ οίκον (με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος γιατρός την στιγμή της
ζήτησης) με προσωπική χρέωση του ασφαλισμένου :

1. Από 7πμ – 10μμ
: 50€
2. Από 10μμ – 7πμ, Κυριακές & αργίες : 70€
•

Δωρεάν χρήση Ασθενοφόρων : Θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για
επείγοντα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας στις κλινικές του Ομίλου. Η παροχή ισχύει μόνο
για τους νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης.

•

Έκπτωση στην συμμετοχή των ασφαλισμένων στα νοσήλια : παρέχεται έκπτωση 10% στη
συμμετοχή των ασφαλισμένων, με ανώτατο ποσό τα 500€. Το ποσό επί του οποίου θα
υπολογίζεται η έκπτωση του 10%, είναι αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού
συμμετοχής του Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα (απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση του), του
κόστους υλικών, Φαρμάκων και Ιατρικών αμοιβών.

•

Ιατρικό Τηλεφωνικό Κέντρο, μέσω ενός ενιαίου πανελλαδικού αριθμού 14 501 (με χρέωση
0,75 €από σταθερά και 1,26 € από κινητά το λεπτό).

CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟ
(κάτοχοι συμβολαίου κατοικίας ή αυτοκινήτου στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose)
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum)
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL (LDL Chol)
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides)
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine)
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ (Ferritin)
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
/
57004
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Με προσωπική χρέωση ανά ασφαλισμένο 60€
2001
8801
5502
5510
5513
5514
5515
5516
5518
5511
5539
5540

ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
•

Έκπτωση 35% σε όλες τις Διαγνωστικές - Απεικονιστικές Εξετάσεις

•

Δωρεάν Ετήσιος Προληπτικός έλεγχος (check up) για τον κυρίως ασφαλισμένο

