ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
❑ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους

εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων
➔ της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)
➔ της Ευρωκλινικής Παίδων (Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό)
➔ της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό και Παιδίατρο)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
❑ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις*, βασισμένες σε τιμές ΕΟΠΥΥ για τα περιστατικά που θα κριθούν

επείγοντα , αξίας**:
➔ 500 € ανά περιστατικό, για ενήλικες, στην Ευρωκλινική Αθηνών
➔ 300 € ανά περιστατικό, για παιδιά, στην Ευρωκλινική Παίδων
➔ 400€ ανά περιστατικό, για ενήλικες & παιδιά στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
❑ 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
❑ Προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για την Ευρωκλινική Αθηνών, την Ευρωκλινική Παίδων και την
Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.
❑ Έκτακτη κλήση Ιατρού για λοιπές ειδικότητες, με χρέωση ασφαλισμένου 60€ για την
Ευρωκλινική Αθηνών, την Ευρωκλινική Παίδων ***
*Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών και
ενδοσκοπικές πράξεις.
** Για τον υπολογισμό της αξίας των δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων χρησιμοποιείται προνομιακός
τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ
*** Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου είναι Δευτ έως Παρ 20:00 – 09:00 το πρωί και Σάββατο / Κυριακή
/ Αργίες για την Ευρωκλινική Αθηνών και Δευτ έως Παρ 21:00 – 09:00 το πρωί και Σάββατο / Κυριακή / Αργίες για
την Ευρωκλινική Παίδων

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
❑ Ιατρικές επισκέψεις σε προνομιακή 5€ κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, της

Ευρωκλινικής Αθηνών, στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού
Χειρουργού
❑ Ιατρικές επισκέψεις σε προνομιακή 15€ κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, της
Ευρωκλινικής Αθηνών, στις ειδικότητες ΩΡΛ, Οφθαλμίατρού, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου,
Νευρολόγου, Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού,
Νευροχειρουργού
❑ Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, σε όλες τις ειδικότητες ιατρών
της Ευρωκλινικής Παίδων έναντι αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 50€ για τους Διευθυντές,
από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στην προνομιακή
τιμή των 100€.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
❑ Προνομιακή τιμολόγηση βασισμένη σε τιμές ΕΟΠΥΥ, για Διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά

Εξωτερικά Ιατρεία της Ευρωκλινικής Αθηνών, της Ευρωκλινικής Παίδων και της Γενικής κλινικής
Θεσσαλονίκης.
❑ 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 και έκπτωση 50% σε
περίπτωση μη εισαγωγής

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
❑

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
➢ Απεριόριστες Προγραμματισμένες Ιατρικές επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα, μόνο κατόπιν
ραντεβού (μέσω του συντονιστικού κέντρου του Ομίλου Ευρωκλινικής, με κλήση στο
τηλέφωνο 215 5155323, στην προνομιακή τιμή των 20€.

❑

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
➢ Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠYΥ για τη διενέργεια μη
επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων για εξωτερικούς ασθενείς που επισκέπτονται τα
συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα πανελλαδικά

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Για προγραμματισμό των ραντεβού και γενικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το
τηλεφωνικό - συντονιστικό κέντρο στο 215 5155323, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το
χρόνο.

Διευκρινήσεις
•

Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν για σύζυγο, παιδιά και γονείς

•

Οι παροχές ισχύουν με την υποχρεωτική επίδειξη της κάρτας προνομίων Ομίλου Ευρωκλινικής

•

Οι παραπάνω παροχές δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, πακέτα, προγράμματα.

•

Η ιατρική επίσκεψη περιλαμβάνει: λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, διάγνωση, σύσταση
θεραπευτικής αγωγής και εκτίμηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων.

•

Στην ιατρική επίσκεψη δεν συμπεριλαμβάνεται η συνταγογράφηση φαρμάκων στον ΕΟΠΥΥ.

•

Για τη χρήση των παροχών απαιτείται επικοινωνία με το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο

•

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησής ή κατάργησής των ανωτέρω παροχών
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

