Privilege Club
Το Privilege Club είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της
PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με
πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.
Ο Ασφαλιζόμενος, μπορεί να κάνει απεριόριστη (εκτός αν κάπου ορίζεται διαφορετικά) χρήση των
παρακάτω παροχών ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας του, με απλή επίδειξη της κάρτας
ασφάλισης που έχει εκδώσει η Εταιρία για λογαριασμό του.
Οι διαδικασίες για τη χρήση των παροχών του παρόντος περιγράφονται αναλυτικά σε αυτό το ειδικό
έντυπο που παραδίδεται με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αλλά και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
(www.primeins.gr).
Δεδομένου ότι όλες οι καλύψεις και οι υπηρεσίες που δίνονται με το παρόν παρέχονται από
συνεργαζόμενους τρίτους φορείς, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει,
οποτεδήποτε, οποιαδήποτε από αυτές, αν διακοπεί ή τροποποιηθεί η συνεργασία της, για
οποιονδήποτε λόγο, με κάποιον (-ους) από τους εν λόγω φορείς.

Αθηνών 210 6416 840/312
Παίδων 210 8691900-911
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες
το χρόνο
 στους εφημερεύοντες ιατρούς της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Ορθοπεδικό και Γενικό Χειρουργό).
 στους εφημερεύοντες ιατρούς της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό).
Δωρεάν διαγνωστικές* εξετάσεις για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα
 αξίας 400€ ανά περιστατικό στην Ευρωκλινική Αθηνών
 αξίας 200€ ανά περιστατικό στην Ευρωκλινική Παίδων
Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι 50€ στην περίπτωση ιατρικών πράξεων και στις
δύο Κλινικές.
Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠYΥ για διαγνωστικές εξετάσεις μετά την
υπέρβαση του πλαφόν των 400€/200€.
Απόλυτα Προνομιακή τιμολόγηση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που θα πραγματοποιούνται
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ.
*Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό
υλικό άνω των 50€, καθώς ιατρικές επεμβατικές πράξεις και αμοιβές ιατρών.
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
 ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, της
Ευρωκλινικής Αθηνών, κατόπιν ραντεβού, για τις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο,
Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρουργό,
Νευροχειρουργό
 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν ραντεβού, σε
όλες τις ειδικότητες της Ευρωκλινικής Παίδων έναντι αντιτίμου €30 για τους Επιμελητές και
€50 για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στη
προνομιακή τιμή των €60
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 Προνομιακή τιμολόγηση με βάση το ΦΕΚ για τις περισσότερες μη επεμβατικές διαγνωστικές
εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
20% έκπτωση στο ποσό της συμμετοχής του ασθενή.
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, σε
περίπτωση που προκύψει νοσηλεία.
CHECK UP
Προνομιακά Check-up ανάλογα με το φύλο και την ηλικία στον Όμιλο Ευρωκλινικής.
Τηλ για ραντεβού : 210 6416 051, -2 Δευτέρα – Παρασκευή 8.00 – 15.00
QUICK CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP
CLASSIC CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
CHECK UP ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ (PSA)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ >40 ΤΕΣΤ ΠΑΠ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 45€
ΣΥΝΟΛΟ: 75€
ΣΥΝΟΛΟ: 100€
ΣΥΝΟΛΟ: 50€
ΣΥΝΟΛΟ: 40€
ΣΥΝΟΛΟ: 60€
ΣΥΝΟΛΟ: 50€
ΣΥΝΟΛΟ: 80€
ΣΥΝΟΛΟ: 60€

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ CHECK-UP
CLASSIC PEDIATRIC CHECK UP

ΣΥΝΟΛΟ: 25€

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
CLASSIC SPECIAL PEDIATRIC CHECK UP
SMART (ΕΜΠΥΡΕΤΟ)
SMART (ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ)
SMART (ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΒΡΕΦΟΥΣ ≤ 1 ΕΤΟΥΣ)
SMART (ΚΝΙΔΩΣΗ)
SMART (ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ)
SMART (ΔΥΣΟΥΡΙΚΑ ΕΝΟΧΛΗΜΑΤΑ - ΠΥΡΕΤΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ: 60€
ΣΥΝΟΛΟ: 100€
ΣΥΝΟΛΟ: 50€
ΣΥΝΟΛΟ: 100€
ΣΥΝΟΛΟ: 60€
ΣΥΝΟΛΟ: 70€
ΣΥΝΟΛΟ: 60€
ΣΥΝΟΛΟ: 10€

SMART (ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ – ΦΑΡΥΓΓΟΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ)
CHECK UP ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP
CHECK UP ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΑΣΘΜΑ CHECK UP
CHECK UP ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP

ΣΥΝΟΛΟ: 20€
ΣΥΝΟΛΟ: 80€
ΣΥΝΟΛΟ: 60€
ΣΥΝΟΛΟ: 60€
ΣΥΝΟΛΟ: 60€
ΣΥΝΟΛΟ: 120€
ΣΥΝΟΛΟ: 60€
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Οι παροχές ισχύουν για όσους πληρώνουν ιδιωτικά και εφόσον δεν γίνεται χρήση άλλης προσφοράς
ή συμφωνίας.
Στις παροχές δεν περιλαμβάνονται αμοιβές ιατρών, υλικά και φάρμακα.
Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται οι ενδοσκοπήσεις και οι διαγνωστικές εξετάσεις που
πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ομίλου Ευρωκλινικής.
Οι έκτακτες κλήσεις ιατρών από το Τμήμα Επειγόντων χρεώνονται διαφορετικά από τις
προγραμματισμένες επισκέψεις.
Το ασθενοφόρο χρεώνεται σε περίπτωση που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Διευκρινίζεται ότι δωρεάν είναι η μεταφορά με ασθενοφόρο προς την κλινική και όχι κατά την έξοδο
από το νοσοκομείο.
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Ά ΒΑΘΜΟΥ (ΣΥΖΥΓΟΥΣ –ΠΑΙΔΙΑ-ΓΟΝΕΙΣ)
Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με το
Τηλεφωνικό Κέντρο της «Ευρωκλινικής Αθηνών» και «Ευρωκλινικής Παίδων»

210 480 9000
• Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού:
Ι. Δωρεάν επισκέψεις όλο το 24ωρο σε εφημερεύοντες ιατρούς με τις εξής ειδικότητες: Παθολόγο,
Χειρουργό, Ορθοπεδικό, Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, Παιδοορθοπεδικό και Καρδιολόγο. Για τις
ειδικότητες ΩΡΛ, Πνευμονολόγο και Νευρολόγο, παρέχονται δωρεάν επισκέψεις 09.00 - 21.00.
ΙΙ. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 300€. Το επιπλέον κόστος εξετάσεων θα γίνεται
σύμφωνα με το ΦΕΚ +30% (ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%).
• 30 δωρεάν ιατρικές επισκέψεις ετησίως, σε ιατρούς επιμελητές του νοσοκομείου. Οι επισκέψεις
αφορούν σε προγραμματισμένες ιατρικές κλινικές επισκέψεις και γίνονται στα εξωτερικά ιατρεία του
νοσοκομείου. Εξαιρούνται οι ειδικότητες του αλλεργιολόγου, ρευματολόγου και ηπατολόγου οι οποίες
θα χρεώνονται με 30€ η επίσκεψη και του ενδοκρινολόγου με χρέωση 10€ .
• Παιδιατρικές επισκέψεις σε επιμελητή ιατρό του νοσοκομείου έναντι 20€.
• 50% έκπτωση στις επισκέψεις διευθυντών ιατρών
• Σε μαγνητικές τομογραφίες (MRI), αξονικές τομογραφίες (CT), και triplex καρδιάς και σώματος θα
παρέχεται τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).
• Έκπτωση 20% στα check up του νοσοκομείου.
• 40% έκπτωση στο οφθαλμολογικό τμήμα
• Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου. Συγκεκριμένα:
Ι. Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση), υπερηχογράφημα μαστών, Pap test, γυναικολογική εξέταση.
Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται ειδικά για τους Ασφαλιζόμενους της PRIME στο ποσό των 30 €.
ΙΙ. Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση), ψηφιακή μαστογραφία, Pap test, γυναικολογική εξέταση.
Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται ειδικά για τους Ασφαλιζόμενους της PRIME στο ποσό των 60 €.
• Πρόγραμμα Μέτρηση οστικής πυκνότητας με κόστος 20€
• Πρόγραμμα Έλεγχου Θυρεοειδή: Τ3, Τ4, TSH, υπερηχογράφημα θυρεοειδούς–Ενδοκρινολογική
εξέταση με κόστος 45€.
• Πρόγραμμα ελέγχου του προστάτη: P.S.A, free P.S.A, ουρομετρία, κλινική εξέταση του προστάτη,
ειδικά για τους ασφαλισμένους της PRIME στο ποσό των 60 €.
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• Πρόγραμμα οδοντιατρικού ελέγχου: Καθαρισμός οδόντων, φθορίωση οδόντων, οδηγίες στοματικής
υγιεινής. Το σύνολο των πράξεων της προληπτικής αγωγής ανέρχεται στο ποσό των 80€ ενώ η
αντίστοιχη τιμή οικογενειακής κάλυψης (για τετραμελή οικογένεια) ανέρχεται στο ποσό των 250€.
Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με το
Τηλεφωνικό Κέντρο του «Metropolitan»

Αθηνών 210 6862208
Ψυχικού 210 6974032
Π. Φαλήρου 210 9892120
Περιστερίου 210 5799029
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 2310 400461
• Ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του
Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό σε όλα τα Νοσοκομεία σε Αττική και
Θεσσαλονίκη και Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο στην
Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης), 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το
χρόνο, έναντι αντιτίμου εικοσιπέντε ευρώ (25 €).
• Έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του επίσημου τιμοκαταλόγου στις ιατρικές επισκέψεις
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων του Ομίλου.
• Έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) επί του επίσημου τιμοκαταλόγου στις διαγνωστικές εξετάσεις
στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ομίλου.
Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με το
Τηλεφωνικό Κέντρο των κλινικών του Ομίλου. Κατάσταση με πλήρεις διευθύνσεις των νοσοκομείων
του «Ιατρικού Ομίλου» αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.primeins.gr).

210 638 3166-3064






Δωρεάν ιατρική επίσκεψη σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού στις ειδικότητες Παιδιάτρου
και Παιδοχειρουργού στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής 24 ώρες το 24ωρο.
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, αξίας 200€ ετησίως και έκπτωση 30% σε περίπτωση
υπέρβασης των 200€ για επείγοντα περιστατικά.
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση εκτάκτου και επείγοντος περιστατικού και
εφ όσον γίνει νοσηλεία .
Έκπτωση 30% σε οφθαλμολογικές εξετάσεις.

Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με το
Συντονιστικό Κέντρο στα επείγοντα περιστατικά του «Ιασώ Παίδων »
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210 880 7200







Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης εντελώς ΔΩΡΕΑΝ προληπτικού έλεγχου (check up) για
τους ασφαλισμένους της Prime Insurance που περιλαμβάνει τις εξετάσεις :
Γενική αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, SGOT, SGPT, Ακτινογραφία θώρακος.
Δωρεάν και απεριόριστες ιατρικές κλινικές επισκέψεις-εξετάσεις κατόπιν ραντεβού σε γιατρούς
όλων των ειδικοτήτων του Νοσοκομείου. Για τις ειδικότητες που χρειάζονται περαιτέρω συνεδρίεςεπισκέψεις κόστος ανά συνεδρία 20€ έως 35€ ανάλογα την ειδικότητα.
Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις σε τιμές ΦΕΚ. Για τις Διαγνωστικές εξετάσεις που είναι
εκτός ΦΕΚ έκπτωση από 20%-40% επί του ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
Μεταφορά με τα ασθενοφόρα του Doctors’ Hospital, όταν το περιστατικό είναι επείγον και
προκύπτει νοσηλεία.

Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με το
Συντονιστικό Κέντρο του «Doctors΄ Hospital»

210 69 72000

•
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού και για τις ειδικότητες
Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρούργου, ΩΡΛ, Νευροχειρούργου, στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών (24 ώρες το 24ωρο).
•
Δωρεάν εξετάσεις για τα επείγοντα περιστατικά και έως 200€ ανά περιστατικό. Στην
περίπτωση υπέρβασης του ποσού, ειδική έκπτωση 50%. (Σε τυχόν αναθεώρηση του τιμοκαταλόγου οι
παροχές για το Τ.Ε.Π. θα αναθεωρούνται ανάλογα).
•
Απεριόριστες επισκέψεις στα Τακτικά Ιατρεία για όλες τις ειδικότητες (κατόπιν ραντεβού) με
χρέωση 25€. Ειδική έκπτωση 25% για ιατρικές επισκέψεις σε διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές.
•
Δίνεται η δυνατότητα διαγνωστικών εξετάσεων στα τακτικά ιατρεία με προνομιακή έκπτωση
50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. MRI – CT – TRIPLEX σε τιμά ΦΕΚ.
•
Μεταφορά με ασθενοφόρο μονό εντός της Αττικής και εφόσον προκύψει νοσηλεία.

Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με το
Τηλεφωνικό Κέντρο του «Ερρίκος Ντυνάν»
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•
Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ενός Προγράμματος Πρόληψης
Υγείας (check-up), το έτος, με τις ακόλουθες εξετάσεις: Γενική αίματος, Ουρία αίματος, Σάκχαρο,
Χοληστερόλη LDL, Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Γενική ούρων.
•
Ταυτόχρονα σας δίνεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείται, με την ελάχιστη χρέωση των
10ευρώ έκαστη, να πραγματοποιήσετε επιπλέον τις πιο κάτω εξετάσεις:
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Α/Α Θώρακος F
Παθολογική εκτίμηση/εξέταση
•
Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις στην περίπτωση που οι γιατροί σας δώσουν οδηγίες, με
χρέωση σε τιμές ΦΕΚ και όπου δεν προβλέπεται, 20% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκατάλογου.
•
Επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες (κατόπιν ραντεβού) στα Τακτικά Εξωτερική
ιατρεία στην προνομιακή τιμή των είκοσι ευρώ ( 20€ ).
Νοσηλεία με έκπτωση 10% επί του ιδιωτικού τιμοκατάλογου.
•
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο αν προκύψει ανάγκη νοσηλείας.
•
Συμμετοχή στο πρόγραμμα τακτικών προσφορών του ΙΑΣΩ General
•
Έκπτωση 50% σε όλες τις υπηρεσίες του Φυσικοθεραπευτηρίου.
Διαβητολογικό Κέντρο. Ειδικό σύστημα παρακολούθησης διαβήτη στην προνομιακή τιμή των εκατό
πενήντα ευρώ (150€) το οποίο περιλαμβάνει:
1.
Ετήσιο Διαβητολογικό Check up με τις ακόλουθες εξετάσεις:
Γενική αίματος, Ουρία αίματος, Κρεατινίνη, Ουρικό, Σάκχαρο, Χοληστερόλη LDL, Χοληστερόλη HDL,
Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Γενική Ούρων, ΗΚΓ, HBAIL (Γλυκοζυλιωμένη), Μικρολευκωματίνη, Κάλιο,
Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο.
2.
Έλεγχος Διαβητικού Ποδιού (μια επίσκεψη το έτος,) Διαιτολογική υποστήριξη –
παρακολούθηση
3.
Δυο επισκέψεις το έτος στο ειδικό Διαβητολογικό Κέντρο.
4.
Παρακολούθηση από οφθαλμίατρο.
Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με το
Συντονιστικό Κέντρο του «Ιασώ General».

210 419 8888


Ετήσιο Δωρεάν Check-up: Παρέχεται σε όλους του ασφαλισμένους της PRIME INSURANCE ένα
ετήσιο δωρεάν Check-up το οποίο περιλαμβάνει (γεν. αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, SGOT,
SGPT, ολική χοληστερίνη, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος)
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Επείγοντα Περιστατικά από Ασθένεια: Για Health Clinic A Class & Health Clinic Exclusive:
Απορρόφηση από την κλινική του κόστους άνω των 200€ ανά περιστατικό. Για Health Comfort &
Health Clinic Smart : o Ειδικές τιμές 50% επί του τιμοκαταλόγου, Ιατρική επίσκεψη στα επείγοντα
της κλινικής 10€



Στα εξωτερικά ιατρεία του ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ, για τους ασφαλισμένους της PRIME
INSURANCE που δεν κάνουν χρήση του ΕΟΠΥΥ με παρέχονται τα ακόλουθα : προγραμματισμένα
Ραντεβού Παρέχοντα
Ειδικές Τιμές για προγραμματισμένα ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων:
 10€ στα τακτικά ιατρεία για ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρούργου,
Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Ορθοπαιδικού.
 30€ για λοιπές ειδικότητες
Ειδικές τιμές για υψηλού κόστους παρακλινικών εξετάσεων σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :
Ψηφιοποιημένη Μαστογραφία 4 λήψεις
Αξονική (Θώρακος, Κρανίου, Άνω Κοιλίας, κάτω κοιλίας,
Εγκεφάλου,,Αυχένα κ.λ.π)
Triplex Καρδιάς
Triplex Αγγείων (π.χ. καρωτίδες)
Test κοπώσεως
Holter ρυθμού
Holter πιέσεως
U/S ένα Όργανο
Έκαστο επιπλέον όργανο
Test Pap
U/S Μαστών
PSA
Μαγνητική

18 €
35 €
35 €
30 €
25 €
15 €
22 €
8€
3€
14 €
12 €
11 €
150 €

Φυσιοθεραπείες χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ τιμή 10 ΕΥΡΩ ανά συνεδρία.
Ειδικές Τιμές Προσυμπτωματικού Ελέγχου (Check-Up) :
 ΜΕΓΑΛΟ CHECK-UP (50€)
 CHECK-UP ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ (25€)
 ΜΕΓΑΛΟ CHECK-UP ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ (40€)
 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ & TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ (60€)
 ΈΛΕΓΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ <40 ΕΤΩΝ (33€)
 ΈΛΕΓΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ >40 ΕΤΩΝ (45€)
 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (85€)
 ΜΕΣΑΙΟ CHECK-UP (35€)
 ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (75€)
 ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (40€)

Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με το
Συντονιστικό Κέντρο του «ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ».
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2310 895 147
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ


Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς της Euromedica Γενικής
Κλινικής Θεσσαλονίκης (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικό Χειρουργό, Παιδίατρο), 24 ώρες το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο.



Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά περιστατικό (υπολογίζεται με ιδιωτικό
τιμοκατάλογο)



Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ για διαγνωστικές εξετάσεις μετά την
υπέρβαση του πλαφόν των 400€. Όπου δεν υπάρχουν τιμές ΦΕΚ, έκπτωση 30% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ


Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις με 30€, σε όλες τις ειδικότητες ιατρών της Euromedica Γενικής
Κλινικής Θεσσαλονίκης από Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού.
(Εξαιρούνται οι ειδικότητες: Γυναικολόγος –Νευρολόγος – Αγγειοχειρούργος - Νευροχειρούργος )



40% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου σε όλες τις Εργαστηριακές εξετάσεις στα
εξωτερικά ιατρεία της Euromedica Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης.



Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ για CT, MRI και Triplex.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
20% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου σε ιατρικές & χειρουργικές πράξεις στα Εξωτερικά
Ιατρεία της Euromedica Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης (εξαιρούνται οι ενδοσκοπήσεις)
Από την έκπτωση εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Δωρεάν μεταφορά προς την κλινική σε περίπτωση επείγουσας νοσηλείας (ισχύει εντός νομού
Θεσσαλονίκης. Το ασθενοφόρο χρεώνεται σε περίπτωση που καλύπτεται από ασφαλιστήριο
συμβόλαιο).

Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου
με το Συντονιστικό Κέντρο της «Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης»
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