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Στη Eurolife ERB θέλουµε να σας προσφέρουµε µια
δύναµη σταθερότητας και το αίσθηµα ασφάλειας που
ενθαρρύνει κάθε επόµενο βήµα σας.
Η ισχυρή κερδοφορία, η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια
και το γεγονός ότι µε µόλις 14 χρόνια παρουσίας είµαστε
ο 3ος Όµιλος σε παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα
είναι η δική σας δύναµη να προχωράτε µε έναν ισχυρό
σύµµαχο καθηµερινά δίπλα σας.
Οι 400.000 πελάτες και το ποσό που καταβλήθηκε για
όλα τα προγράµµατα κατά το διάστηµα 2004-2014, που
αγγίζει τα €1,5 δισ., είναι η δική σας σιγουριά ότι έχετε
επιλέξει έναν έµπιστο συνεργάτη.
Είµαστε δίπλα σας για να σας συµβουλεύσουµε, να σας
προσφέρουµε τις γνώσεις και την εµπειρία µας, ώστε
να καλύψετε µε τον καλύτερο τρόπο κάθε ασφαλιστική
σας ανάγκη.
Ο αριθµός πελατών αφορά αθροιστικά στις εταιρίες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB
Α.Ε.Γ.Α. και το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζηµιώσεις ζωής και ζηµιών,
και πληρωµές εγγυηµένων κεφαλαίων και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής.

Κέντρο
Εξυπηρέτησης
Πελατών
210-9303800

Προγράµµατα
Υγείας
Premium
∆ιάγνωση

www.eurolife.gr
Πάνω από
1.000 ανεξάρτητοι
συνεργάτες
πανελλαδικά

Ο δρόµος
της πρόληψης & της υγείας
είναι ανοιχτός για όλους!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

PREMIUM ∆ΙΑΓΝΩΣΗ

Πρόγραµµα

ΒΑΣΙΚΟ ΥΓΕΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ EUROMEDICA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΓΕΙΑ

Ιατρικές
επισκέψεις
σε ιατρείο

Αριθµός: Απεριόριστες
Συµµετοχή Ασφαλισµένου:

Αριθµός: Απεριόριστες
Συµµετοχή Ασφαλισµένου:

Αριθµός: Απεριόριστες
Συµµετοχή Ασφαλισµένου:

• €10 στο ∆ίκτυο Ιατρών & στα τακτικά ιατρεία των Νοσοκοµείων του
Οµίλου στις βασικές ειδικότητες και δωρεάν στις ειδικότητες
παιδιάτρου & παιδοχειρουργού στο Νοσοκοµείο Παίδων Μητέρα
• ∆ωρεάν στις εφηµερεύουσες ειδικότητες για έκτακτα και επείγοντα
περιστατικά
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, ΩΡΛ,
Γυναικολόγος, Παιδίατρος & Παιδοχειρουργός)

• ∆ωρεάν στα τακτικά ιατρεία
των Κλινικών του Οµίλου στις ειδικότητες Παθολόγου,
Καρδιολόγου και Γενικού Χειρουργού και µε συµµετοχή €15 στις
υπόλοιπες ειδικότητες
• €15 στο ∆ίκτυο Ιατρών του Οµίλου

Αριθµός: 12
Συµµετοχή Ασφαλισµένου:€8 για ιατρικές
επισκέψεις στο ∆ίκτυο Ιατρών του Οµίλου

Αριθµός: Απεριόριστες
Συµµετοχή Ασφαλισµένου: €50 ή εκτός ωραρίου
€60

Αριθµός: Απεριόριστες
Συµµετοχή Ασφαλισµένου: €50 ή εκτός ωραρίου
€70

Αριθµός: 12
Συµµετοχή Ασφαλισµένου: €15

Αριθµός: Απεριόριστες
Συµµετοχή Ασφαλισµένου: €30 ή εκτός ωραρίου
€40

Όριο: €1.500
Συµµετοχή µε χρήση Ταµείου: 0% στις εξετάσεις που
έχουν ΦΕΚ. Αφαιρείται από το όριο το 15%της
συµµετοχής στις τιµές του ΦΕΚ Συµµετοχή χωρίς
χρήση Ταµείου:

Όριο: €1.500
Συµµετοχή µε χρήση Ταµείου: 0% στις εξετάσεις που
έχουν ΦΕΚ. Αφαιρείται από το όριο η τιµή ΦΕΚ
Συµµετοχή χωρίς χρήση Ταµείου: 0%. Αφαιρείται από
το όριο η τιµή ιδιωτικού τιµοκαταλόγου, µειωµένη κατά
30%

Όριο: €1.800
Συµµετοχή µε χρήση Ταµείου: 0%. Αφαιρείται από το όριο η
τιµή του ΦΕΚ Συµµετοχή χωρίς χρήση Ταµείου: 0%.
Αφαιρείται από το όριο η τιµή
τιµοκαταλόγου

Όριο: €1.500
Συµµετοχή µε χρήση Ταµείου:
0% στις εξετάσεις που έχουν ΦΕΚ. Αφαιρείται από το όριο το 15% της
συµµετοχής
στις τιµές του ΦΕΚ
Συµµετοχή χωρίς χρήση Ταµείου:
• 0% στις εξετάσεις που έχουν ΦΕΚ. Αφαιρείται
από το όριο η τιµή ΦΕΚ
• 0% στις εξετάσεις εκτός ΦΕΚ. Αφαιρείται από το όριο η τιµή βάσει προνοµιακού
τιµοκαταλόγου

Ιατρικές
επισκέψεις
κατ'οίκον
∆ιαγνωστικές
εξετάσεις

•15% της τιµής ΦΕΚ. Αφαιρείται από
το όριο το 85% της τιµής ΦΕΚ
•15% της τιµής βάσει προνοµιακού
τιµοκαταλόγου για τις εξετάσεις εκτός ΦΕΚ. Αφαιρείται από το όριο το 85% της
τιµής βάσει προνοµιακού τιµοκαταλόγου

• €10 στο ∆ίκτυο Ιατρών & στα τακτικά ιατρεία
των Νοσοκοµείων του Οµίλου στις βασικές ειδικότητες και δωρεάν στις ειδικότητες
Παιδιάτρου & Παιδοχειρουργού στο Νοσοκοµείο Παίδων Μητέρα
• ∆ωρεάν στις εφηµερεύουσες ειδικότητες για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, ΩΡΛ, Γυναικολόγος,
Παιδίατρος & Παιδοχειρουργός)

∆ιαγνωστικές
εξετάσεις
άνω του ορίου

• Ισχύουν τιµές ΦΕΚ
•Στις εξετάσεις εκτός ΦΕΚ ισχύει προνοµιακός τιµοκατάλογος

Παρέχεται έκπτωση 30%
επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου

• Ισχύουν τιµές ΦΕΚ στα ιδιόκτητα ∆ιαγνωστικά Κέντρα και στις Κλινικές του
Οµίλου Euromedica
• Στις εξετάσεις εκτός ΦΕΚ παρέχεται έκπτωση 30%
• Στα συµβεβληµένα µε τον Όµιλο Euromedica ∆ιαγνωστικά Κέντρα ισχύει ο
ιδιωτικός
τιµοκατάλογος του κάθε συµβεβληµένου µε
τον Όµιλο Euromedica ∆ιαγνωστικού Κέντρου

• Ισχύουν τιµές ΦΕΚ
• Στις εξετάσεις εκτός ΦΕΚ ισχύει προνοµιακός
τιµοκατάλογος

∆ωρεάν
Check up

∆ωρεάν προληπτικός ιατρικός έλεγχος
για ενήλικες από 16 ετών και πάνω: HDL χοληστερίνης, LDL
χοληστερίνης, Χοληστερίνη αίµατος, Τριγλυκερίδια αίµατος, Παθολογική
εξέταση - Εκτίµηση.
∆ωρεάν προληπτικός ιατρικός έλεγχος
για παιδιά µέχρι 16 ετών: Γενική αίµατος, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Γενική
ούρων, ΗDL, Χοληστερίνη, Φερριτίνη, Σίδηρος, Ταχύτητα καθιζήσεως
ερυθρών (ΤΚΕ).

Γενική αίµατος, ΤΚΕ, αιµοπετάλια, γενική ούρων,
χοληστερόλη ολική, χοληστερόλη HDL, σάκχαρο,
ουρία, ουρικό οξύ, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT

Γενική αίµατος, ΤΚΕ, αιµοπετάλια, σάκχαρο, HDL, LDL, χοληστερίνη,
αλκαλική φωσφατάση, γ-GT, κρεατινίνη, ολικά λιπίδια, σίδηρος,
ουρία, γενική ούρων, ουρικό οξύ, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT

∆ωρεάν προληπτικός ιατρικός έλεγχος
για ενήλικες από 16 ετών και πάνω: Ηλεκτροκαρδιο-γράφηµα, γενική αίµατος, ταχύτητα
καθιζήσεως ερυθρών, σάκχαρο αίµατος, ουρία, ουρικό οξύ,
HDL χοληστερίνης, LDL χοληστερίνης, Χοληστερίνη
αίµατος, Τριγλυκερίδια αίµατος και Γενική ούρων. Επιπλέον για µεν τις γυναίκες
παρέχεται δωρεάν
µαστογραφία και Pap-test για δε τους άνδρες PSA
και ακτινογραφία θώρακος.
∆ωρεάν προληπτικός ιατρικός έλεγχος
για παιδιά µέχρι 16 ετών: Γενική αίµατος, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Γενική ούρων, ΗDL,
Χοληστερίνη, Φερριτίνη, Σίδηρος, Ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών (ΤΚΕ).

Επιπλέον
εξειδικευµένα
Check up

Επιπλέον Check up
µε προνοµιακό κόστος

Επιπλέον Check up
µε προνοµιακό κόστος

Επιπλέον Check up
µε προνοµιακό κόστος

Επιπλέον Check up
µε προνοµιακό κόστος

Προγεννητικός
έλεγχος

Ισχύει προνοµιακός τιµοκατάλογος

Νοσηλεία
κατ΄οίκον

Αριθµός: Απεριόριστες,
µόνο εντός Αττικής
Συµµετοχή Ασφαλισµένου:
Προνοµιακές τιµές

∆ωρεάν µετά από 1 έτος, µε βεβαιωµένη κύηση
Αριθµός: Απεριόριστες, µόνο για Αθήνα, Πειραιά και
Θεσσαλονίκη
Συµµετοχή Ασφαλισµένου:
10% έκπτωση επί του ιδιωτικού
τιµοκαταλόγου

∆ωρεάν µετά από 2 έτη, µε βεβαιωµένη κύηση
Αριθµός: Απεριόριστες, µόνο εντός Αττικής Συµµετοχή Ασφαλισµένου:
Προνοµιακές τιµές

Αριθµός: 12 νοσηλείες ή αιµοληψίες κατ'οίκον
Συµµετοχή Ασφαλισµένου: €5

Αιµοληψία
κατ΄οίκον

€15 ανά αιµοληψία, µόνο εντός Αττικής

€10 ανά αιµοληψία µόνο εντός Αττικής

Ιατρικές
Πράξεις

• Φυσιοθεραπείες ανά συνεδρία €15
και κατ' οίκον €20
• Επέµβαση Laser €1.400 και για τα 2 µάτια

Φυσιοθεραπείες ανά συνεδρία €25 και κατ' οίκον €35

Νοσηλεία

Έκπτωση 10% (πλην αµοιβών Ιατρών, φαρµάκων, υλικών)

Έκπτωση 10% (πλην αµοιβών Ιατρών, φαρµάκων, υλικών)

Έκπτωση 10% (πλην αµοιβών Ιατρών, φαρµάκων, υλικών)

Επιπλέον
παροχές

• Μεταφορά µε ασθενοφόρο προς
τις κλινικές και µόνο εντός Αττικής
• Προνοµιακές τιµές στην τεχνητή
γονιµοποίηση
• Απεριόριστες επισκέψεις σε Ψυχολόγο, Ψυχίατρο µε €50

Μεταφορά µε ασθενοφόρο
προς τις κλινικές.
Οδοντιατρικές πράξεις µε έκπτωση 40%

•
•
•
•

Μεικτά
ασφάλιστρα

€115
€80,50 για παιδιά έως 17 ετών

€188,60

€10 ανά αιµοληψία, µόνο εντός Αττικής
• Φυσιοθεραπείες ανά συνεδρία €15
και κατ' οίκον €20
• Επέµβαση Laser €1.400 και για τα 2 µάτια

€230

Μεταφορά µε ασθενοφόρο προς τις κλινικές και µόνο εντός Αττικής
Προνοµιακές τιµές στην τεχνητή γονιµοποίηση
Απεριόριστες επισκέψεις σε Ψυχολόγο, Ψυχίατρο µε €50
Εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο ιατρών
και δυνατότητα άµεσης κλήσης βοήθειας
σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού,
µέσω έξυπνων εφαρµογών για smartphones

€253

Όλες οι προαναφερόµενες καλύψεις παρέχονται σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Τα προγράµµατα έχουν ετήσια διάρκεια
ασφάλισης µε δυνατότητα ανανέωσης.

2%
Κερδίστε 2% Επιστροφή σε ευρώ επί της αξίας του ασφαλίστρου εφόσον το εξοφλήσετε
στο πρόγραµµα επιβράβευσης καρτών
Επιστροφή. Τα ευρώ που θα συγκεντρώσετε µπορείτε
7.000 συνεργαζόµενες επιχειρήσεις του Προγράµµατος. Ενηµερωθείτε
αναλυτικότερα

µε πάγια εντολή µέσω µίας από τις πιστωτικές κάρτες Eurobank που συµµετέχουν να τα χρησιµοποιήσετε ως έκπτωση σε
επόµενη αγορά σας σε οποιαδήποτε από τις στο www.eurolife.gr/epistrofi.

