Δ. Οι καλύψεις σας Αναλυτικά

Sante Primaire - Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ετήσιας διάρκειας [Φ14 ενηλίκων], [Φ15 παιδικό]
Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε συνεργασία με τον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, που προσφέρει τη δυνατότητα διενέργειας
ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων για λόγους ασθενείας, ατυχήματος ή/και πρόληψης.
Είδος Κάλυψης

Ανώτατο όριο κάλυψης

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό ιατρού του δικτύου ή θεράποντος

εως € 1.500 κατ' έτος

Δωρεάν Check-Up (επιπλέον του ανώτατου ορίου)
Δωρεάν Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου (επιπλέον του ανώτατου ορίου)
Επισκέψεις σε ευρύ συμβεβλημένο δίκτυο ιατρικών ειδικοτήτων:
- Επισκέψεις σε ιατρείο, με συμμετοχή € 10 ανά επίσκεψη,

έως 5 επισκέψεις

- Επισκέψεις ιατρού κατ’ οίκον με συμμετοχή € 20 ανά επίσκεψη.

έως 2 επισκέψεις

Φυσιοθεραπείες με συμμετοχή € 20 ανά επίσκεψη

Απεριόριστες

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό ιατρού του δικτύου ή θεράποντος

εως € 500 κατ' έτος

Δωρεάν Check-Up (επιπλέον του ανώτατου ορίου)
Επισκέψεις σε ευρύ συμβεβλημένο δίκτυο ιατρικών ειδικοτήτων σε ιατρείο, με συμμετοχή € 10 ανά επίσκεψη

έως 5 επισκέψεις

Δωρεάν ένας Οδοντιατρικός έλεγχος συμπεριλαμβανομένου καθαρισμού και φθορίωσης
«Λοιπές Παροχές Sante Primaire»

- 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη με ιατρικές συμβουλές, καθοδήγηση, πληροφορίες και συντονισμό για την καλύτερη
αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.
- Εκπτώσεις σε υπηρεσίες: Οδοντιατρικών & ορθοδοντικών πράξεων, Δερματικών τεστ αλλεργίας, Αιμοληψίας κατ' οίκον,
Εξετάσεων μοριακής βιολογίας, Δεύτερης ιατρικής γνώμης, Νοσηλείας σε όλες τις κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, καθώς και για
διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου.
- Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε κλινικές του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (μόνο για ενήλικες).
Προνόμιο Υγείας
Για όλους τους ασφαλισμένους σε όλα τα προϊόντα (π.χ. αυτοκίνητο, κατοικία, υγεία, κλπ.)
·

Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου* (ΦΕΚ) στον όμιλο ΔΙΑΓΝΩΣΗ
* Τιμές Κρατικού Τιμολογίου: κατώτατες επιτρεπτές τιμές για τις εξετάσεις που περιέχονται σε σχετική υπουργική
απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/4/91-Φ62) π.χ. Γενική Αίματος €2.90,
Yπερηχογραφήματα από €8.30, Γενική Ούρων €1.80 κ.α.

·

Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στον όμιλο EUROMEDICA

Συνολικό ετήσιο κόστος

175 €

