Δ. Οι καλύψεις σας Αναλυτικά

Sante Principe - Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ετήσιας διάρκειας [Φ76 Ενηλίκων / Παιδικό]
Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε συνεργασία με τον όμιλο
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, που προσφέρει τη δυνατότητα
διενέργειας ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων για λόγους ασθενείας, ατυχήματος ή/και πρόληψης.
Είδος Κάλυψης

Ανώτατο όριο κάλυψης

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό ιατρού:

έως € 1.500 κατ' έτος

- 0% συμμετοχή, με τη χρήση δημόσιου φορέα ασφάλισης
- 15% συμμετοχή, χωρίς τη χρήση δημόσιου φορέα ασφάλισης
Δωρεάν Check-Up (επιπλέον του ανώτατου ορίου)
Επισκέψεις σε δίκτυο συμβεβλημένων ή συνεργαζόμενων ιατρών
με συμμετοχή € 10 ανά επίσκεψη

Απεριόριστες

Φυσιοθεραπείες με συμμετοχή € 20 ανά συνεδρία

Απεριόριστες

Πρόσθετες παροχές σε συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ:
- Έκπτωση έως και 50% σε οδοντιατρικές πράξεις,
- Δωρεάν 3μηνο πρόγραμμα παρακολούθησης από διατροφολόγο / διαιτολόγο,
- Δωρεάν η πρώτη επίσκεψη/συνεδρία αποτρίχωσης και εκπτώσεις στις επόμενες,
- Προνομιακή τιμή για αδυνάτισμα με τη μέθοδο της κρυολιπόλησης,
- 20% έκπτωση στις θεραπείες botox,
- Έως 40% έκπτωση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις των εξωτερικών ιατρείων (εξαιρούνται οι ενδοσκοπήσεις).
- Προνομιακές τιμές σε εξετάσεις μοριακής βιολογίας.
- Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο στις κλινικές του Ομίλου Ευρωκλινικής εντός του νομού Αττικής και εφόσον
προκύψει νοσηλεία.
«Δωρεάν Παροχές Sante Principe για έκτακτα περιστατικά»

- Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς του τμήματος επειγόντων περιστατικών. Οι μη
εφημερεύουσες ειδικότητες θα χρεώνονται με προνομιακή τιμή έως € 50.
- Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 200 ανά περιστατικό για έκτακτα περιστατικά. Στις διαγνωστικές εξετάσεις
δεν συμπεριλαμβάνονται αμοιβές ιατρών, φάρμακα, υλικά και ενδοσκοπικές πράξεις.
- Σε περίπτωση πραγματοποίησης ιατρικών πράξεων, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, ο ασφαλισμένος θα
λαμβάνει έκπτωση έως 40% επί του ιδιωτικού τιμολογίου των κλινικών για την ιατρική πράξη.
Οι παραπάνω δωρεάν παροχές παρέχονται αποκλειστικά από την Ευρωκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Παίδων, Ιασώ General,
Mediterraneo και την Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.

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

97 €

