ΚΑΛΥ ΨΕΙΣ
Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη (ΥΓΕΙΑ DIAGNOSIS PLUS)

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
(ΥΓΕΙΑ DIAGNOSIS PLUS)

ΕΤΗΣΙΑ ΔΟΣΗ: 150 €

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DIAGNOSIS PLUS
• Ανώτατο Όριο Ιατρικών Επισκέψεων κατ΄ασφαλιστικό έτος
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
• Συμμετοχή Ασφαλισμένου σε κάθε Ιατρική Επίσκεψη στο Συμβεβλημένο Ιατρείο (δεν παρέχεται κατ' οίκον επίσκεψη)
€7 στο Υγεία , Μητέρα και στα Πολυιατρεία του Ομίλου Υγεία €10 σε συνεργαζόμενο δίκτυο του Ομίλου Υγεία.
• Ανώτατο Oριο Κάλυψης Δαπανών για Διαγνωστικές Εξετάσεις για Διαγνωστικές Εξετάσεις στα νοσοκομεία Υγεία, Μητέρα
και στα Πολυιατρεία του Ομίλου Υγεία
€2500 (Ο ασφαλισμένος υποχρεούται στην περίπτωση διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, να προσκομίσει παραπεμπτικό σημείωμα το
οποίο θα έχει εκδοθεί αποκλειστικά από ιατρό μέλος του Συμβεβλημένου Δικτύου, εκτός της ειδικότητας παιδιάτρων.)
• Συμμετοχή ασφαλισμένου στο κόστος των Διαγνωστικών Εξετάσεων
Στις εξετάσεις που έχουν ΦΕΚ χωρίς χρήση ταμείου η συμμετοχή είναι 15%
Στις εξετάσεις που έχουν ΦΕΚ με χρήση ταμείου η συμμετοχή είναι 0%
Για τις εξετάσεις που δεν έχουν ΦΕΚ ισχύει προνομιακός τιμοκατάλογος.
• Φυσιοθεραπεία
1.Σε συνεργασία με συμβεβλημένο δίκτυο
2.Απεριόριστες συνεδρίες το έτος
3. Κόστος για τον ασφαλισμένο : 15€ ανα συνεδρία (Συνεδρείες κατ οικον δεν παρέχονται)
• Ετήσιες Προληπτικές Εξετάσεις (Check Up)
Συμμετοχή του ασφαλισμένου με €10
• Περίοδος αναμονής για Check Up
Ένα έτος
• Ιατρικό Τηλεφωνικό Κέντρο
1. Παροχή συμβουλών από ιατρούς 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.
2. Πληροφορίες σχετικά με οργανισμούς φροντίδας υγείας, όπως διημερεύοντα ή διανυκτερεύοντα φαρμακεία, εφημερεύοντα νοσοκομεία,
διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ειδικοί ιατροί.
• Περίοδος αναμονής
1 μήνας
ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ:
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του ΥΓΕΙΑ & της Γενικής Κλινικής Μητέρα (Παθολόγος,
Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, ΩΡΛ, Γυναικολόγος*) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 Ευρώ για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των
διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200 Ευρώ.*
ΩΡΛ και Γυναικολόγος εφημερεύουν στο Μητέρα
** από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες του Παιδιάτρου και του Παιδοχειρουργού, στα εξωτερικά ιατρεία των Παίδων Μητέρα για επείγοντα
και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο

