
• ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
• ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ
• 2.500 ΙΑΤΡΩΝ & ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
   ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 
• ∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  ΣΤΗ 
   ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
• ∆ΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΣΕ 
  ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

• 400€ ΜΕ 15% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

• 10€ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

• 7€ / ΕΠΙΣΚΕΨΗ

• 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 

   ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ      

• 50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΗ 

  ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ

 

 

FIRST CARE

1. Πέντε (5) δωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις ετησίως στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών και στα 
πολυιατρεία των διαγνωστικών κέντρων του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε όλες τις ειδικότητες.

2. Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο 2.500 ιατρών όλων των ειδικοτήτων 
(παθολόγος, καρδιολόγος, γενικός χειρουργός, ορθοπεδικός, νευρολόγος, δερµατολόγος, ουρολόγος, 
πνευµονολόγος, γυναικολόγος, ενδοκρινολόγος, ρευµατολόγος, ΩΡΛ, νεφρολόγος, αλλεργιολόγος, 
θωρακοχειρουργός, αγγειοχειρουργός, νευροχειρουργός, οφθαλµίατρος, παιδίατρος, παιδοχειρουργός, 
αιµατολόγος γαστρεντερολόγος, γναθοχειρουργός, διαβητολόγος-διαιτολόγος, ηπατολόγος, µαστολόγος και 
πλαστικός χειρουργός) στην Αττική, Θεσσαλονίκη και επαρχία, µε συµµετοχή επτά ευρώ (€7) ανά επίσκεψη.

3. ∆ιαγνωστικές εξετάσεις διενεργούµενες στα διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Tο 
ετήσιο όριο διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων είναι τετρακόσια ευρώ (400€) µε συµµετοχή των ασφαλισµένων 
στην αξία των διαγνωστικών εξετάσεων κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με την υπερκάλυψη του ετήσιου ορίου, 
παρέχεται έκπτωση εξήντα τοις εκατό (60%) στις ιδιωτικές τιµές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για τις εξετάσεις που διενεργούνται 
στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα και στις κλινικές του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ.

4. Οδοντιατρικές πράξεις, παιδοοδοντία και ορθοδοντική, σε δίκτυο ιδιόκτητων και συνεργαζοµένων οδοντιάτρων 
µε ειδικό ποσοστό έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιµοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ.

5. Οφθαλµολογικές Επεµβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής (Laser) σε δίκτυο σύγχρονων κλινικών σε Αθήνα, 
Πειραιά και Θεσσαλονίκη µε έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%). 

6. ∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των κλινικών του Οµίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στις επείγουσες ιατρικές ειδικότητες (Γενικός Χειρουργός & Παθολόγος).

7. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού δωρεάν διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων αξίας 200€ «στη 
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ». Μετά την συµπλήρωση αυτού, παρέχεται έκπτωση 40% επί ιδιωτικού τιµοκαταλόγου. 
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ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ -  ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ

• Τριγλυκερίδια

• Ολική Χοληστερόλη

• Χοληστερόλη HDL

• Χοληστερόλη LDL

ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (1 φορά ετησίως ανα ασφαλισµένο)


