
Δίπλα σας & στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με απλές διαδικασίες! 

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Παρέχεται μαζί με Νοσοκομειακό Πρόγραμμα αλλά και ξεχωριστά

Ό μ ι λ Ό ς  Β ι Ό ϊ α τ ρ ι κ ή ς

     

Ό μ ι λ Ό ς  Υ γ ε ι α

• Απεριόριστο Κεφάλαιο

• Συμμετοχή ασφαλισμένου 20%

• Εξετάσεις με παραπεμπτικό ιατρού 

   αντίστοιχης ειδικότητας

• Check-up μετά από 12 μήνες

• Απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς με 

   6 ευρώ

• Απεριόριστες κατ΄οίκον επισκέψεις 

   γιατρών με 18 ευρώ

• 25 φυσιοθεραπείες κάτ΄ έτος, με 25ευρώ 

   την επίσκεψη

• Έκπτωση 50% για διαθλαστικές επεμβάσεις

   σε συμβεβλημένα κέντρα

• 800 ευρώ κεφάλαιο

• Συμμετοχή ασφαλισμένου 0%

• Εξετάσεις με παραπεμπτικό ιατρού  

   αντίστοιχης ειδικότητας

• Check-up μετά από 12 μήνες

• Απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς με 

   20 ευρώ / επίσκεψη

• 2.500 ευρώ κεφάλαιο

• 15% συμμετοχή 

• Eτήσιο Check-up με συμμετοχή 10 ευρώ

• Επισκέψεις σε γιατρούς στο νοσοκομείο με 7 ευρώ

• Επισκέψεις σε γιατρούς του δικτύου με 10 ευρώ

• Extra παροχές εκτάκτων περιστατικών σε ΥΓΕΙΑ &  ΜΗΤΕΡΑ

• Φυσιοθεραπείες απεριόριστες κάτ΄ έτος, με 15 ευρώ τη συνεδρία
 

• Συνταγογράφηση σε ιατρεία Hilton – Περιστερίου, με 5 ευρώ για φάρμακα - εξετάσεις

• Διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό ιατρού του Δικτύου Υγεία

• Παραπεμπτικά για παιδιά έως 14ετών γίνονται δεκτά και από παιδιάτρους εκτός δικτύου

Diagnosis 
Plus

Diagnosis 
Complete 

BIO

Diagnosis 
Minimal 

BIO

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Η Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος αποτελεί μια ξεχωριστή ή συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη 
στα Προγράμματα Υγείας, με την οποία μπορείτε να εξασφαλιστείτε εσείς, αλλά και να εξασφαλίσετε την 
οικογένειά σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, στην περίπτωση ατυχήματος.
 
Το προσωπικό ατύχημα αφορά όλους μας !
 

ΤΑ οΦΕλΗ ΠοΥ ΑΠολΑΜβΑΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:
 

Θάνατος από ατύχημα : Παροχή κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα 

στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απροσδόκητο και χάσετε τη ζωή σας εξαιτίας ενός 

ατυχήματος. (Κεφάλαιο κάλυψης έως 250.000 ευρώ)

Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα: Παροχή κεφαλαίου, ή ποσοστού του (ανάλογα 

με το βαθμό της ανικανότητας) εάν εξαιτίας ενός ατυχήματος προκληθεί μόνιμη ολική ή μερική 

ανικανότητα για εργασία.(Κεφάλαιο κάλυψης έως 250.000 ευρώ)

Κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών εξόδων που πραγματοποιούνται συνεπεία ενός ατυχήματος 

(η κάλυψη δίδεται από την ηλικία των 3 μηνών έως των 65 ετών), τα έξοδα συμπεριλαμβάνουν 

διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, ασθενοφόρο, φάρμακα, νάρθηκες, πατερίτσες, λάμες, 

ειδικές συσκευές και μηχανικά βοηθήματα, επισκέψεις σε ιατρούς ή νοσοκομεία. (Κεφάλαιο 

κάλυψης έως 1500 ευρώ ανά ατύχημα)

Ημερήσια αποζημίωση για Πρόσκαιρή ανικανότητα προς εργασία: 

Δυνατότητα εξασφάλισής σας και στην περίπτωση που ένα ατύχημα 

έχει ως συνέπεια την πρόσκαιρη ανικανότητά σας για εργασία, εφόσον 

είστε εργαζόμενος. (Κεφάλαιο κάλυψης από 5 ευρώ έως 50 ευρώ ανά 

ημέρα) Η κάλυψη παρέχεται από την 15η μέρα ανικανότητας.


