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Παροχές ατομικών & ομαδικών συμβολαίων

Παροχές έΠέιγοντων

1) Διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας 200€ / περιστατικό για τους ενήλικες και 200€ ετησίως για τα παιδιά.

2) Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond, έκπτωση 50% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις* στο τμήμα επει- 

γόντων περιστατικών των Νοσοκομείων του Ομίλου. 

3) Δωρέαν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων των Νοσοκομείων του 

Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου σε 

Αττική και Θεσσαλονίκη.

4) Δωρέαν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των επειγόντων σε Παιδίατρο, Παιδοχει- 

ρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και σε Παιδίατρο (7*24)& Παιδοχειρουργό (καθημερινές 

έως τις 7μμ) στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.

5) Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας  των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση  έκτακτης εισαγωγής  σε 

νο- σοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί  ότι η 

υπηρεσία EMS είναι η μοναδική στην Ελλάδα πιστοποιημένη με ISO-9001:2000.

Παροχές ςτα έξωτέρικα ιατρέια

1) Δωρέαν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του 

Ομίλου στους εφημερεύοντες ιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό).

2) Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στα τακτικά έξωτερικά ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες (Δευτέρα – 

Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.

3) Διαγνωστικές Εξετάσεις* με έκπτωση 50%. Για αξονικές - Μαγνητικές τομογραφίες, Triplex & 

PET CT τιμή κρατικού τιμολογίου (Φέκ).

4) Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία.

5) Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
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Παροχές ασφαλισμένων

Πέλατές ατοΜικων & οΜαΔικων αςΦαλιςτηριων ςυΜβολαιων

1. Επείγον περιστατικό

1.1. Δωρεάν επισκέψεις όλο το 24ωρο σε εφημερεύοντες ιατρούς με τις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, 

Χειρουργό, Ορθοπεδικό, Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, Παιδοορθοπεδικό και Καρδιολόγο. Για τις 

ειδικότητες ΩΡΛ, Πνευμονολόγο και Νευρολόγο, παρέχονται δωρεάν επισκέψεις 09.00 - 21.00.

1.2. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €300. 

     Το επιπλέον κόστος εξετάσεων θα γίνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ +30% (ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 

80%).

1.3. Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων εντός Αττικής, εφ’ όσον εγκριθεί νοσηλεία.

2. Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου, με ραντεβού (εξαιρούνται οι 

ειδικότητες Ψυχίατρος και Οδοντίατρος).

 Εξαιρούνται οι ειδικότητες του αλλεργιολόγου, ρευματολόγου, ενδοκρινολόγου και ηπατολόγου οι 

οποίες χρεώνονται με 30€/επίσκεψη.

3. Αμοιβές Διευθυντών ιατρών που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα των εξωτερικών ιατρείων 

χρεώνονται με 40€.

4. Οι διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία θα χρεώνονται με τιμές ΦΕΚ + 

30% (ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%).

 Για τις εξετάσεις που δεν υπάρχει ΦΕΚ θα γίνεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.

5. 30% έκπτωση στα προτεινόμενα πακέτα Check Up.

6. 40% έκπτωση στο οφθαλμολογικό τμήμα.

7. Ελάχιστες χρεώσεις βάσει ΦΕΚ για αξονική - μαγνητική τομογραφία και για triplex καρδιάς και 

σώματος.

8. Παρέχεται έκπτωση 20% για εξετάσεις μοριακής βιολογίας, ειδικές αξονικές και μαγνητικές 

τομογραφίες (πχ αξονική στεφανιογραφία, μαγνητική τομογραφία καρδιάς, μαγνητική μαστών, 

φασματοσκοπία κλπ).

9. Πρόγραμμα προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου

9.1. Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση).
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9.2. Υπερηχογράφημα μαστών/ψηφιακή μαστογραφία.

9.3. Test Pap – Γυναικολογική εξέταση. Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται ειδικά για τις    

  ασφαλισμένες στο ποσό των €30 σε περίπτωση επιλογής του υπερηχογραφήματος μαστών και   

  στο ποσό των €60 σε περίπτωση επιλογής της ψηφιακής μαστογραφίας.

10.  Πρόγραμμα ελέγχου του προστάτη με κόστος €60

10.1. PSA

10.2. Free PSA

10.3. Ουρομετρία

10.4. Κλινική εξέταση του προστάτη

11.  Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής φροντίδας με κόστος €80 (€250 σε 4μελή οικογένεια) για:

11.1. Καθαρισμό δοντιών

11.2. Φθορίωση δοντιών

11.3. Οδηγίες στοματικής υγιεινής
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ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ -ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

Ατομικά Σ/Α - Έκτακτα Περιστατικά

ιατρικές έΠιςκέΨέις

12 Δωρέαν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες Ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της 

Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο,Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό και χειρουργό) & της Ευρωκλινικής 

Παίδων (παιδίατρο και παιδοχειρουργό) 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, σε όλες τις ειδικότητες ιατρών της 

Ευρωκλινικής Αθηνών & της Ευρωκλινικής Παίδων έναντι αντιτίμου €40 για τους Επιμελητές και €60 

για τους Διευθυντές από Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού.

Ειδικά για την Ευρωκλινική Παίδων επισκέψεις σε αναπτυξιολόγους - αιματολόγους με προνομιακή 

τιμή €100 και νευροχειρούργους με €70

Διαγνωςτικές έξέταςέις

400€ δωρεάν εξετάσεις ετησίως για τα περιστατικά που θα κριθούν σαν έκτακτα στην Ευρωκλινική 

Αθηνών &

200€ δωρεάν εξετάσεις ετησίως, για τα περιστατικά που θα κριθούν έκτακτα στην Ευρωκλινική 

Παίδων.

έΦοςον ξέΠέραςτέι το οριο των Δωρέαν έξέταςέων 
ιςχυουν τa Παρακατω:

ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στις Διαγνωστικές έξετάσεις του Ομίλου Ευρωκλινικής. Ενδεικτικά 

αναφέρεται: test κόπωσης 50€, ακτινογραφία θώρακος 17€, υπέρηχος κοιλίας 26€

Χρέωση CT, CT DENTAL, MRI και Triplex με τιμές Φέκ - Δημοσίου.

CT ςτέΦανιογραΦια στην προνομιακή τιμή των 350€

αςΘένοΦορα

Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία για κάτοικο  

εντός Αττικής.

50% έκπτωση στα ασθενοφόρα εφόσον δεν χρειαστεί νοσηλεία για κατοίκους εντός Αττικής
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Επείγοντα Περιστατικά

υγέια

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του ΥΓΕΙΑ 

(Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 

ώρες το 24ωρο.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 έυρώ για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και 

έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200 Ευρώ.

Από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.

γένικη κλινικη Μητέρα

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της Γενικής 

Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ (Γυναικολόγος, Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Ω.Ρ.Λ.) για 

επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 έυρώ για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και 

έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200 Ευρώ.

Από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 

υλικό.
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Παροχές Παιδιατρικής 
Κλινικής ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ 

έΠέιγοντα Πέριςτατικα

•	 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά, 24 ώρες το 24ωρο στα 
εξωτερικά ιατρεία του Παίδων Μητέρα στις παρακάτω ειδικότητες:

a. Παιδιάτρου

b. Παιδοχειρουργού

c. Παιδο-ορθοπεδικού

d. ΩΡΛ

•	 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις παιδιών (έως 16 ετών) αξίας 200€ ανά περισταστικό για 

τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των 

διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200€ (από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται 

φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό, πράξεις, αμοιβές ιατρών)

αςΘένοΦορα

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής) 

στην Παιδιατρική Κλινική Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής.

τακτικα έξωτέρικα ιατρέια

•	 Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του ΠΑΙΔΩΝ 

ΜΗΤΕΡΑ στις εξής ειδικότητες του – στον εκάστοτε εφημερεύοντα ιατρό με 15€:

a. Παιδοχειρουργού

b. Παιδο-ορθοπεδικού

c. ΩΡΛ

•	 Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, σε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες με 
25% έκπτωση
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Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

υγέια – γένικη κλινικη Μητέρα

Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του 

ΥΓΕΙΑ και της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Πολυιατρέιο Δυτικης αΘηνας (Πέριςτέρι)

Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στις εξής ειδικότητες: 

Παθολογία, Καρδιολογία, Ενδοκρινολογία, Ω.Ρ.Λ., Χειρουργική, Οφθαλμολογία, Ορθοπεδική, 

Δερματολογία.

Πολυιατρέιο αΘηνων (Πέριοχη HilTon)

Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, στις εξής ειδικότητες: 

Παθολογία, Καρδιολογία, Οφθαλμολογία, Ορθοπεδική, Ενδοκρινολογία, Ω.Ρ.Λ.

Διαγνωςτικές έξέταςέις

έιδικός προνομιακός κατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 

60%. Συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στα Πολυϊατρεία Αθηνών και Δυτικής Αθήνας.

τηλέΦωνικο ςυντονιςτικο κέντρο

Για ιατρικές συμβουλές, την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση, παρέχεται η δυνατότητα 

επικοινωνίας με το συντονιστικό κέντρο 210-9307900, 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο.

αςΘένοΦορα

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής) 

στο ΥΓΕΙΑ, τη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής.
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Επείγοντα Περιστατικά

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ετησίως και έκπτωση 40% από τον ιδιωτικό 

τιμοκατάλογο, σε περίπτωση υπέρβασης των 400€

Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού)

Έλεγχος Μαστού στην προνομιακή τιμή των 60€ (υπέρηχος μαστού, ψηφιακή μαστογραφία)

ιατρική επίσκεψη σε αγγειοχειρουργό & triplex φλεβών κάτω άκρων στο Κέντρο Laser Αντιμετώπισης 

Φλεβικών Παθήσεων στην προνομιακή τιμή των 20€

ιατρική επίσκεψη σε έιδικό ρευματολόγο στο Ιατρείο Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων & Κύησης 

στην προνομιακή τιμή των 20€

τιμές Φέκ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου

ςτοιχεία έπικοινωνίας: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι / Tηλ.: 210 6184000 / Fax: 210 6184158 / 

Email:info@iaso.gr / www.iaso.gr

mailto:info@iaso.gr
mailto:info@iaso.gr
http://www.iaso.gr/
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Επείγοντα Περιστατικά
Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παιδίατρου & του 

Παιδοχειρουργού

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ετησίως και έκπτωση 40% από τον ιδιωτικό 

τιμοκατάλογο, σε περίπτωση υπέρβασης των 400€

Έκπτωση 20% στις ιατρικές-επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται στα επείγοντα (για τις 

οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία)

Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού)
ιατρικές επισκέψεις σε Παιδοορθοπεδικό, ΠαιδοΩΡΛ και Παιδοοφθαλμίατρο στην προνομιακή τιμή 

των 40€, στα εξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβού

τιμές Φέκ στις εξετάσεις Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου

έξωτερικά ιατρεία: Τηλ.: 210 6383070-063, Δευτ. - Παρ. 08:00-20:00

αςΘένοΦορα

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού που χρήζει νοσηλεία

Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς

ςτοιχεία έπικοινωνίας: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι / Tηλ.: 210 6383510/  

Fax: 210 6383503/

Επείγοντα Περιστατικά: Tηλ.: 210 6383166, 2106383064/ Email: info@iaso.gr , www.iaso.gr

mailto:info@iaso.gr
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Επείγοντα περιστατικά
Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, 

Καρδιολόγου, Ορθοπαιδικού και Χειρουργού για επείγοντα περιστατικά.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά επείγον περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία 

των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 400€ θα χρησιμοποιείται προνομιακός τιμοκατάλογος 

βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (κρατικού τιμοκαταλόγου). Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, έκπτωση 40% 

επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.

30% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία)

Τακτικά περιστατικά (κατόπιν ραντεβού)
απεριόριστες επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες στην προνομιακή τιμή των 20€, κατόπιν 

ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής

έιδικός προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές κρατικού τιμολογίου για τη διενέργεια 

μη επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων. Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, έκπτωση 40% επί του 

ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.

έξωτερικά ιατρεία: 210 6502662-2015, Δευτ. - Παρ. 08:00-20:00

Προληπτικοί έλεγχοι υγείας (checkup)
Προνομιακές τιμές σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου (check up)

αςΘένοΦορα

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού που χρήζει νοσηλεία.

Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη εισαγωγής του ασθενούς.
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Φυσικοθεραπευτήριο
Ειδικές προνομιακές τιμές:

Κόστος συνεδρίας φυσιοθεραπείας 25€

Κόστος συνεδρίας φυσικοθεραπείας με χρήση πισίνας 30€ 

Κόστος συνεδρίας φυσικοθεραπείας με χρήση TECAR 30€ 

Κόστος πελματογραφήματος 40€

Κόστος κατασκευής ειδικών πελμάτων 60€

Πληροφορίες: 210 6502903-4, Δευτ.-Παρ. 08:00-21:00

Extra benefits
Συμμετοχή στο πρόγραμμα τακτικών προσφορών του ΙΑΣΩ GENERAL

Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ιατρικές επεμβατικές πράξεις, 

ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα, πακέτα 

χρεώσεων, ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών.
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σίγουρα, γρήγορα... απλά!

Παροχές MEDITERRANEO

έΠέιγοντα και έκτακτα Πέριςτατικα ςτα έξωτέρικα ιατρέια ςτο  
MEDiTERRanEo

•   Δωρεάν ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις  έως το ποσό των 500€*. Σε περίπτωση περαιτέρω  

χρεώσεων χρησιμοποιείται έιδικός έκπτωτικός τιμοκατάλογος με εκπτώσεις από 40 έως 70%. 

(χρήση δημόσιου ασφαλιστικού φορέα/ΕΟΠΥΥ επιθυμητή).

•   Δωρεάν εξέταση από τις βασικές ειδικότητες εφημερίας: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό 

και Γενικό Χειρουργό. Έκπτωση 50% στο κόστος έκτακτης εξέτασης από άλλες ειδικότητες.

τακτικα έξωτέρικα ιατρέια

•   Δωρεάν εξέταση από τις βασικές ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Πνευμονολόγο, 

Γαστρεντερολόγο, Ρευματολόγο, Νευρολόγο  Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό και Νευροχειρουργό 

κατόπιν ραντεβού. Έκπτωση 50% στο κόστος εξέτασης από άλλες ειδικότητες κατόπιν ραντεβού.

•   Παροχή ειδικού εκπτωτικού τιμοκαταλόγου με εκπτώσεις από 40% έως 70% για διαγνωστικές 

εξετάσεις σε ασφαλισμένους που δεν καλύπτονται με εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα.

•   Δωρεάν ετήσιο check up γυναικών που περιλαμβάνει (Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, 

χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL,LDL, ΗΚΓ, Υπέρηχος μαστού) κατόπιν ραντεβού.

•   Δωρεάν ετήσιο check up ανδρών που περιλαμβάνει (Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, χοληστερίνη, 

τριγλυκερίδια, HDL,LDL, PSA, ΗΚΓ) κατόπιν ραντεβού.

•   Έκπτωση 10% επί του τιμοκαταλόγου σε όλα τα ειδικά check up (πέραν του δωρεάν) κατόπιν 

ραντεβού.

•   Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου εντός αττικής, εφόσον προκύψει νοσηλεία, ή 50% έκπτωση σε κάθε 

άλλη περίπτωση.


