
Παροχές υγείας  
Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 

GRADIENT: 89,84 - 41,8 - 55,08 - 21,48  &  63,67 - 0 - 25,78 - 0

BOREALIS



ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Με χρήση Ατομικού / Ομαδικού συμβολαίου Υγείας Με χρήση Ατομικού / Ομαδικού συμβολαίου Υγείας 

  Για προγράμματα με   Για προγράμματα με ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, παρέχεται έκπτωση στην , παρέχεται έκπτωση στην 
οικονομική υποχρέωση του ασφαλισμένου, ίση με τοοικονομική υποχρέωση του ασφαλισμένου, ίση με το  2020% του συνολικού κόστους της νοσηλεία% του συνολικού κόστους της νοσηλείας ς 
μετά την αφαίρεση του ΕΟΠΥΥ (εφόσον υφίσταται), τόσο σε περίπτωση επείγουσας νοσηλείας, μετά την αφαίρεση του ΕΟΠΥΥ (εφόσον υφίσταται), τόσο σε περίπτωση επείγουσας νοσηλείας, 
όσο και σε προγραμματισμένη νοσηλεία όσο και σε προγραμματισμένη νοσηλεία υπό την προ ϋπόθεση προηγούμενου συντονισμούυπό την προ ϋπόθεση προηγούμενου συντονισμού  

  Δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης θέσης κατόπιν διαθεσιμότητας  Δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης θέσης κατόπιν διαθεσιμότητας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΔΩΡΕΑΝΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  στους εφημερεύοντες ιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

   Τ Της ης Ευρωκλινικής ΑθηνώνΕυρωκλινικής Αθηνών στις εξής ειδικότητες:   στις εξής ειδικότητες:  
Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, ΧειρουργόΠαθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό

    ΤΤηςης Ευρωκλινικής Παίδων Ευρωκλινικής Παίδων στις εξής ειδικότητες:   στις εξής ειδικότητες:  
Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό 2424 ώρες το  ώρες το 2424ώρο ώρο 

    OOn call ειδικότητες n call ειδικότητες 6060€*€*

* On call εφόσον παραπεμφθεί από εφημερεύοντα ιατρό* On call εφόσον παραπεμφθεί από εφημερεύοντα ιατρό

Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου είναι Δευτ έως Παρ Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου είναι Δευτ έως Παρ 2020::0000 -  - 0909::0000 το πρωί   το πρωί  
και Σάββατο / Κυριακή / Αργίεςκαι Σάββατο / Κυριακή / Αργίες

  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

   ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ διαγνωστικές εξετάσεις* για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα στο Τμήμα  διαγνωστικές εξετάσεις* για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα στο Τμήμα 
Επειγόντων ΠεριστατικώνΕπειγόντων Περιστατικών

• • αξίας αξίας 500500€ € ανά περιστατικό** της ανά περιστατικό** της Ευρωκλινικής ΑθηνώνΕυρωκλινικής Αθηνών  

• • αξίας αξίας 300€300€ ανά περιστατικό** της  ανά περιστατικό** της Ευρωκλινικής ΠαίδωνΕυρωκλινικής Παίδων

  Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η αξία των δια-  Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η αξία των δια-
γνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα ανωτέρω όριαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα ανωτέρω όρια

  Άπόλυτα προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις, οι οποίες πραγματο-  Άπόλυτα προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις, οι οποίες πραγματο-
ποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.ποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

* Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών * Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών 
και ενδοσκοπικές πράξεις - Εξαιρούνται οι εξετάσεις μοριακής βιολογίαςκαι ενδοσκοπικές πράξεις - Εξαιρούνται οι εξετάσεις μοριακής βιολογίας

** Για τον υπολογισμό της αξίας των δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων χρησιμοποιείται προνομιακός ** Για τον υπολογισμό της αξίας των δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων χρησιμοποιείται προνομιακός 
τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥτιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ  
ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Για κάθε θέμα χρήσης παροχών ή για χρήση ασθενοφόρου, Για κάθε θέμα χρήσης παροχών ή για χρήση ασθενοφόρου, 
καθώς και προγραμματισμό νοσηλείας ή ραντεβού για πρω-καθώς και προγραμματισμό νοσηλείας ή ραντεβού για πρω-
τοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, καλέστε στο τοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, καλέστε στο 

215 515 5323215 515 5323

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ)ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ)

   Ιατρικές επισκέψεις με χρέωση  Ιατρικές επισκέψεις με χρέωση 55€€ κατόπιν ραντεβού , για τις εξής ειδικότητες της  κατόπιν ραντεβού , για τις εξής ειδικότητες της Ευρω-Ευρω-
κλινικής Αθηνώνκλινικής Αθηνών: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ, Οφθαλμία-: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ, Οφθαλμία-
τρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, τρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, 
Πνευμονολόγο, Άγγειοχειρουργό, Νευροχειρουργό Πνευμονολόγο, Άγγειοχειρουργό, Νευροχειρουργό 

   Ιατρικές επισκέψεις Ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν ραντεβού,  κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν ραντεβού, 
σε όλες τις ειδικότητες της σε όλες τις ειδικότητες της Ευρωκλινικής ΠαίδωνΕυρωκλινικής Παίδων με χρέωση  με χρέωση 3030€ για τους Επιμελητές και € για τους Επιμελητές και 
5050€ και τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή.  Επίσκεψη σε € και τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή.  Επίσκεψη σε ΑναπτυξιολόγοΑναπτυξιολόγο στη  στη 
προνομιακή τιμή των προνομιακή τιμή των 100100€€

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ)ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ)

    ΔΩΡΕΆΝΔΩΡΕΆΝ ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα πλαίσια της ιατρικής επίσκεψης ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα πλαίσια της ιατρικής επίσκεψης

    Διαγνωστικές εξετάσεις με Διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ χωρίς συμμετοχή ασφαλισμένουπαραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ χωρίς συμμετοχή ασφαλισμένου. . 

    2020% Συμμετοχή του Ασφαλισμένου% Συμμετοχή του Ασφαλισμένου  με απλό παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις στα   με απλό παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις στα 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Κλινικών Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Κλινικών 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

    ΔΩΡΕΆΝΔΩΡΕΆΝ χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου για την περιοχή της Άττικής προς   χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου για την περιοχή της Άττικής προς  
την Ευρωκλινική Άθηνών και Παίδων, σε περίπτωση που προκύψει νοσηλείατην Ευρωκλινική Άθηνών και Παίδων, σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία



ΔιευκρινίσειςΔιευκρινίσεις

  Για την εφαρμογή της παροχής της νοσηλείας είναι   Για την εφαρμογή της παροχής της νοσηλείας είναι απαραίτητηαπαραίτητη η επικοινωνία   η επικοινωνία  
του Άσφαλιστικού Συμβούλου με την του Άσφαλιστικού Συμβούλου με την ΚλινικήΚλινική, για το συντονισμό και προγραμματισμό  , για το συντονισμό και προγραμματισμό  
της νοσηλείαςτης νοσηλείας

  Οι απορροφήσεις και εκπτώσεις στα περιστατικά νοσηλείας παρέχονται υπό    Οι απορροφήσεις και εκπτώσεις στα περιστατικά νοσηλείας παρέχονται υπό  
την προϋπόθεση την προϋπόθεση θετικής απάντησης της Ασφαλιστικής Εταιρίας του ασφαλισμένου  θετικής απάντησης της Ασφαλιστικής Εταιρίας του ασφαλισμένου  
στην κάλυψη του περιστατικού νοσηλείας στην κάλυψη του περιστατικού νοσηλείας σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου του σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου του 
και για νοσηλείες έως του ετήσιου ορίου κάλυψης βάση του συμβολαίουκαι για νοσηλείες έως του ετήσιου ορίου κάλυψης βάση του συμβολαίου    
του ασφαλισμένουτου ασφαλισμένου

  Οι παροχές που αφορούν την απορρόφηση στην οικονομική υποχρέωση    Οι παροχές που αφορούν την απορρόφηση στην οικονομική υποχρέωση  
του ασφαλισμένου, δεν ισχύουν για συμμετοχές/εκπιπτόμενα που προκύπτουν από  του ασφαλισμένου, δεν ισχύουν για συμμετοχές/εκπιπτόμενα που προκύπτουν από  
την χρήση προγραμμάτων τύπου capitation τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ  την χρήση προγραμμάτων τύπου capitation τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ  
του Ομίλου Ευρωκλινικής και των εκάστοτε Άσφαλιστικών Εταιρειών. του Ομίλου Ευρωκλινικής και των εκάστοτε Άσφαλιστικών Εταιρειών. 

  Οι παραπάνω παροχές δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, πακέτα,   Οι παραπάνω παροχές δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, πακέτα, 
προγράμματαπρογράμματα

  Άπαραίτητη προσκόμιση της Οικονειακής Κάρτας Προνομίων Ομίλου Ευρωκλινικής  Άπαραίτητη προσκόμιση της Οικονειακής Κάρτας Προνομίων Ομίλου Ευρωκλινικής

  Ο Όμιλος Ευρωκλινικής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησής ή κατάργησης    Ο Όμιλος Ευρωκλινικής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησής ή κατάργησης  
των ανωτέρω παροχών κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης.των ανωτέρω παροχών κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης.

Άθανασιάδου Άθανασιάδου 7-97-9, πάροδος Δ. Σούτσου,, πάροδος Δ. Σούτσου,
115 21115 21, Άθήνα, , Άθήνα, www.euroclinic.grwww.euroclinic.gr

GRADIENT: 89,84 - 41,8 - 55,08 - 21,48  &  63,67 - 0 - 25,78 - 0


