






















Για την περίπτωση έκτακτης κλήσης Ιατρού μη εφημερεύουσας ειδικότητας έχει προβλεφθεί μειωμένη χρέωση/ποσό συμμετο-
χής η οποία αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας. 
Σε περίπτωση Ασθένειας ή Ατυχήματος που δεν σας επιτρέπει να μετακινηθείτε, έχετε τη δυνατότητα να σας επισκεφτεί Ιατρός Μέλος 
του Δικτύου του Συντονιστικού Κέντρου στο σπίτι. Η διαθεσιμότητα ανά ειδικότητα και περιοχή θα επιβεβαιώνεται από τη Γραμμή 
Υγείας/Συντονιστικό Κέντρο και οι χρεώσεις για κάθε επίσκεψη, για τις καθημερινές από 8 π.μ. έως τις 11.00 μ.μ. και για τις υπόλοιπες 
ώρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών και Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας. 
Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι: Ειδικά και μόνον για την επίσκεψη σε ιατρείο Ψυχολόγων και Ψυχιάτρων Μελών του Δικτύου του 
Συντονιστικού Κέντρου στην Αθήνα, υπάρχουν ειδικά συμφωνημένες αμοιβές, οι οποίες αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών 
και Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας και 

ii.  Εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, στα ιατρεία των Ιατρών Μελών του Δικτύου του Συντονιστικού Κέντρου, έχετε τη δυνατότη-
τα, Απεριόριστων επισκέψεων με συμφωνημένη και εγγυημένη τιμή σε συγκεκριμένες περιοχές και ειδικότητες ως κατωτέρω:

Περιοχή
Ειδικότητα ιατρού

Παθολόγος ή 
Γενικός Ιατρός

Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός

Παιδίατρος Γυναικολόγος

Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Καβάλα, Λάρισα, Κόρινθος, Χαλ-
κίδα, Χανιά, Τρίκαλα, Σέρρες, Κατερίνη, Καλαμάτα, Λαμία, 
Ιωάννινα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, Κέρκυρα, 
Έδεσσα, Πύργος, Ξάνθη, Χίος, Λιβαδειά/Θήβα, Αργολίδα 20€ 20€  20€ 

20€

Δράμα, Ρόδος, Καρδίτσα, Μυτιλήνη, Τρίπολη, Βέροια, Ζά-
κυνθος, Αγρίνιο/Μεσολόγγι, Κιλκίς, Κοζάνη/Πτολεμαΐδα, 
Γιαννιτσά, Άρτα, Ηγουμενίτσα, Καστοριά

Από 20€ 
έως 50€

Για τις λοιπές περιοχές και ειδικότητες, που δεν αναφέρονται στον πίνακα αυτόν, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα με 
τη Γραμμή Υγείας/Συντονιστικό Κέντρο. H χρέωση αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας. 
Σε περίπτωση Ασθένειας ή Ατυχήματος που δεν σας επιτρέπει να μετακινηθείτε, έχετε τη δυνατότητα να σας επισκεφτεί Ιατρός 
Μέλος του Δικτύου του Συντονιστικού Κέντρου στο σπίτι. Η διαθεσιμότητα ανά ειδικότητα και περιοχή θα επιβεβαιώνεται από τη 
Γραμμή Υγείας/Συντονιστικό Κέντρο και οι χρεώσεις για κάθε επίσκεψη και για τις βασικές ιατρικές ειδικότητες, για τις καθημερινές 
από 8 π.μ. έως τις 11.00 μ.μ. και για τις υπόλοιπες ώρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών 
και Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας. 

Διαγνωστικές Εξετάσεις
i.  Σε Αττική και Θεσσαλονίκη, έχετε τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, λόγω Ασθένειας ή Ατυχήματος, σε 

όλα τα Νοσοκομεία/Κλινικές του Παρόχου, σε εκπτωτικό τιμολόγιο και χωρίς καμία επιβάρυνσή σας, έως του ποσού που ανα-
γράφεται στον Πίνακα Παροχών και Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας. Μετά την υπέρβαση του ποσού αυτού, το ποσοστό 
συμμετοχής σας, σε προνομιακό τιμολόγιο, αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας και 
διαφοροποιείται ανάλογα με το αν οι εξετάσεις αυτές έχουν συσταθεί: 
α. από Ιατρό των Νοσοκομείων/κλινικών ή του Δικτύου του Συντονιστικού Κέντρου ειδικότητας ανάλογης της πάθησης ή 
β.  από Προσωπικό σας Ιατρό, ειδικότητας ανάλογης της πάθησης. Σε περίπτωση που εξαντλήσετε το ετήσιο ανώτατο όριο ευ-

θύνης της Εταιρίας για τη συγκεκριμένη παροχή και πρέπει να διενεργήσετε διαγνωστικές εξετάσεις, στα Νοσοκομεία/κλινικές 
του Παρόχου, προβλέπεται προνομιακός τιμοκατάλογος και το ποσοστό έκπτωσης που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών 
και Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας.

ii.  Εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, στα Διαγνωστικά Κέντρα/Μέλη του Δικτύου του Συντονιστικού Κέντρου της επαρχίας θα 
συμμετέχετε στο κόστος των εξετάσεων με την τιμή ΦΕΚ. Επιπλέον, ειδικά και μόνον στα Διαγνωστικά Κέντρα / Μέλη του Δι-
κτύου του Συντονιστικού Κέντρου της επαρχίας, θα μπορεί να γίνεται χρήση και του ΕΟΠΥΥ, εφόσον αυτά συνεργάζονται με τον 
ΕΟΠΥΥ. Εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου ορίου κάλυψης, υπάρχει ειδικός εκπτωτικός 
τιμοκατάλογος. 

Προληπτικός Έλεγχος / Check up
Έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε ειδικά πακέτα προληπτικού ελέγχου, μετά από επικοινωνία με τη Γραμμή Υγείας/Συντονιστικό 
Κέντρο για τον Συντονισμό τους, των οποίων οι εξετάσεις και η χρέωση γι’ αυτές αναγράφονται και στον Πίνακα Παροχών και 
Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας.










