ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με χρήση Ομαδικού συμβολαίου Υγείας ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Υ.Τ.Α.)
 Έως 100% απορρόφηση στην οικονομική υποχρέωση (συμμετοχή ή/και απαλλαγή) του
ασφαλισμένου στα έξοδα της Κλινικής. Το ποσό της απορρόφησης υπολογίζεται το 20% του
συνολικού κόστους νοσηλείας (έξοδα κλινικής & αμοιβές ιατρών) μετά την αφαίρεση του
ΕΟΠΥΥ (εφόσον υφίσταται). Η απορρόφηση ισχύει και στις τόσο σε περίπτωση επείγουσας
νοσηλείας όσο και σε προγραμματισμένη νοσηλεία υπό την προϋπόθεση του προηγούμενου
συντονισμού.
Διευκρινίσεις
Η απορρόφηση ισχύει μόνο για τον ασφαλισμένο που θα κάνει χρήση του ομαδικού ή ατομικού συμβολαίου του
και θα καλυφθεί το περιστατικό νοσηλείας του από την ασφαλιστική.
Η απορρόφηση ισχύει κανονικά ακόμη και σε περίπτωση εξάντλησης του ετήσιου ορίου κάλυψης της
ασφαλιστικής, που μπορεί να συνεπάγεται μικρότερη ή και καθόλου συμμετοχή από πλευράς της στο
περιστατικό.

Χωρίς χρήση ιδιωτικής ασφάλισης
 Έκπτωση έως 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο με δυνατότητα χρήσης κρατικού ασφαλιστικού
φορέα στα έξοδα νοσηλείας στην Ευρωκλινική Αθηνών και στην Ευρωκλινική Παίδων.
 Έκπτωση έως 30% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο με δυνατότητα χρήσης κρατικού ασφαλιστικού
φορέα στα έξοδα νοσηλείας στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
Διευκρινίσεις



Οι παροχές ισχύουν για συγγενείς Α’ βαθμού (σύζυγος/ τέκνα/ γονείς) που ΔΕΝ συμμετέχουν στο ομαδικό
ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΔΕΝ κάνουν χρήση άλλου ατομικού ασφαλιστήριου συμβολαίου
Των ανωτέρω εκπτώσεων εξαιρούνται τα πακέτα χρεώσεων και οι χρεώσεις που αφορούν σε φάρμακα,
υλικά και αμοιβές γιατρών.
Με τον όρο πακέτα χρεώσεων εννοούμε προτιμολογημένες περιπτώσεις νοσηλείας υπό την μορφή
κλειστού πακέτου χρέωσης το οποίο περιλαμβάνει: κόστος κλινικής, αμοιβές ιατρών, υλικά, ειδικά υλικά,
φάρμακα κλπ. Τα πακέτα χρεώσεων δεν επιδέχονται επιπλέον εκπτώσεων καθώς είναι ήδη πολύ
προνομιακά.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ


Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου για την περιοχή της Αττικής προς την Ευρωκλινική
Αθηνών και Παίδων, σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 της Ευρωκλινικής Αθηνών στις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό,
Χειρουργό
 της Ευρωκλινικής Παίδων στις εξής ειδικότητες: Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό 24 ώρες το 24ώρο
 της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης στις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό και
Παιδίατρο
 on call ειδικότητες 60€**
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** On call εφόσον παραπεμφθεί από εφημερεύοντα ιατρό
Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου είναι Δευτ έως Παρ 20:00 – 09:00 το πρωί και Σάββατο
/ Κυριακή / Αργίες
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις* για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών
o αξίας 500€ ανά περιστατικό** της Ευρωκλινικής Αθηνών
o αξίας 300€ ανά περιστατικό** της Ευρωκλινικής Παίδων
o αξίας 400€ ανά περιστατικό, για ενήλικες & παιδιά στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
 Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η αξία των
διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα ανωτέρω όρια
 Απόλυτα προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις, οι οποίες
πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Διευκρινίσεις
*Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών
και ενδοσκοπικές πράξεις – Εξαιρούνται οι εξετάσεις μοριακής βιολογίας
** Για τον υπολογισμό της αξίας των δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων χρησιμοποιείται προνομιακός
τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ
**(Ο προνομιακός τιμοκατάλογος που θα χρησιμοποιείται, επισυνάπτεται στο από 09/08/2018, ώρα 01:10μμ.
email από την ηλεκτρονική διεύθυνση: commercial@euroclinic.gr
προς την ηλεκτρονική Διεύθυνση
adou@pipc.gr)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των 5€ κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία, της Ευρωκλινικής Αθηνών, στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου,
Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού
 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των 15€ κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία, της Ευρωκλινικής Αθηνών, στις ειδικότητες Οφθαλμίατρού, Νευρολόγου,
Γυναικολόγου, ΩΡΛ, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού,
Νευροχειρουργού, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου
 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, σε όλες τις
ειδικότητες ιατρών της Ευρωκλινικής Παίδων έναντι αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 50€
για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στην
προνομιακή τιμή των 100€
 ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, της Γενικής Κλινικής
Θεσσαλονίκης, υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου,
Γενικού Χειρουργού και
 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, της Γενικής Κλινικής
Θεσσαλονίκης, έναντι αντιτίμου 10€ για τις εξής ειδικότητες: ΩΡΛ, Οφθαλμίατρού, Ορθοπεδικού,
Παιδιάτρου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου
& Παιδοχειρουργού.
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Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε πανελλαδικό δίκτυο ιατρών, μέσω του συντονιστικού
κέντρου, έναντι αντιτίμου 20€.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 Δυνατότητα χρήσης ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις.
 Προνομιακή τιμολόγηση βασισμένη σε τιμές ΕΟΠΥΥ, για Διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων
 Προνομιακά Check-up ανάλογα με το φύλο και την ηλικία στην Ευρωκλινική Αθηνών για παιδιά
στην Ευρωκλινική Παίδων και της Γενικής κλινικής Θεσσαλονίκης
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
 Προνομιακή τιμολόγηση*για ενδοσκοπικές πράξεις, στην Ευρωκλινική Αθηνών και στην Γενική
Κλινική Θεσσαλονίκης
Διευκρινίσεις
*(Ο προνομιακός τιμοκατάλογος που θα χρησιμοποιείται, επισυνάπτεται στο από 09/08/2018, ώρα 01:10μμ.
email από την ηλεκτρονική διεύθυνση: commercial@euroclinic.gr
προς την ηλεκτρονική Διεύθυνση
adou@pipc.gr )

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
Προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών αποτελεί ο έλεγχος - έγκριση και ο προγραμματισμός των
ραντεβού μέσω του ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 215 515

5323 για την εξυπηρέτηση

τους 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο αναφέροντας τον αριθμό συμβολαίου του κυρίως
μέλους/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διευκρινήσεις
 Οι απορροφήσεις και εκπτώσεις στα περιστατικά νοσηλείας παρέχονται υπό την προϋπόθεση
θετικής απάντησης της ασφαλιστικής στην κάλυψη του περιστατικού νοσηλείας σύμφωνα με τους
όρους του συμβολαίου και για νοσηλείες έως του ετήσιου ορίου κάλυψης βάση συμβολαίου.
 Οι παραπάνω παροχές δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, πακέτα, προγράμματα
 Η ιατρική επίσκεψη περιλαμβάνει: λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, διάγνωση, σύσταση
θεραπευτικής αγωγής και εκτίμηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων
 Στην ιατρική επίσκεψη δεν συμπεριλαμβάνεται η συνταγογράφηση φαρμάκων στον ΕΟΠΥΥ.
 Για τη χρήση των παροχών απαιτείται επικοινωνία με το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
Οι παροχές λειτουργούν συμπληρωματικά των καλύψεων που παρέχει ο Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης και οι όροι του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
και αφορούν την συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας.
Για την εφαρμογή των παροχών θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ & ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Σε αίτημα ασφαλισμένου για προγραμματισμό χειρουργείου ή/και για Επείγοντα Περιστατικά,
θα υπάρχει προηγούμενη επικοινωνία θα καλεί την Κλινική* για τον συντονισμό και
προγραμματισμό της νοσηλείας ή/και για την προσωποποιημένη αντιμετώπιση του
ασφαλισμένου στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών της Κλινικής.
Κατά την επικοινωνία θα ενημερώνεται η Κλινική με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του
περιστατικού (πάθηση, είδος συμβολαίου, απαλλαγή κτλ).
Για Τακτικά περιστατικά:
 Σε αίτημα ασφαλισμένου για προγραμματισμό ιατρικής επίσκεψης και προγραμματισμό
ενδεχόμενου χειρουργείου:
o Είτε ο ασφαλισμένος θα καλεί την Κλινική*, η οποία θα τον παραπέμπει σε
(αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας) Διευθυντή Ιατρό της Κλινικής
o Είτε ο ασφαλισμένος μπορεί να επικοινωνεί με το γραφείο προσωπικού της εταιρίας
και ο συντονισμός θα πραγματοποιείται μέσω της εταιρίας
 Η κλινική θα συντονίζει το ραντεβού και ο ασφαλισμένος θα επισκέπτεται τον Ιατρό (είτε στην
Κλινική, είτε στο προσωπικό του ιατρείο) και θα πραγματοποιείται η επίσκεψη χωρίς κόστος
Για Επείγοντα Περιστατικά:
 Η Κλινική θα καθοδηγεί τον ασφαλισμένο έτσι ώστε κατά την παρουσία του στο τμήμα των
Επειγόντων Περιστατικών να έχει προσωποποιημένη-Vip αντιμετώπιση.
Εάν η επικοινωνία με την Κλινική δεν είναι εφικτή την ώρα της προσέλευσης του περιστατικού
στα Επείγοντα, η ενημέρωση (προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι παροχές) μπορεί να γίνεται
και μεταγενέστερα στην περίπτωση που προκύψει νοσηλεία
Εφόσον το περιστατικό χρήζει νοσηλείας και ο ασφαλισμένος επιθυμεί να προχωρήσει, θα τίθενται
σε εφαρμογή οι προσφερόμενες παροχές
*
Η επαφή με την Κλινική για τον
συντονισμό θα γίνεται με:
 210 6416184


210 6416198



210 6416180
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