
Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας μέσω του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για
τους κατόχους του προγράμματος Προνομιακή Προστασία

Εσείς που έχετε ασφαλιστεί με το πρόγραμμα ασφάλισης εξόδων Νοσοκομειακής
Περίθαλψης «Προνομιακή Προστασία» μπορείτε να επωφεληθείτε από τις παρακάτω
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις):

Οι παρακάτω παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν παροχές του
προγράμματος «Προνομιακή Προστασία», αλλά προσφέρονται στους ασφαλισμένους
στην Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας και κατόπιν
συμφωνίας με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Στα Εξωτερικά Ιατρεία των Κλινικών απολαμβάνετε:   
ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς
ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές εξετάσεις με ανώτατο όριο το ποσό των 400€ ανά
περιστατικό για τους ενήλικες και 500€ ετησίως για τα παιδιά για επείγοντα
περιστατικά
ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές εξετάσεις για προγραμματισμένα περιστατικά, εφόσον γίνει
χρήση Ταμείου   

Σε περίπτωση Επείγοντος και Έκτακτου Περιστατικού:
ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών
ιατρείων των Κλινικών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Ορθοπεδικό, Χειρουργό) σε όλες τις Κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών σε Αττική
και Θεσσαλονίκη και Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
και Παιδίατρο στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης,
24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
Λοιπές ειδικότητες με έκπτωση 25%
Στο Ιατρικό Αθηνών επιπλέον δωρεάν οι ειδικότητες ΩΡΛ και Γυναικολόγος
Στο Ιατρικό Π. Φαλήρου επιπλέον δωρεάν ιατρικές επισκέψεις  στις ειδικότητες
Πνευμονολόγου, ΩΡΛ και Ουρολόγου (Δευτέρα -Παρασκευή 9 π.μ. -2 μ.μ.) 
ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 400€ ανά περιστατικό για τους
ενήλικες και έως 500€ ετησίως για τα παιδιά για τα περιστατικά που θα κριθούν
επείγοντα.

Εάν η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 400€ (ή 500€ ετησίως για
παιδιά), θα ισχύσει έκπτωση 40% επί του ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της
κάθε Κλινικής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών   
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ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών 
ιατρείων των Κλινικών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, 
Ορθοπεδικό, Χειρουργό σε όλες τις Κλινικές του Ομίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη 
και Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο στην 
Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης), 24 ώρες το 24ωρο, 
365 ημέρες το χρόνο.
Στο Ιατρικό Αθηνών επιπλέον δωρεάν οι ειδικότητες ΩΡΛ και Γυναικολόγος
Στο Ιατρικό Π. Φαλήρου επιπλέον δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες 
Πνευμονολόγου, ΩΡΛ και Ουρολόγου (Δευτέρα -Παρασκευή 9 π.μ. -2μ.μ.) 
Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία με 30€/επίσκεψη, μετά από 
τηλεφωνικό ραντεβού, σε όλες τις ειδικότητες των ιατρών στις Κλινικές του Ομίλου 
Ιατρικού Αθηνών (Δευτέρα – Παρασκευή).
ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές εξετάσεις, εφόσον γίνει χρήση Ταμείου και υπάρχει 
παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση αυτή δεν πληρώνετε τη συμμετοχή σας η 
οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15%.
Πραγματοποίηση Διαγνωστικών εξετάσεων χωρίς χρήση Ταμείου, με χρέωσή σας 
σύμφωνα με τον κρατικό τιμοκατάλογο (τιμές ΦΕΚ)
Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε έναν ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο προληπτικό έλεγχο
(πακέτο διαγνωστικών εξετάσεων - check up).
Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Ιατρικές Πράξεις που θα πραγματοποιηθούν στις Κλινικές του Ομίλου Ιατρικού 
Αθηνών, με έκπτωση 25% επί του ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της κάθε 
Κλινικής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Σε περίπτωση Προγραμματισμένων Διαγνωστικών εξετάσεων:

https://www.ethniki-asfalistiki.gr/?page=additional_hs_prem_protect
https://www.facebook.com/ethnikiasfalistiki



