Προνόμια Υγείας της
Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής

Η συνεργασία μας με το Νοσηλευτήριο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ σας παρέχει :

•

30% έκπτωση στην μεταφορά με ασθενοφόρο για τους ασφαλισμένους των προς το
Θεραπευτήριο σε επείγοντα περιστατικά στην περίπτωση που ΔΕΝ προκύψει νοσηλεία.

•

15% έκπτωση στην μεταφορά με ασθενοφόρο για τους ασφαλισμένους των προς κάθε
άλλο προορισμό εκτός του Θεραπευτηρίου ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ.

•

Ιατρικές επισκέψεις στο τακτικό πρόγραμμα λειτουργίας του Παθολογικού, του
Χειρουργικού, του Καρδιολογικού και του Ορθοπεδικού ιατρείου του Θεραπευτηρίου
στην προνομιακή τιμή των €20,00 ανά επίσκεψη,

•

Δωρεάν διενέργεια εξετάσεων εφόσον προσκομίσουν οι ασφαλισμένοι σχετικό
παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ και μέσα στα πλαίσια των προβλέψεων του πλαφόν
συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ (οι επιπλέον του πλαφόν εξετάσεις θα τιμολογούνται με
τιμολόγιο ΠΔ).

•

Διενέργεια εξετάσεων για όλους τους ασφαλισμένους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ΕΟΠΥΥ
ή άλλη κάλυψη από ιδιωτική ασφάλιση βάσει των προνομιακών τιμών του κρατικού
τιμολογίου (τιμολόγιο ΦΕΚ).

•

Τα ιατρεία και εργαστήρια του νοσηλευτηρίου λειτουργούν σε τακτικό ωράριο τις
καθημερινές και εργάσιμες από την 09:00 έως την 14:00 και από την 18:00 έως την
21:00.

•

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω αμοιβή των €20,00 ανά ιατρική επίσκεψη αφορά μόνο την
αμοιβή της ιατρική επίσκεψης και όχι τυχόν επιπλέον έλεγχο που δύναται να προκύψει
(π.χ. καρδιογραφήματα, εξετάσεις υπερήχου, εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες κλπ) οι
εξετάσεις των οποίων δύναται να συνταγογραφηθούν και να διενεργηθούν μέσω της
ασφαλιστικής κάλυψης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα έκαστου ασθενούς.

Η συνεργασία μας με το Νοσηλευτήριο EΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ σας παρέχει :
•

Για το τμήμα Επειγόντων :

•

Δωρεάν επίσκεψη για Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό
(παθήσεις σπονδυλικής στήλης-εγκεφαλικό επεισόδιο).

•

Δωρεάν εξετάσεις στο ΤΕΠ έως 300€ ανά περιστατικό (ιδιωτικός τιμοκατάλογος). Εξαιρούνται
φάρμακα και υλικά

•

Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού των 300€ γίνεται έκπτωση 50% στον ιδιωτικό
τιμοκατάλογό. Εξαιρούνται φάρμακα και υλικά.

•

Για τα Τακτικά ιατρεία :

•

Δωρεάν επίσκεψη σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό
(παθήσεις σπονδυλικής στήλης - εγκεφαλικό επεισόδιο).

•

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες 25€ ανά επίσκεψη

•

Έκπτωση 25% για Διευθυντές και Αν. Διευθυντές.

•

Για διαγνωστικές εξετάσεις στα τακτικά ιατρεία ισχύει ΦΕΚ σε MRI-CT-Triplex και έκπτωση 50%
στις υπόλοιπες (ιδιωτικός τιμοκατάλογος).

Η συνεργασία μας με το Νοσηλευτήριο MEDITERRANEO HOSPITAL σας
παρέχει :
•

Για το τμήμα Επειγόντων :

•

Δωρεάν ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις έως το ύψος των 200€.

•

Σε περίπτωση που απαιτηθούν εξετάσεις αξίας πλέον των 200€ εφαρμογή
ειδικού εκπτωτικού τιμοκαταλόγου με εκπτώσεις από 40 έως 70%. Τα
περιστατικά πρέπει να είναι και να κριθούν επείγοντα από τους ιατρούς
των ΤΕΠ.

•

Για τα Τακτικά ιατρεία :

•

Ιατρικές εξετάσεις με τακτικά (προγραμματισμένα) ραντεβού σε όλες τις
διαθέσιμες ειδικότητες με 20€/επίσκεψη.

•

Διαγνωστικές εξετάσεις:

•

Εφαρμογή ειδικού εκπτωτικού τιμοκαταλόγου με εκπτώσεις από 40 έως
70% στις διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται προγραμματισμένα χωρίς
χρήση ΕΟΠΥΥ και χωρίς ανάγκη παραπεμπτικού.

•

Δωρεάν ετήσιο check up για τους ενήλικες δικαιούχους που περιλαμβάνει
(Γενική α ίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL)
κατόπιν ραντεβού.

•

Έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμοκαταλόγου σε όλα τα ειδικά
check up (πέραν του Δωρεάν) κατόπιν ραντεβού.

•
•

Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου εντός Αττικής (εφόσον προκύψει νοσηλεία)
και πενήντα τοις εκατό (50%) έκπτωση για οποιαδήποτε άλλη χρήση
ασθενοφόρου εντός Αττικής.

