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ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

από την 

 
 
 
 
 

Τα παρακάτω αφορούν επιπλέον υπηρεσίες μέσω των συμβεβλημένων νοσοκομείων 
στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο για επείγοντα περιστατικά 

 

 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Π. Φαλήρου 
Περιστερίου 

Δωρεάν εφημερεύοντες ιατροί 
 
Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Χειρουργός 
(στις λοιπές ειδικότητες, τιμές 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου) 

Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 400€ ανά 
περιστατικό για ενήλικες 

Δωρεάν ασθενοφόρο 
σε έκτακτο περιστατικό 
εάν προκύψει νοσηλεία 
(εντός Αττικής) 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 
Αθηνών 
Θεσσαλονίκης 

Δωρεάν εφημερεύοντες ιατροί 
Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Γενικός Χειρουργός 

Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 300€ ανά 
περιστατικό 
 

Σε υπέρβαση του plafond 
έκπτωση 40% (επί του εκάστοτε 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου) 
 

Δωρεάν Υγειονομικό υλικό & 
φάρμακα αξίας μέχρι 30€ 
 

Σε υπέρβαση του plafond 
έκπτωση 50% (επί του εκάστοτε 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου) 

Δωρεάν ασθενοφόρο 
σε έκτακτο περιστατικό 
εάν προκύψει νοσηλεία 
(εντός Αττικής & 
Θεσσαλονίκης) 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Δωρεάν εφημερεύοντες ιατροί 
Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Χειρουργός 
(στις λοιπές ειδικότητες, τιμές 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου) 

Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 400€ ανά 
περιστατικό 
 

Σε υπέρβαση του plafond τιμές 
ΕΟΠΥΥ 
 

Δωρεάν Υγειονομικό υλικό & 
φάρμακα αξίας μέχρι 50€ 

 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΑΙΔΩΝ 

Δωρεάν εφημερεύοντες ιατροί 
Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός, 
Ορθοπεδικός, ΩΡΛ 
 

(09:00-19.00 από Δευτέρα έως 
Παρασκευή) 

Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 200€ ανά 
περιστατικό 
 

Σε υπέρβαση του plafond τιμές 
ΕΟΠΥΥ 
 

Δωρεάν Υγειονομικό υλικό & 
φάρμακα αξίας μέχρι 50€ 
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ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

από την 

 
 

ΩΝΑΣΕΙΟ 
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις 
Στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών της κλινικής και 
ΗΚΓ, Αναισθησιολογικό ιατρείο 

Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 300€ ανά 
περιστατικό 

Δωρεάν ασθενοφόρο 
σε έκτακτο περιστατικό 
εάν προκύψει νοσηλεία 
(εντός Αττικής) 

EUROMEDICA 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δωρεάν εφημερεύοντες ιατροί 
Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Χειρουργός, Παιδίατρος 

Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 300€ ανά 
περιστατικό 
 

Σε υπέρβαση του plafond 
έκπτωση 40% (επί του εκάστοτε 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου) 

 

EUROMEDICA 
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δωρεάν εφημερεύοντες ιατροί 
Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Χειρουργός 

Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 300€ ανά 
περιστατικό 
 

Σε υπέρβαση του plafond 
έκπτωση 40% (επί του εκάστοτε 
ιδ. τιμοκαταλόγου) 

 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δωρεάν εφημερεύοντες ιατροί 
Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Χειρουργός, Γυναικολόγος 

Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 400€ ανά 
περιστατικό 
 

Σε υπέρβαση του plafond 
έκπτωση 30% (επί του εκάστοτε 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου) 

Δωρεάν ασθενοφόρο 
σε έκτακτο περιστατικό 
εάν προκύψει νοσηλεία 
(εντός νομού Λαρίσης) 

 

 
• Εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά υγειονομικό υλικό και ιατρικές αμοιβές επί των πράξεων 

 
 

Οι ανωτέρω Παροχές Επειγόντων Περιστατικών μπορεί να διαφοροποιηθούν χωρίς να 
προηγηθεί γραπτή ενημέρωση 


