
Προνόμιο υγείας
Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής 

με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης



21.09.2021

Σίγουρα δίπλα σας

Η  Groupama ασφαλιστική, εκτός από τις καλύψεις που παρέχουν τα νοσοκομειακά της προγράμματα, δίνει την ευκαιρία στους πελάτες της (με ατομικό ή και 
ομαδικό ασφαλιστήριο) να επωφεληθούν από επιπλέον δωρεάν παροχές ή και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα όπως:

▪ Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς σε Επείγοντα & Έκτακτα περιστατικά

▪ Δωρεάν εξετάσεις / εκπτώσεις σε Επείγοντα & Έκτακτα περιστατικά

▪ Προγραμματισμένα ραντεβού σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία

▪ Ειδικές παροχές: μείωση της συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας

Η μόνη σας υποχρέωση είναι να επικοινωνήσετε με το συντονιστικό κέντρο της Groupama (210 3295111 ή 800 11 93800), ώστε να ενημερωθείτε για το πλησιέστερο 
σε εσάς νοσηλευτικό ίδρυμα ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τα νοσηλευτικά ιδρύματα που περιγράφονται παρακάτω.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να επιδεικνύετε την κάρτα πελάτη της Groupama – maCarte.

Δωρεάν παροχές και υπηρεσίες υγείας
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Σίγουρα δίπλα σας

Προνόμιο Υγείας

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις 
σε Επείγοντα & Έκτακτα περιστατικά

σε συγκεκριμένες ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις / εκπτώσεις 
σε Επείγοντα & Έκτακτα περιστατικά

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις 
για Προγραμματισμένα ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία

Στοιχεία Επικοινωνίας
των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων
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Ερρίκος Ντυνάν

Ερρίκος Ντυνάν
Λ. Μεσογείων 107, Αμπελόκηποι  

210 6972000

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, ΩΡΛ, Νευρολόγος, 
Πνευμονολόγος, Νευροχειρουργός

Δωρεάν χρήση parking σε Επείγοντα & Έκτακτα περιστατικά 
(εφόσον σφραγίζεται το απόκομμα του εισιτηρίου που εκδίδεται από μηχάνημα 

κατά την είσοδο στο parking, από το γραφείο υποδοχής του ΤΕΠ) 

Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις (περιλαμβάνονται φάρμακα και ειδικά υλικά)

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς *
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρουργός, Νευροχειρουργός, 

Νευρολόγος, Πνευμονολόγος ΩΡΛ. Λοιπές ειδικότητες €20 ανά επίσκεψη.

▪ Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, εφόσον προκύψει νοσηλεία. 
▪ (*) Οι ιατρικές επισκέψεις περιλαμβάνουν και συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς τη χρήση του 

Ασφαλιστικού φορέα, τότε η συμμετοχή του πελάτη είναι με προνομιακό τιμοκατάλογο σε τιμές ΦΕΚ

Προγραμματισμένα 
ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε 
Επείγοντα & Έκτακτα  

περιστατικά στις ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα & 

Έκτακτα περιστατικά
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MEDITERRANEO

▪ Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, εφόσον προκύψει νοσηλεία.
▪ 50% έκπτωση για οποιαδήποτε άλλη χρήση ασθενοφόρου εντός Αττικής. 
▪ (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό.

MEDITERRANEO
Ηλείας 8-12, Γλυφάδα

210 9117000

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς 
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, Γενικός Χειρουργός

Προγραμματισμένα 
ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία

Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, 
Γενικός Χειρουργός

έως €350 ανά περιστατικό, 
στο επιπλέον ποσό έκπτωση από 40% - 70%

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε 
Επείγοντα & Έκτακτα 

περιστατικά στις ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα & 

Έκτακτα περιστατικά (*)
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Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου: Ευρωκλινική Αθηνών είναι Δευτ έως Παρ 20:00 – 09:00 το πρωί και 
Σάββατο/Κυριακή/Αργίες | Ευρωκλινική Παίδων: Δευτ έως Παρ 21:00 – 09:00 το πρωί και Σάββατο/Κυριακή/Αργίες

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Παίδων

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρούργος, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρος. 

Για τις ειδικότητες : Δερματολόγος, Ενδοκρινολόγος, 
Νευρολόγος, Γυναικολόγος, Ουρολόγος, Γαστρεντερολόγος, 

Πνευμονολόγος, Αγγειοχειρουργός, Νευροχειρουργός με 
χρέωση €15 ανά επίσκεψη 

Απεριόριστες επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 
(€30 επιμελητής, €50 διευθυντής, - Δευτ.-Παρ. / €100 

Αναπτυξιολόγος )

Αθανασιάδου 7-9 (πάροδος Δ. Σούτσου)
Αθήνα, 210 6416 600

Αθανασιάδου 7-9 (πάροδος Δ. Σούτσου)
Αθήνα, 210 6416 600

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός. 
On call** ειδικότητες : € 60

24x7 - Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός. Για τις ειδικότητες :
Ορθοπεδικός και ΩΡΛ (Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-19:00 & 

Σάββατο 9:00-14:00). On call** ειδικότητες : € 60

έως €500 ανά περιστατικό,
για επιπλέον ποσό παρέχονται τιμές ΕΟΠΥΥ 

έως €300 ανά περιστατικό,
για επιπλέον ποσό παρέχονται τιμές ΕΟΠΥΥ

Ευρωκλινική Παίδων: 
Έκπτωση 20% στη τελική 
οικονομική υποχρέωση του 
ασφαλισμένου στα έξοδα 

νοσηλείας***

*** Η νοσηλεία αφορά τόσο τα 
ατομικά όσο και τα ομαδικά 
συμβόλαια υγείας, ανεξάρτητα αν 
είναι εσωτερική ή ημερήσια η 
νοσηλεία και αν υπάρχει 
συμμετοχή του ταμείου. 
Εξαιρούνται από την έκπτωση οι 
αμοιβές των ιατρών.

▪ Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, εφόσον προκύψει νοσηλεία.
▪ Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, αμοιβές ιατρών και ενδοσκοπικές πράξεις – εξετάσεις μοριακής βιολογίας.
▪ (*) Όμιλος Ευρωκλινικής: Δωρεάν υγειονομικό υλικό για ποσά άνω των €50 στην Ευρωκλινική Αθηνών και  άνω των € 30 στην Ευρωκλινική Παίδων
▪ (**) Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου: Ευρωκλινική Αθηνών είναι Δευτ. έως Παρ. 20:00 – 09:00 το πρωί και Σάββατο/Κυριακή/Αργίες  

Ευρωκλινική Παίδων είναι Δευτ. έως Παρ. 21:00 – 09:00 το πρωί και Σάββατο/Κυριακή/Αργίες

Προγραμματισμένα 
ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε 
Επείγοντα & Έκτακτα 

περιστατικά στις ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα & 

Έκτακτα περιστατικά (*)
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Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Προγραμματισμένα 
ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία (**) (***)

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Διστόμου 5, Μαρούσι

210 6198100

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Γυναικολόγος, ΩΡΛ.
Λοιπές ειδικότητες : έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου. 

Γιατροί εκτός εφημερίας : με έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου και για 
διάγνωση απεικονιστικών εξετάσεων με χρέωση €50 (έκτακτη κλήση)

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε 
Επείγοντα & Έκτακτα 

περιστατικά στις ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις / 
εκπτώσεις σε Επείγοντα & 

Έκτακτα περιστατικά (*) (**)

▪ Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, εφόσον προκύψει έκτακτη νοσηλεία. 
▪ (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό.
▪ (**) Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις.
▪ (***) Στις διαγνωστικές εξετάσεις παρέχεται ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος

έως €500 (ενήλικες) ανά περιστατικό, στο επιπλέον ποσό 
παρέχεται προνομιακός τιμοκατάλογος.

Ιατρικές πράξεις : 30% έκπτωση.
Αξονικές – Triplex: τιμές ΦΕΚ

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
24x7 - Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Γυναικολόγος, ΩΡΛ. 
Οι ειδικότητες : Αγγειολόγος, Γαστρεντερολόγος, Ενδοκρινολόγος, Νευρολόγος, 

Ουρολόγος, Νευροχειρουργός, Οφθαλμίατρος, Πνευμονολόγος, 
Αγγειοχειρουργός, Θωρακοχειρουργός, Δερματολόγος, Αλλεργιολόγος, 

Ρευματολόγος  με χρέωση €30 ανά επίσκεψη. Λοιπές ειδικότητες : με έκπτωση 
25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου. Για εξετάσεις : Αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες, 

Triplex, και PET CΤ παρέχονται τιμές ΦΕΚ. Ιατρικές πράξεις : 30% έκπτωση

24x7 - Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός, Παιδο-ΩΡΛ, Παιδο-ορθοπαιδικός.
Λοιπές ειδικότητες : έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου, εκτός εφημερίας με 

χρέωση €50 (έκτακτη κλήση)
Απεικονιστικές εξετάσεις: σε ώρες εκτός λειτουργίας του τμήματος χρέωση €50 

για διάγνωση της εξέτασης (έκτακτη κλήση).

έως €500 (παιδιά) ανά περιστατικό στο επιπλέον ποσό 
παρέχεται προνομιακός τιμοκατάλογος.

Ιατρικές πράξεις : 30% έκπτωση.
Αξονικές – Triplex: τιμές ΦΕΚ

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
24x7 - Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός, Παιδο-ΩΡΛ. Οι ειδικότητες : Παιδο-

ορθοπαιδικός, Παιδο-Νευροχειρουργός, με χρέωση €30 ανά επίσκεψη. 
Οι ειδικότητες : Παιδο- οφθαλμίατρος, Παιδο-πνευμονολόγος, Παιδο-

καρδιολόγος με χρέωση €60 ανά επίσκεψη. Λοιπές ειδικότητες : με έκπτωση 25% 
επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου. Για εξετάσεις : Αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες, 

Triplex, και PET CΤ παρέχονται τιμές ΦΕΚ. Ιατρικές πράξεις : 30% έκπτωση

Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
Διστόμου 5, Μαρούσι

210 6198100
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Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Ιατρικό Ψυχικού
Άντερσεν 1, Ψυχικό

210 6974000

Ιατρικό Περιστερίου
Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι

210 5799000

Προγραμματισμένα 
ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία (**) (***)

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός.
Λοιπές ειδικότητες : έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου. 

Γιατροί εκτός εφημερίας : με έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου και για 
διάγνωση απεικονιστικών εξετάσεων με χρέωση €50 (έκτακτη κλήση)

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε 
Επείγοντα & Έκτακτα 

περιστατικά στις ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις / 
εκπτώσεις σε Επείγοντα & 

Έκτακτα περιστατικά (*) (**)

έως €500 (ενήλικες) ανά περιστατικό, 
στο επιπλέον ποσό παρέχεται προνομιακός τιμοκατάλογος.

Ιατρικές πράξεις : 30% έκπτωση.
Αξονικές – Triplex: τιμές ΦΕΚ

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
24x7 - Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Οι ειδικότητες : 
Αγγειολόγος, Γαστρεντερολόγος, Ηπατολόγος, Διαβητολόγος, Νευρολόγος, 

Πνευμονολόγος, Αγγειοχειρουργός, Μικροχειρουργός, Δερματολόγος, με χρέωση 
€30 ανά επίσκεψη. Οι ειδικότητες : Θωρακοχειρουργός, ΩΡΛ, Ουρολόγος με 

χρέωση €20 ανά επίσκεψη. Για εξετάσεις : Αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες, 
Triplex, και PET CΤ παρέχονται τιμές ΦΕΚ. Ιατρικές πράξεις : 30% έκπτωση

έως €500 (ενήλικες) ανά περιστατικό, 
στο επιπλέον ποσό παρέχεται προνομιακός τιμοκατάλογος.

Ιατρικές πράξεις : 30% έκπτωση.
Αξονικές – Triplex: τιμές ΦΕΚ

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
24x7 - Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός.

Οι ειδικότητες : Ουρολόγος, Οφθαλμίατρος ΩΡΛ Νευρολόγος, με χρέωση €30 ανά 
επίσκεψη. Λοιπές ειδικότητες : με έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου. 

Για εξετάσεις : Αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες, Triplex, και PET CΤ παρέχονται 
τιμές ΦΕΚ. Ιατρικές πράξεις : 30% έκπτωση

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός.
Λοιπές ειδικότητες : έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου. 

Γιατροί εκτός εφημερίας : με έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου και για 
διάγνωση απεικονιστικών εξετάσεων με χρέωση €50 (έκτακτη κλήση)

▪ Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, εφόσον προκύψει έκτακτη νοσηλεία. 
▪ (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό.
▪ (**) Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις.
▪ (***) Στις διαγνωστικές εξετάσεις παρέχεται ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος

Πακέτα διαγνωστικών Εξετάσεων για Ιατρικού Ψυχικού, Περιστερίου κατόπιν ραντεβού
▪ Γαστροσκόπηση € 120
▪ Κολονοσκόπηση € 160
▪ Γαστροσκόπηση και Κολονοσκόπηση € 280
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H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των παροχών, εάν και όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο. 6

Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 
Ασκληπιού 10, Θεσσαλονίκη

231 0400000

Ιατρικό Π. Φαλήρου
Άρεως 36, Παλαιό Φάληρο

210 9892100 

Προγραμματισμένα 
ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία (**) (***)

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Παιδίατρος. 
Για την ειδικότητα : Παιδοχειρουργός €10 ανά επίσκεψη έως της 19:00μμ και €50 
μετά της 19:00μμ. Λοιπές ειδικότητες : έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου. 

Γιατροί εκτός εφημερίας : με έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου και για 
διάγνωση απεικονιστικών εξετάσεων με χρέωση €50 (έκτακτη κλήση)

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε 
Επείγοντα & Έκτακτα 

περιστατικά στις ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα & 

Έκτακτα περιστατικά (*) (**)

έως €500 (ενήλικες & παιδιά) ανά περιστατικό, 
στο επιπλέον ποσό παρέχεται προνομιακός τιμοκατάλογος.

Ιατρικές πράξεις : 30% έκπτωση.
Αξονικές – Triplex: τιμές ΦΕΚ

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
24x7 - Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Παιδίατρος. 

Οι ειδικότητες : Αλλεργιολόγος, Γαστρεντερολόγος, Γυναικολόγος 
Ενδοκρινολόγος, Νευρολόγος, Ουρολόγος, Οφθαλμίατρος, Πνευμονολόγος, ΩΡΛ
με χρέωση €30 ανά επίσκεψη. Για την ειδικότητα : Παιδοχειρουργού με χρέωση 

€10 ανά επίσκεψη έως τις 19:00μμ. Λοιπές ειδικότητες : με έκπτωση 25% επί του 
Ιδ. Τιμοκαταλόγου. Για εξετάσεις : Αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες, Triplex, και 

PET CΤ παρέχονται τιμές ΦΕΚ. Ιατρικές πράξεις : 30% έκπτωση

▪ Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, εφόσον προκύψει έκτακτη νοσηλεία. 
▪ (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό.
▪ (**) Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις.
▪ (***) Στις διαγνωστικές εξετάσεις παρέχεται ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος

έως €500 (ενήλικες) ανά περιστατικό, 
στο επιπλέον ποσό παρέχεται προνομιακός τιμοκατάλογος.

Ιατρικές πράξεις : 30% έκπτωση.
Αξονικές – Triplex: τιμές ΦΕΚ

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
24x7 - Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός

Οι ειδικότητες : Πνευμονολόγος, Ουρολόγος, ΩΡΛ είναι δωρεάν από 09:00 - 14:00                    
Οι ειδικότητες : Αγγειολόγος, Ενδοκρινολόγος, Διαβητολόγος, Ηπατολόγος, 

Νευροχειρουργός, Οφθαλμίατρος, Δερματολόγος, με χρέωση €30 ανά επίσκεψη. 
Λοιπές ειδικότητες : με έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου. 

Για εξετάσεις : Αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες, Triplex, και PET CΤ παρέχονται 
τιμές ΦΕΚ. Ιατρικές πράξεις : 30% έκπτωση

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός. 
Οι ειδικότητες : Πνευμονολόγος, Ουρολόγος, ΩΡΛ είναι δωρεάν από τις 09:00 –

14:00. Λοιπές ειδικότητες : έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου. 
Γιατροί εκτός εφημερίας : με έκπτωση 25% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου και για 

διάγνωση απεικονιστικών εξετάσεων με χρέωση €50 (έκτακτη κλήση)

Πακέτα διαγνωστικών Εξετάσεων για το Ν.Ι. Π.Φαλήρου κατόπιν ραντεβού
▪ Γαστροσκόπηση € 120
▪ Κολονοσκόπηση € 160
▪ Γαστροσκόπηση και Κολονοσκόπηση € 280
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Hellenic Health Group

ΥΓΕΙΑ
Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, Μαρούσι 

2106867000

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, 
Χειρουργός

Γενική κλινική ΜΗΤΕΡΑ
Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, Μαρούσι 

2106867000

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, Μαρούσι 

2106867000

24x7 - Γυναικολόγος, Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Χειρουργός, Ορθοπεδικός, ΩΡΛ

έως €300 ανά περιστατικό και 
50% έκπτωση στο επιπλέον ποσό

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, Αιματολόγος, 
Γαστρεντερολόγος, Δερματολόγος, Ενδοκρινολόγος, 

Νευρολόγος, Ορθοπεδικός, Ουρολόγος, 
Οφθαλμίατρος, Πνευμονολόγος, Φυσίατρος, ΩΡΛ 

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, Αιματολόγος, 
Γαστρεντερολόγος, Δερματολόγος, Ενδοκρινολόγος, 

Νευρολόγος, Ορθοπεδικός, Ουρολόγος, 
Οφθαλμίατρος, Πνευμονολόγος, Φυσίατρος, ΩΡΛ

έως €300 ανά περιστατικό και
50% έκπτωση στο επιπλέον ποσό

24x7 - Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός, ΩΡΛ, Παιδο-
ορθοπεδικός

▪ Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού στο ΥΓΕΙΑ, την Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, 
εφόσον προκύψει νοσηλεία. 

▪ (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό, πράξεις και αμοιβές ιατρών.

Προγραμματισμένα 
ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε 
Επείγοντα & Έκτακτα 

περιστατικά στις ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα & 

Έκτακτα περιστατικά (*)

έως €300 ανά περιστατικό (έως 16 ετών) και
50% έκπτωση στο επιπλέον ποσό

Επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς 
Παιδοχειρουργός, Παιδο-ορθοπεδικός, ΩΡΛ, με 

χρέωση €15 ανά επίσκεψη.                                                        
Λοιπές ειδικότητες : με έκπτωση 25%. 
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Γενική κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Πακέτα τοκετού & προγεννητικού ελέγχου
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Επιλογή δωματίου
Προγεννητικός Έλεγχος &

Τοκετός (Φυσιολογικός τοκετός ή Τοκετός με 
καισαρική τομή

3κλινο δωμάτιο
€ 2.100

2κλινο δωμάτιο € 2.650

1κλινο δωμάτιο
€ 3.800

▪ Οι τιμές των πακέτων δεν περιλαμβάνουν ιατρικές αμοιβές, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση της ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ στον τοκετό και τις εξετάσεις. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των πακέτων προγεννητικού ελέγχου είναι η επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο της Groupama Ασφαλιστικής.
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Όμιλος ΙΑΣΩ

Προγραμματισμένα 
ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε 
Επείγοντα & Έκτακτα 

περιστατικά στις ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα & 

Έκτακτα περιστατικά (*)

24x7 - Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός, 
Παιδοορθοπεδικός

έως €500 ανά περιστατικό (**) και στο επιπλέον 
ποσό παρέχονται τιμές ΦΕΚ (όπου δεν προβλέπεται 

ΦΕΚ έκπτωση 35% στον ιδ. τιμοκατάλογο). 
Ιατρικές επεμβατικές πράξεις : 20% έκπτωση στον 

ιδιωτικό τιμοκατάλογο

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Παιδοχειρουργός, Παιδο-ορθοπεδικός, ΠαιδοΩΡΛ

Οι ειδικότητες : Παιδοοφθαλμίατρος, 
Παιδοενδοκρινολόγος (***), Παιδοδιατροφολόγος:

με χρέωση €40 ανά επίσκεψη.                                                        

▪ (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό, αμοιβές ιατρών, ενδοσκοπήσεις και ιατρικές αμοιβές στα έκτακτα περιστατικά
▪ (**) Οι συγκριμένες εξετάσεις στο Ιασώ Παίδων δεν είναι δωρεάν : καλλιέργειες: [φαρυγγικού, κοπράνων, αίματος, ούρων, δερματικής βλάβης, ρινικού, CAMPYLOBACTER και ΠΥΟΥ], αντιβιόγραμμα, 

προκαλσιτονίνη, strep test, ροταϊός, αδενοϊός, NOROVIRUS, κλωστηρίδιο, αντιγόνο CAMPYLOBACTER, αντισώματα για IGG+IGM, EBV IGG+IGM, αδενοϊός IGG+IGM.
▪ (***) Η προνομιακή τιμή στον Παιδοενδοκρινολόγο ισχύει για τις 2 πρώτες ιατρικές επισκέψεις (ετησίως) για κάθε παιδί.
Ωράριο Εξωτερικών ιατρείων: ΙΑΣΩ (Δευτ. – Παρ.) 07:00 – 15:00, ΙΑΣΩ Παίδων (Δευτ. – Παρ.) 08:00 – 20:00

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γυναικολόγος, 
Γενικό Χειρουργό

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις διαθέσιμες 
ειδικότητες: με χρέωση €20 ανά επίσκεψη

έως €450 ανά περιστατικό και στο επιπλέον ποσό 
παρέχονται τιμές ΦΕΚ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ

έκπτωση 35% στον ιδ. τιμοκατάλογο). 
Ιατρικές επεμβατικές πράξεις : 20% έκπτωση στον 

ιδιωτικό τιμοκατάλογο

ΙΑΣΩ Παίδων
Λεωφόρος Κηφισιάς 37-39, Μαρούσι

210 6383000

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
8ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα 

2410 996000

ΙΑΣΩ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
Λεωφόρος Κηφισιάς 37-39, Μαρούσι

210 6184000 

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, 

ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργός, , Ουρολόγος, 
Γαστρεντερολόγος, Πνευμονολόγος. 

Οι ειδικότητες : Αιματολόγος, Ηπατολόγος, 
Οφθαλμίατρος, Δερματολόγος, Ογκολόγος

Ενδοκρινολόγος: με χρέωση €20 ανά επίσκεψη

24x7 - Γυναικολόγος, Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ

έως €200 ανά περιστατικό και στο επιπλέον ποσό 
παρέχονται τιμές ΦΕΚ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ

έκπτωση 35% στον ιδ. τιμοκατάλογο). 
Ιατρικές επεμβατικές πράξεις : 20% έκπτωση στον 

ιδιωτικό τιμοκατάλογο

Σε περιπτώσεις νοσηλείας: εφαρμόζεται 25% έκπτωση (μετά την χρήση του ασφαλιστικού φορέα) στο εκπιπτόμενο ποσό του ασφαλισμένου με ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο με ανώτατο όριο τα €2.000



21.09.2021

ΙΑΣΩ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική

Πακέτα τοκετού & προγεννητικού ελέγχου
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Επιλογή δωματίου
Προγεννητικός Έλεγχος &

Φυσιολογικός Τοκετός
Προγεννητικός Έλεγχος &

Καισαρική Τομή

3κλινο δωμάτιο
€ 2.100 € 2.260

2κλινο δωμάτιο € 2.650 € 2.760

1κλινο δωμάτιο
€ 3.890 € 4.150

▪ Οι τιμές των πακέτων δεν περιλαμβάνουν ιατρικές αμοιβές, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση της ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ στον τοκετό και τις εξετάσεις. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των πακέτων προγεννητικού ελέγχου είναι η επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο της Groupama Ασφαλιστικής.



21.09.2021
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Όμιλος ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ

Βιοκλινική Αθηνών
Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα

210 6962600

Εφημερεύοντες ειδικότητες :
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός

▪ Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ, για την περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης προς την κλινική, σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία.
▪ (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό και ενδοσκοπικές πράξεις.

Εφημερεύοντες ειδικότητες :
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός

Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
Μητροπόλεως 86, Θεσσαλονίκη 

2310 372600

έως €400 ανά περιστατικό,
50% έκπτωση στο επιπλέον ποσό και δωρεάν 

κάλυψη για υλικά & φάρμακα μέχρι €30. 
Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις. 

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός, 

Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, Ουρολόγος. 
Λοιπές ειδικότητες με χρέωση €20 ανά επίσκεψη.

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός, 

Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, Ουρολόγος. 
Λοιπές ειδικότητες με χρέωση €20 ανά επίσκεψη.

έως €400 ανά περιστατικό,
50% έκπτωση στο επιπλέον ποσό και δωρεάν 

κάλυψη για υλικά & φάρμακα μέχρι €30. 
Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις.

Έκπτωση στα νοσήλια (*)
Με συμμετοχή του Δημόσιου Ασφαλιστικού φορέα παρέχεται έκπτωση 30%, με ανώτατο ποσό έκπτωσης τα 

€500

Προγραμματισμένα 
ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε 
Επείγοντα & Έκτακτα 

περιστατικά στις ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα & 

Έκτακτα περιστατικά (*)
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Hellenic Health Group

METROPOLITAN
Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1, Φάληρο

210 4809000

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, 
Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός, (ΩΡΛ, Πνευμονολόγος, Νευρολόγος - ωράριο: 

09:00 – 21:00), Παιδό-ορθοπεδικός – ωράριο: 09:00 – 23:00, 

έως €300 ανά περιστατικό και
στο επιπλέον ποσό παρέχονται τιμές ΦΕΚ +30%

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
(εξαιρούνται : ψυχίατρος, οδοντίατρος,)

Στις Ειδικότητες : Αλλεργιολόγος, Ρευματολόγος, Ηπατολόγος, Νεφρολόγος, με 
χρέωση €30, Δερματολόγος: με χρέωση €25. Ενδοκρινολόγος: χρέωση €10, 
Οφθαλμίατρος: με έκπτωση 40% επί του Ιδ. Τιμοκαταλόγου. Οι ειδικότητες: 

Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός, Παιδό-ορθοπεδικός, ΠαιδοΩΡΛ με χρέωση €20
Αμοιβές Διευθυντών : χρεώνονται με €40/επίσκεψη. 

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, 
(ΩΡΛ, Πνευμονολόγος, Νευρολόγος - ωράριο: 09:00 – 21:00),

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
(εξαιρούνται : ψυχίατρος, οδοντίατρος,)

Στις Ειδικότητες : Αλλεργιολόγος, Ρευματολόγος, Ηπατολόγος, Νεφρολόγος, 
Ψυχίατρο, Ψυχολόγο με χρέωση €30, Δερματολόγος: με χρέωση €25. 

Ενδοκρινολόγος: χρέωση €10, Οφθαλμίατρος: με χρέωση €30. Αμοιβές 
Διευθυντών : χρεώνονται με €40/επίσκεψη. 

METROPOLITAN General (πρώην ΙΑΣΩ General)
Λεωφόρος Μεσογείων 264, Χολαργός 

210 6502000

έως €300 ανά περιστατικό και στο επιπλέον ποσό παρέχονται τιμές ΦΕΚ +30%. 

▪ Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων, για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, εφόσον προκύψει νοσηλεία.
▪ (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό.
▪ Στις περιπτώσεις νοσηλείας στο Metropolitan, και μόνο για το συγκεκριμένο Ν.Ι., θα γίνεται απορρόφηση του 25% της συμμετοχής του πελάτη για ποσά μέχρι €2.000 και 20% για το υπερβάλλον ποσό.

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε 
Επείγοντα & Έκτακτα 

περιστατικά στις ειδικότητες

Προγραμματισμένα 
ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις / 
εκπτώσεις σε Επείγοντα & 

Έκτακτα περιστατικά (*)



21.09.2021

H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των παροχών, εάν και όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο. 16

Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
Μαρίας Κάλλας 11 & Γραβιάς 2, 

Θεσσαλονίκη 2310 895100

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός, Παιδίατρος, Ορθοπεδικός

έως €400 ανά περιστατικό και 
για επιπλέον ποσό παρέχονται τιμές ΦΕΚ

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
Παθολόγος, Γενικός Χειρουργός,  Καρδιολόγος, Παιδίατρος, Ορθοπεδικός, 

Λοιπές ειδικότητες : Νευρολόγος, Πνευμονολόγος, Γαστρεντερολόγος, 
Ρευματολόγος, Θωρακοχειρουργός – Καρδιοχειρουργός , Αγγειοχειρουργός, 

Ουρολόγος, Οφθαλμολόγος, ΩΡΛ, Γυναικολόγος – Μαιευτήρας,  Νευροχειρουργός, 
Ενδοκρινολόγος και Παιδοχειρουργός, με χρέωση €20 ανά επίσκεψη.

▪ (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, αμοιβές ιατρικών πράξεων, αμοιβές ιατρών, προσθετικά υλικά και υγειονομικό υλικό.
▪ (**) για την εφαρμογή των παραπάνω εκπτώσεων, σε περίπτωση νοσηλείας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση του Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης.
▪ Σε περίπτωση νοσηλείας, οι αμοιβές των γιατρών εξαιρούνται από τις εκπτώσεις στα ατομικά και τα ομαδικά συμβόλαια.

Προγραμματισμένα 
ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε 
Επείγοντα & Έκτακτα 

περιστατικά στις ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα & 

Έκτακτα περιστατικά (*)

Στα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, στις περιπτώσεις νοσηλείας, θα 
εφαρμόζεται (**) :

▪ Έκπτωση 20% στο ποσό της απαλλαγής για ποσό έως €1.500
▪ Έκπτωση 30% στο ποσό της απαλλαγής για ποσό άνω των €1.500

Στα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια όπου υπάρχει επιβάρυνση του 
ασφαλισμένου λόγω συμμετοχής του πελάτη με ποσοστό ή / και ποσό, στις
περιπτώσεις νοσηλείας, θα εφαρμόζεται (**):

▪ 100% κάλυψη της συνολικής επιβάρυνσης με ανώτατο όριο το 20% του 
συνολικού κόστους νοσηλείας μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του 
Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης.
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Κυανούς Σταυρός

Κυανούς Σταυρός
Βιζύης – Βύζαντος 1, Θεσσαλονίκη, 

2310 966 000

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός

έως €400 ανά περιστατικό και 
για επιπλέον ποσό παρέχονται τιμές ΦΕΚ

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
Παθολόγος, Γενικός Χειρουργός, Καρδιολόγος 

Λοιπές ειδικότητες : Γαστρεντερολόγος, Αγγειοχειρουργός, Ορθοπεδικός, 
Νεφρολόγος, Ουρολόγος, ΩΡΛ και Νευροχειρουργός με χρέωση €20 ανά επίσκεψη.      

▪ (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, αμοιβές ιατρικών πράξεων, αμοιβές ιατρών, προσθετικά υλικά και υγειονομικό υλικό.
▪ (**) για την εφαρμογή των παραπάνω εκπτώσεων, σε περίπτωση νοσηλείας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση του Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης.
▪ Σε περίπτωση νοσηλείας, οι αμοιβές των γιατρών εξαιρούνται από τις εκπτώσεις στα ατομικά και τα ομαδικά συμβόλαια.

Προγραμματισμένα 
ραντεβού στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε 
Επείγοντα & Έκτακτα 

περιστατικά στις ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα & 

Έκτακτα περιστατικά (*)

Στα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, στις περιπτώσεις νοσηλείας, θα 
εφαρμόζεται (**) :

▪ Μηδενισμός του απαλλασσόμενου ποσού έως €1.500 και
▪ για μεγαλύτερα ποσά απαλλαγής έκπτωση €1.500

Στα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια όπου υπάρχει επιβάρυνση του 
ασφαλισμένου λόγω συμμετοχής του πελάτη με ποσοστό ή / και ποσό, στις
περιπτώσεις νοσηλείας, θα εφαρμόζεται (**):

▪ 100% κάλυψη της συνολικής επιβάρυνσης με ανώτατο όριο το 20% του 
συνολικού κόστους νοσηλείας μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του 
Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης.




