
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Κλάδος Ζωής και Υγείας 

Συνοπτική Παρουσίαση 

Ασφαλιστικών Προγραμμάτων 

 

 

Προγράμματα 

Πρωτοβάθμιας 

Περίθαλψης 

ΜΙΝΕΤΤΑ AID & AID Plus 



 

  

3 βασικοί λόγοι  

για να επιλέξετε τα Προγράμματα ΜΙΝΕΤΤΑ 

AID & MINETTA AID plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1 
Διατίθενται σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους, 

ανεξαρτήτως ηλικίας και 

κατάστασης υγείας, 

παρέχοντας ουσιαστικές 

καλύψεις. 

 

2 
Παρέχονται με ιδιαίτερα 

προσιτό ετήσιο 

ασφάλιστρο: 

MINETTA AID:60€ (σε 

συνδυασμό με την 

ασφάλιση οχήματος: 

49€). 

MINETTA AID PLUS: 

125€ 

 

3 
Προνομιακό κόστος για 

οικογενειακή κάλυψη: 

90€ το ΜΙΝΕΤΤΑ AID 

και 180€ το ΜΙΝΕΤΤΑ 

AID PLUS για τα δύο 

άτομα και αντίστοιχα, 

120€ και 250€ 

ανεξαρτήτως αριθμού 

μελών. 

Για πλήρη κατάλογο νοσηλευτικών ιδρυμάτων, πολυϊατρείων και αναλυτικό τιμοκατάλογο ρωτήστε το διαμεσολαβητή σας ή 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  https://www.minetta.gr/el/static/associated-diagnostic-centers. 

 

 

 

 

https://www.minetta.gr/el/static/associated-diagnostic-centers


Εξωνοσοκομειακή κάλυψη MINETTA AID 

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις 

Στις εφημερεύουσες ειδικότητες των 

εξωτερικών ιατρείων συμβεβλημένων 

νοσοκομείων (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) 

 

Δωρεάν 

Σε ευρύ δίκτυο πολυϊατρείων 10€/επίσκεψη 

Σε ευρύ δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων 20€/επίσκεψη 

Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις 

Με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ Δωρεάν 

Με χρήση απλού ιατρικού παραπεμπτικού 
Προνομιακός Τιμοκατάλογος (Τιμές Δημοσίου και 

ακόμη χαμηλότερες) 

Επεμβατικές και ειδικές διαγνωστικές 

εξετάσεις 
Προνομιακός κατάλογος 

Απεριόριστες ιατρικές πράξεις 

Προνομιακός κατάλογος (ενδεικτικά) 
 

 Κλινική επίσκεψη & τεστ ΠΑΠ & Υπερηχογράφημα 

35€ 

 Κλινική επίσκεψη και TEST κοπώσεως 35€ 

 Γαστροσκόπηση (μέθη - καταστολή) 100€ 

 Κλινική επίσκεψη με ακουόγραμμα & 

τυμπανόγραμμα 30€ 

 Κλινική επίσκεψη και αφαίρεση μυρμηγκιάς 30€ 

 

Απεριόριστες φυσικοθεραπείες 15€/συνεδρία 

Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος Υγείας 

(Check up) 

Δωρεάν 

Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Τ.Κ.Ε., 

Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια  

Απεριόριστες Οδοντιατρικές Πράξεις 

Προνομιακός κατάλογος (ενδεικτικά) 

 

 Καθαρισμός & φθορίωση (παιδιά) 10€ 

 Οδοντιατρική εξέταση – έκδοση πιστοποιητικού 20€ 

 Ακτινογραφία πανοραμική ή κεφαλομετρική 15€ 

 Αισθητικές όψεις σύνθετης ρητίνης 75€ 

 Χειρουργική εξαγωγή δοντιού με κρημνό & 

συρραφή 100€ 

Επείγον Περιστατικό 

(Κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία) 

 Δωρεάν επισκέψεις στις εφημερεύουσες 

ειδικότητες 

 Προνομιακός τιμοκατάλογος στις διαγνωστικές 

εξετάσεις 

Δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, με τη χρήση πιστωτικής 

κάρτας, στο https://pay.minetta.gr/. 

 

 

https://pay.minetta.gr/


Εξωνοσοκομειακή κάλυψη ΜΙΝΕΤΤΑ AID Plus 

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις 

Στις εφημερεύουσες ειδικότητες των 

εξωτερικών ιατρείων συμβεβλημένων 

νοσοκομείων (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) 

 

Δωρεάν 

Σε ευρύ δίκτυο πολυϊατρείων 10€/επίσκεψη 

Σε ευρύ δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων 10€/επίσκεψη 

Επίσκεψη ιατρού στο σπίτι  30€/επίσκεψη (45€ Σ/Κ και αργίες)  

Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις 

Με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ Δωρεάν 

Με χρήση απλού ιατρικού παραπεμπτικού 20% σε ειδικά διαμορφωμένο τιμοκατάλογο 

Επεμβατικές και ειδικές διαγνωστικές 

εξετάσεις 
Προνομιακός κατάλογος 

Απεριόριστες ιατρικές πράξεις 

Προνομιακός κατάλογος (ενδεικτικά) 

 

 Κλινική επίσκεψη & τεστ ΠΑΠ & Υπερηχογράφημα 35€  

 Κλινική επίσκεψη και TEST κοπώσεως 35€ 

 Γαστροσκόπηση (μέθη - καταστολή) 100€ 

 Κλινική επίσκεψη & ακουόγραμμα & τυμπανόγραμμα 

30€ 

 Κλινική επίσκεψη και αφαίρεση μυρμηγκιάς 30€ 

Απεριόριστες φυσικοθεραπείες 15€/επίσκεψη 

Οφθαλμολογική κάλυψη 

Προνομιακός κατάλογος (ενδεικτικά) 

 

 Οφθαλμολογικός έλεγχος (οπτική οξύτητα & έλεγχος 

διάθλασης, τονομέτρηση, έλεγχος στη σχισμοειδή λυχνία) 

10€ 

 Λεπτομερής έλεγχος διάθλασης – συνταγογράφηση 

γυαλιών οράσεως 10€ 

 Επανεξέταση για αξιολόγηση εξετάσεων Δωρεάν 

Ετήσιος Προληπτικός  Έλεγχος Υγείας (Check 

up) 

Δωρεάν  

Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Τ.Κ.Ε., 

Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT,γ-GT 

Απεριόριστες Οδοντιατρικές Πράξεις 

Προνομιακός κατάλογος (ενδεικτικά) 

 

 Καθαρισμός & φθορίωση (παιδιά) Δωρεάν 

 Οδοντιατρική εξέταση – έκδοση πιστοποιητικού Δωρεάν 

 Ακτινογραφία πανοραμική ή κεφαλομετρική 15€ 

 Αισθητικές όψεις σύνθετης ρητίνης 75€ 

 Χειρουργική εξαγωγή δοντιού με κρημνό & συρραφή 

100€ 

Επείγον Περιστατικό 

(Κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία) 

 Δωρεάν επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες 

 Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200€ και 

έκπτωση έως 50% στο υπερβάλλον 

Δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας στο 
https://pay.minetta.gr/.  

 

https://pay.minetta.gr/

