
Καλύψεις - Παροχές Ενηλίκων (Φ14) Παιδικό (Φ15) (Φ58 - Φ75) (Φ76)

Ηλικία εισόδου στην ασφάλιση 18 ετών – 65 ετών 30 ημερών – 17 ετών 30 ημερών – 60 ετών 30 ημερών – 65 ετών

Πάροχος Affidea Ευρωκλινική

Αναμονή 2 μήνες 1 μήνες

Διαγνωστικές εξετάσεις

€ 1500 με παραπεμπτικό παραπεμπτικό ιατρού του δικτύου ή 

θεράποντος. Σε περίπτωση εξάντλησης του ορίου παρέχεται έκπτωση 

40%.

€ 500 με παραπεμπτικό ιατρού του δικτύου ή θεράποντος. Σε 

περίπτωση εξάντλησης του ορίου παρέχεται έκπτωση 40%.

€ 2.000 με παραπεμπτικό ιατρού του δικτύου ή θεράποντος. Σε 

περίπτωση εξάντλησης του ορίου παρέχεται έκπτωση 50%.

Διαγνωστικές εξετάσεις με ετήσιο όριο€ 1.500 και:                                    

1) 0% συμμετοχή με χρήση ασφαλιστικού φορέα                                    

2) 15% συμμετοχή χωρίς χρήση ασφαλιστικού φορέα*  Το 

παραπεμπτικό ιατρού παρέχεται από το δίκτυο ιαρτών. *Η 

συμμετοχή 15% είναι σε τιμές ΦΕΚ (κρατικό τιμολόγιο)

Ιατρικές επισκέψεις στο ιατρείο απεριόριστες με συμμετοχή € 10 στο Πολυιατρείο και €15 στο ιατρείο.

Ειδικότητες ενηλίκων:  € 10 ανά επίσκεψη                                           

Παιδίατρος,  παιδοχειρουργός: € 10 ανά επίσκεψη                                  

Λοιπές ειδικότητες Ευρωκλινικής Παίδων (Δευτ.- Παρ.):                                                             

Επιμελητής : €30 ανά επίσκεψη                                                                           

Διευθυντής : € 50 ανά επίσκεψη                                                                             

Αναπτυξιολόγος: €60 ανά επίσκεψη                                                        

Ιατρικές επισκέψεις στην οικία Εως 2 με συμμετοχή € 20
Oχι απεριόριστες με συμμετοχή € 40 (εργάσιμες ημέρες) και €60 (αργίες). Oχι

Φυσικοθεραπείες Απεριόριστες με συμμετοχή €20 Oχι

απεριόριστες φυσιοθεραπείες σε συνεργαζόμενους 

φυσιοθεραπευτές στο φυσιοθεραπευτήριο mε συμμετοχή €20 και 

κατ' οίκον  με €30. 
Απεριόριστες με συμμετοχή € 20.

Οδοντιατρικά Εκπτωση 30% σε οδοντιατρικές - ορθοδοντικές εργασίες Ναι, 1 καθαρισμός, 1 φθορίωση & 1 έλεγχος ετησίως Παρέχεται έκπτωση σε οδοντιατρικές εργασίες Παρέχεται έκπτωση 50%

Διατροφολόγος & Διαιτολόγος
Oχι Oχι Παρέχεται έκπτωση

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος

Γυναίκες  -  Άνδρες < 40:  (γενική αίματος, ούρων, τριγλυκερίδια, 

σάκχαρο, χοληστερόλη ολική HDL,LDL,ουρία, κρεατινίνη.                                                                                            

Γυναίκ ες  > 40:  ως άνω & επιπλέον: Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία

 Άνδρες > 40:  ως άνω & επιπλέον: Α/Α θώρακος, PSA

Ναι, 1 κατ' έτος

γενική αίματος, γενική ούρων, χοληστερίνη, σάκχαρο αίματος, 

ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, σίδηρος, φεριτίνη

Ναι, 1 κατ' έτος (γενική αίματος, γενική ούρων, χοληστερίνη, 

σάκχαρο αίματος, τριγλυκερίδια, τρανσαμινάση, αλκαλική 

φωσφατάση, ολικά λιπίδια, κρεατινίνη, HDL, LDL, ταχύτητα καθίζησης 

ερυθρών, ουρία, ουρικό οξύ).

Γυναίκες  -  Άνδρες < 40:  (παθολογική εξέταση, γενική αίματος, 

ούρων, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερόλη ολική HDL, 

LDL,τριγλυκερίδια,αλκαλική φωσφατάση,SGOT, SGPT,γGT. (Γυναίκες 

επιπλέον: Φεριτίνη, Σίδηρος, Pap test - Παιδιά: ΤΚΕ, Σίδηρος, 

Φεριτίνη)                                                                                                                                                         

Γυναίκες > 40:  ως άνω & επιπλέον: Ψηφιακή μαστογραφία                                                                                       

Άνδρες > 40:  ως άνω & επιπλέον: PSA

Προγεννητικός έλεγχος
Ναι, επιπλέον του ορίου των €1.500.

1 φορά ανά εγκυμοσύνη. Αναμονή 1 έτος. Όχι
Ναι, επιπλέον του ορίου των €2.000. Αναμονή 10 μήνες

Όχι

Νοσηλεία στο σπίτι

Αιμοληψία κατ' οίκον €8 συμμετοχή (εργάσιμες ημέρες) για τους 

νομούς Αττικής, Θες/νίκης, Χανίων, Ηρακλείου Λακωνίας, Καβάλας 

& Κοζάνης, και €12 συμμετοχή για το νομό Αττικής (αφορά Σάββατο 

μόνο)

Όχι

Επιπλέον προνόμια-παροχές

1. Διαγνωστικές εξετάσεις σε ΤΕΠ έως €300 εφόσον προκύψει νοσηλεία

2. Ιατρικές επισκέψεις σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του ομίλου 

Βιοϊατρική με €30.

3. Μείωση εκπιπτόμενου κατά 10% έως €500 αν γίνει νοσηλεία στις 

κλινικές Βιοϊατρικής

4. Εκπτωση 20% για 2η γνώμη χειρουργού, σε συνεργασία με έναν 

από τoυς πιο καταξιωμένους οργανισμούς νοσοκομειακής 

περίθαλψης διεθνώς,(Mayo Clinic, ΗΠΑ)

5. Εκπτώσεις 30% σε οδοντιατρικές & ορθοδοντικές πράξεις

6. Εκπτωση 40% για τεστ αλλεργίας

7. Εκπτωση 20% για εξετάσεις μοριακής & κυτταρογενετικής

8. Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο

1. Εκπτώσεις 30% σε οδοντιατρικές & ορθοδοντικές πράξεις

2.  Εκπτωση 20% για 2η γνώμη χειρουργού, σε συνεργασία με έναν 

από τoυς πιο καταξιωμένους οργανισμούς νοσοκομειακής 

περίθαλψης διεθνώς, (Mayo Clinic, ΗΠΑ)

3.  Εκπτωση 40% για τεστ αλλεργίας

4. Εκπτωση 20% για εξετάσεις μοριακής & κυτταρογενετικής

5.Ιατρικές επισκέψεις κατ' οίκον (€60 εντός ωραρίου & €80 εκτός 

ωραρίου)

1. Τεστ Covid                                                                                             

2. Εξετάσεις δερματικών τεστ αλλεργίας

3. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες όπως οδοντριατρική φροντίδα, 

φυσιοθεραπείες, επεμβάσεις διαθλαστικών ανωμαλιών, αισθητική 

χειρουργική, κοσμητική ιατρική, διαιτολόγο κλπ

1. Διατροφολόγος & Διαιτολόγος : 2 μηνο πρόγραμμα 

παρακολούθησης σε προνομιακή τιμή των €48

2. Αποτρίχωση: δωρεάν 1η συνεδρία & έκπτωση στις επόμενες

3. Κρυολιπόλυση: προνομιακή τιμή                                                           

4. Botox θεραπείες: 20% έκπτωση                                                                 

5. Εξωτερικά ιατρεία: 30% έκπτωση σε ιατρικές & χειρουργικές 

πράξεις (εξαιρούνται οι ενδοσκοπήσεις)                                                  

6. Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο                                                        

7. Μοριακή βιολογία: προνομιακές τιμές                                 

Δυνατότητα συμμετοχής

ΕΟΠΥΥ

Ο πελάτης με την χρήση του ΕΟΠΠΥ έχει  μηδενική (Ø) συμμετοχή 

στις διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι εξάντλησης του κεφαλαίου.

Ασφάλιση ζωής Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται

Κόστος (ετήσια ολικά 

ασφάλιστρα) € 171,33
Σε οικογενειακό σ/λαιο το 2ο παιδί δωρεάν

€ 124,60 σε ατομικό συμβόλαιο

€ 200 ως προσθήκη (Φ75) ή

€ 210 ως αυτόνομο συμβόλαιο (Φ58) € 95,71

Οικογενειακό ασφαλιστήριο:

γονείς & 1 παιδί τουλάχιστον:

Είναι ατομικό ασφαλιστήριο Είναι ατομικό ασφαλιστήριο

Τομέας Εκπαίδευσης &  Διοικητικής Υποστήριξης Δικτύων Τμήμα Εκπαίδευσης Δικτύων

GROUPAMA -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  "SANTE"

Ο πελάτης πληρώνει την εξέταση σε τιμή ΦΕΚ, μείον τη συμμετοχή του (15%) που καλύπτεται από το Santé Primaire.  Σε αυτήν την 

περίπτωση, αφαιρείται ποσό από το ετήσιο όριο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου & όχι με τον τιμοκατάλογο της Βιοϊατρικής. 

Συνεπώς, καθυστερεί πολύ περισσότερο η εξάντληση του ετήσιου ορίου του προγράμματος.

Δεν απαιτείται

Γονείς και 1 παιδί   409,20 € Γονείς και 2 παιδιά 470,50 € Γονείς και 3 παιδιά 533,60 € Γονείς και 4 παιδιά 592,60 €

Βιοϊατρική

1 μήνας

Εως 5 με συμμετοχή € 10. Μετά τις 5 επισκέψεις κατ' έτος, η συμμετοχή ανά επίσκεψη είναι € 20.

Σε έλεγχο αποτελεσμάτων εξετάσεων & τελική διάγνωση, η συμμετοχή είναι € 5, χωρίς το ποσό αυτό να αφαιρείται από το ετήσιο όριο των 

επισκέψεων (Προϋπόθεση: το παραπεμπτικό εξετάσεων να είναι του ιδίου ιατρού)

1. Αιμοληψία κατ' οίκον με κόστος €10 (σε Αττική)

2. Νοσηλεία κατ' οίκον με έκπτωση 10% (σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσ/νίκη)


