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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

 “FIRSTHEALTH” 

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 CHECK UP  

 ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΕ  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΟΧΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΖΩΗΣ  ΑΠΟ  ΑΤΥΧΗΜΑ 
 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ / ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ  ΑΠΟ  

ΑΤΥΧΗΜΑ 

 ΕΚΤΑΚΤΑ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΕ  ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 ΓΡΑΜΜΗ  ΥΓΕΙΑΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Η κάλυψη ισχύει από την 1η ημέρα έναρξης του συμβολαίου για το ατύχημα και από την 7η ημέρα για 
την ασθένεια. 

 CHECK UP  
 Check up ενηλίκων, πανελλαδικά, με συμμετοχή 

Περιλαμβάνει: Γεν. Ούρων, Γεν. Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, 
Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, LDL, HDL και Ηλεκτροκαρδιογράφημα με 
καρδιολογική εκτίμηση για τους άνδρες και για τις γυναίκες test pap.  

€10  
 

 
Το Check up μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα (1) μήνα μετά την εξόφληση της ετήσιας δόσης του 
συμβολαίου ή αμέσως μετά την εξόφληση της 2ης εξαμηνιαίας δόσης, εφόσον έχει επιλεχθεί 
εξάμηνος τρόπος πληρωμής και οι εξετάσεις του πακέτου διενεργούνται συνολικά. 
Μετά την 1η ανανέωση θα καλύπτεται άμεσα από ενάρξεως. 

 IΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, προγραμματισμένες & έκτακτες ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ 
Σε Αττική & Θεσσαλονίκη, 

 Στους εφημερεύοντες ιατρούς όλων των κλινικών του Ομίλου, στις βασικές 
ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Παιδίατρος, 
όλο το 24ωρο 

 
 
 

ΔΩΡΕΑΝ 
Στους εφημερεύοντες Παιδοχειρουργούς οι Ιατρικές επισκέψεις είναι ΔΩΡΕΑΝ 
και μπορούν να γίνουν : στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών όλο το 24ώρο και  
στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης έως 7μμ, 
εκτός Σαββατοκύριακου. 

 

 Στους εφημερεύοντες ιατρούς λοιπών Ειδικοτήτων, των Γενικών 
Κλινικών του Ομίλου, επισκέψεις κατόπιν ραντεβού, με αμοιβή 

 
€35 

Σε περίπτωση έκτακτης κλήσης ιατρικής ειδικότητας εκτός ωραρίου λειτουργίας 
τακτικών εξωτερικών ιατρείων, το επιπλέον κόστος ειδικής κλήσης θα είναι  

 
€50 

 Ιατρικές επισκέψεις στο σπίτι, μέσω του Δικτύου των συνεργαζόμενων 
ιατρών, εφόσον το περιστατικό δεν επιτρέπει τη μετακίνηση του ασθενή 
και ανάλογα την ημέρα & ώρα της επίσκεψης  

 
 

Από €40 έως €60 

Εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης, στους ιατρούς του Δικτύου  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ 
 Στις περιοχές που περιλαμβάνονται στον πίνακα, ισχύουν εγγυημένες 

αμοιβές 
στις ειδικότητες: Παθολόγος ή Γενικός ιατρός, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Παιδίατρος, Γυναικολόγος και ως κατωτέρω: 

 
€20 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

 

Περιοχή  

Ειδικότητα ιατρού 

Παθολόγος ή 
Γενικός Ιατρός  

Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός Παιδίατρος Γυναικολόγος 

Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Καβάλα, 
Λάρισα, Κόρινθος, Χαλκίδα, Χανιά, 
Τρίκαλα, Σέρρες, Κατερίνη, Καλαμάτα, 
Λαμία, Ιωάννινα, Κομοτηνή, 
Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, Κέρκυρα, 
Έδεσσα, Πύργος, Ξάνθη, Χίος, Λιβαδειά/ 
Θήβα, Αργολίδα 

€20 €20 €20 

€20 

Δράμα, Ρόδος, Καρδίτσα, Μυτιλήνη, 
Τρίπολη, Βέροια, Ζάκυνθος, Αγρίνιο/ 
Μεσολόγγι, Κιλκίς, Κοζάνη/ Πτολεμαΐδα, 
Γιαννιτσά, Άρτα, Ηγουμενίτσα, Καστοριά 

Από €20 έως €50  
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Στις λοιπές περιοχές και ειδικότητες (εκτός πίνακα)  
 Στο Ιατρείο των ιατρών του Δικτύου 

 
Από €20 έως €50 

 Ιατρικές Επισκέψεις στο σπίτι, μέσω του Δικτύου των συνεργαζόμενων 
ιατρών, εφόσον το περιστατικό δεν επιτρέπει τη μετακίνηση του 
ασθενή και ανάλογα την ημέρα & ώρα της επίσκεψης 

 
 
 

Από €40 έως €60 
 

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ από Ατύχημα ή Ασθένεια, κατ’ έτος ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ 
Σε Αττική & Θεσσαλονίκη,  
Σε όλα τα Νοσοκομεία /Κλινικές του Ομίλου, έκπτωση  40% 
επί του Ιδιωτικού Τιμοκαταλόγου  
Εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης,  
Στα Διαγνωστικά Κέντρα/Μέλη του Δικτύου του Συντονιστικού Κέντρου της 
επαρχίας, έκπτωση 

 
40% 

επί του Ιδιωτικού Τιμοκαταλόγου  
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται με παραπεμπτικό συνεργαζόμενου ιατρού των κλινικών του 
Ομίλου και των Ιατρών του Συνεργαζόμενου Δικτύου, συναφούς ειδικότητας. 

 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
 

 Απώλεια Ζωής από ατύχημα, με κεφάλαιο κάλυψης €2.000 
και  

 Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών εξόδων εξαιτίας ατυχήματος, που 
συνέβη κατά τη διάρκεια της κάλυψης έως  

 
€200 

Ποσοστό κάλυψης 75% 
 
Τα έξοδα που καλύπτονται είναι τα εξής : 

i. Ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ατυχήματος : συρραφές τραυμάτων, 
αφαίρεση ραμμάτων και τοποθέτηση ή αφαίρεση γύψου ή νάρθηκα 
και  

ii. Διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες που απαιτούνται εξαιτίας ατυχήματος, με την 
προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί συνταγογράφηση και χρήση ΕΟΠΥΥ. 

 
Ειδικά και μόνον η κάλυψη της Απώλειας Ζωής από Ατύχημα, δεν θα έχει ισχύ μετά τη συμπλήρωση 
του 75ου έτους της ηλικίας κάθε ασφαλισμένου. 
Η κάλυψη των Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων εξαιτίας Ατυχήματος θα ακολουθεί την ανανέωση και 
τη λήξη της Κάρτας Υγείας FIRSTHEALTH ασχέτως της εκάστοτε ηλικίας του ασφαλισμένου και τα 
έξοδα αυτά αποζημιώνονται από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με την προσκόμιση των πρωτοτύπων 
αποδείξεων, τιμολογίων και των απαιτούμενων, για κάθε περίπτωση, ιατρικών δικαιολογητικών. 
 
Οι Ιατρικές Επισκέψεις και οι Διαγνωστικές Εξετάσεις που δεν υπόκεινται στα ανωτέρω, καλύπτονται 
όπως προβλέπεται, από τις παροχές της Κάρτας  FIRSTHEALTH. 
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 ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  
 
Σε Αττική & Θεσσαλονίκη, 

 

 Ιατρικές Επισκέψεις, στις βασικές ειδικότητες, στους εφημερεύοντες 
Ιατρούς των Κλινικών του Ομίλου  

 
ΔΩΡΕΑΝ 

και επιπλέον ως αναγραφόμενα στην αντίστοιχη παροχή.  
 Διαγνωστικές Εξετάσεις, σε όλες τις Κλινικές του Ομίλου, επί του 

Ιδιωτικού Τιμοκαταλόγου, έκπτωση 
και ως αναγραφόμενα στην αντίστοιχη παροχή. 

 
40% 

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκέπτονται τις Κλινικές 
του Ομίλου χωρίς να απαιτείται προγενέστερη επικοινωνία με τη Γραμμή Υγείας και η ταυτοποίηση 
αυτών θα γίνεται εντός της Κλινικής. 
Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται εφημερεύοντα Ιατρό, 
των βασικών ειδικοτήτων, χωρίς καμία επιβάρυνση του. 
 
Σε περίπτωση έκτακτης κλήσης ιατρικής ειδικότητας, εκτός ωραρίου 
λειτουργίας τακτικών εξωτερικών ιατρείων, επιπλέον κόστος έκτακτης κλήσης 

 
 

€50 
 
Εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης, 

 

 Ιατρικές Επισκέψεις, στις περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στον 
πίνακα βασικών περιοχών & Ιατρικών Ειδικοτήτων, με εγγυημένη 
αμοιβή  

 
 

€20 
Στις υπόλοιπες περιοχές και ειδικότητες εκτός Πίνακα, καθώς και για 
Ιατρικές Επισκέψεις στο σπίτι, θα ισχύουν οι προβλεπόμενες, κατά 
περίπτωση αμοιβές, ως και αναγραφόμενα στην αντίστοιχη παροχή 

 

 Διαγνωστικές Εξετάσεις, στα Διαγνωστικά Κέντρα/Μέλη του Δικτύου 
με έκπτωση 
και ως αναγραφόμενα στην αντίστοιχη παροχή 

 
40% 

 
 
Και επιπλέον 

 

 
Ειδικά για την περίπτωση Ατυχήματος, που θα συμβεί κατά τη 
διάρκεια της κάλυψης, σε όλη την Ελλάδα, θα καλύπτονται, έως  

 
 

€200 
σε ποσοστό 75% 
και τα έξοδα που αφορούν :  

 Ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ατυχήματος : 
συρραφές τραυμάτων, αφαίρεση ραμμάτων και τοποθέτηση ή 
αφαίρεση γύψου ή νάρθηκα  
και 

 

 Διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες που απαιτούνται 
εξαιτίας ατυχήματος, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί 
συνταγογράφηση και χρήση ΕΟΠΥΥ. 

 

 
Ειδικά και μόνο τα ανωτέρω Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος αποζημιώνονται από την 
ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με την προσκόμιση των πρωτοτύπων αποδείξεων, τιμολογίων και των, 
απαιτούμενων για κάθε περίπτωση, ιατρικών δικαιολογητικών. 
 
Οι Ιατρικές Επισκέψεις και οι Διαγνωστικές Εξετάσεις που δεν υπόκεινται στα ανωτέρω, καλύπτονται 
όπως προβλέπεται, από τις παροχές της Κάρτας  FIRSTHEALTH. 
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 ΝΟΣΗΛΕΙΑ  
Παρέχεται έκπτωση 10% 
με ανώτατο ποσό έκπτωσης τα €500 
Η έκπτωση αυτή ισχύει σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου ο οποίος δεν καλύπτεται 100% από 
συμβόλαιο του και εφόσον έχει γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών & Ιατρικών 
αμοιβών. 

 
 

 ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
24ωρο/365ημέρες Συντονιστικό Κέντρο / Γραμμή υγείας : τηλ. 2313084322 
Τηλεφωνικό κέντρο  για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και τον συντονισμό των 
προβλεπόμενων καλύψεων. 
 
Η προγενέστερη επικοινωνία με το Τηλεφωνικό Κέντρο αποτελεί προϋπόθεση για την 
ενεργοποίηση όλων των καλύψεων. 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ κατ’ άτομο  
 

36 € 
 


