
Το παρόν έγγραφο περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν «Premium Διάγνωση - Προνόμιο για όλους». Πλήρεις
προ συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες περιέχονται σε άλλα έγγραφα, όπως η αίτηση ασφάλισης και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
τα οποία και θα πρέπει να μελετήσετε.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με το οποίο παρέχεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας

λόγω ατυχήματος ή ασθένειας και σε συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες προληπτικού χαρακτήρα  αποκλειστικά και μόνο σε νοσοκομεία

ή διαγνωστικά κέντρα ή πολυϊατρεία, ή ιατρούς ή άλλη ειδικότητα που αποτελούν μέλη του δικτύου. Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο μαζί

με κάλυψη ασφάλισης ζωής (βασική ασφάλιση ζωής).

    Τι ασφαλίζεται;

ü Εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις συνεπεία
ατυχήματος ή ασθένειας που πραγματοποιούνται σε
διαγνωστικά κέντρα ή πολυϊατρεία μέλη του Δικτύου:
- Σε περίπτωση που προσκομίζεται παραπεμπτικό από

ιδιώτη ιατρό -συμβεβλημένο ή μη- παρέχεται έκπτωση
στο κόστος των εξετάσεων, η οποία υπολογίζεται βάσει
του κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ).

- Σε περίπτωση που προσκομίζεται παραπεμπτικό από
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο ασφαλισμένος δεν συμμετέχει στην
αξία των διαγνωστικών εξετάσεων.

ü Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύουσες ειδικότητες
και δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε συγκεκριμένα
Νοσοκομεία μέχρι του ποσού των 300 €, καθώς επίσης και
διαγνωστικές εξετάσεις με προνομιακή τιμολόγηση σε
συμβεβλημένα νοσοκομεία, σε περίπτωση έκτακτου
περιστατικού.

ü Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις με
συμμετοχή του ασφαλισμένου στα εξωτερικά ιατρεία, 
διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία και ιδιωτικά ιατρεία μέλη
του Δικτύου. 

ü Ιατρικές επισκέψεις στο σπίτι του ασφαλισμένου.
ü Δωρεάν προληπτικός ιατρικός, οφθαλμολογικός και

οδοντιατρικός έλεγχος (περιλαμβάνει συγκεκριμένες
διαγνωστικές εξετάσεις).

ü Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε προνομιακές τιμές ή
εκπτώσεις (οφθαλμολογικές πράξεις, οδοντιατρικές 
πράξεις, αιμοληψία κατ’οίκον, φυσιοθεραπείες, υπηρεσίες 
διαιτολογίας - διατροφολογίας, εναλλακτικής-ολιστικής 
ιατρικής, λογοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης).

ü Επείγουσα υγειονομική μεταφορά στην Ελλάδα μέσω
συνεργαζόμενης εταιρείας (παρέχεται μέχρι 3 φορές ανά
ασφαλιστικό έτος)

  Τι δεν ασφαλίζεται;

û Προβλήματα υγείας που μπορούν να προκύψουν λόγω
ατυχήματος ής  ασθένειας και οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε:
- Πόλεμο, εξέγερση, φυσικές καταστροφές, συνέπειες

από το μετασχηματισμό ατομικού πυρήνα.
- Απόπειρα αυτοκτονίας, επιληπτική κρίση, νευροφυτικές

και ψυχιατρικές διαταραχές, επήρεια ναρκωτικών
ουσιών, αλκοολική ηπατοπάθεια, μέθη οδηγού, χρήση
ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών.

- Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε αγώνες ταχύτητας ή σε
πολεμικές τέχνες ή σε ομαδικά αθλήματα, οδήγηση ή
χρήση αεροπλάνων ή άλλων εν ναέριων μέν σων.

- Συμμετοχή σε εγκληματικές ή τρομοκρατικές ενέργειες
- Το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας

(AIDS) καθώς και τις επιπλοκές του.

û Δεν καλύπτονται:
- Διαγνωστικές εξετάσεις που δεν πραγματοποιούνται σε

διαγνωστικά κέντρα ή πολυϊατρεία μέλη του Δικτύου.
- Ιατρικές επισκέψεις που δεν πραγματοποιούνται σε

ιατρούς μέλη του δικτύου.

- Το κόστος των φαρμάκων και ιατρών για τη διενέργεια
διαγνωστικών εξετάσεων, αμοιβές αναισθησιολόγων και
ιατρών που αφορούν επεμβατικές διαγνωστικές  ςς
εξετάσεις (δεν περιλαμβάνεται η κλινική εξέταση).

- Προληπτικές εξετάσεις (εκτός από τον καλυπτόμενο
δωρεάν ιατρικό, οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό
έλεγχο).

- Διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται σε επίπεδο
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

- Ιατρικές εξετάσεις που αφορούν προ εγχειρητικό έλεγχο.

Ασφάλιση Υγείας
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