Για όλους τους πελάτες μας εξασφαλίσαμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ κάρτα
Υγείας του ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ η οποία σας παρέχει τα παρακάτω προνόμια:
 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στους εφημερεύοντες ιατρούς των των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου
(Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουγό σε όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου σε
Αττική & Θεσσαλονίκη και Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό κέντρο Αθηνών και
Παιδίατρο στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης), 24 ώρες το
24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο έναντι συμβολικού αντιτίμου 25 € / επίσκεψη.
 Έκπτωση 15% στις επισκέψεις στα Τακρικά Εξωτερικά Ιατρεία
σε όλες τις ειδικότητεςστα νοσοκομεία του Ομίλου (Δευτέρα – Παρασκευή με τηλεφωνικό
ραντεβού).
 Έκπτωση 30% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις
στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ομίλου, με την ποιότητα και αξιοπιστία που
εγγυάται ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών.
 Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS)
σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής στο νοσοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής
και της Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία EMS είναι η μοναδική στην Ελλάδα
πιστοποιημένη με ISO-9001:2000.
 Δωρεάν χρήση Συντονιστικού Κέντρου
για παροχή ιατρικών συμβουλών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στο τηλέφωνο
210 - 62.88.090.
 Προνομιακές τιμές σε Check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic – Premium –
Παιδιατρικό).
Για τα μέλη πάνω από 40 ετών παρέχουμε στην τιμή του πακέτου Premium δωρεάν τις
εξετάσεις PSA (για τους άνδρες) και Ψηφιακή Μαστογραφία (για τις γυναίκες).
 Έκπτωση 10% στα έξοδα νοσηλείας (εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών και αμοιβών
ιατρών) σε περίπτωση που δεν καλύπτονται 100% από ασφαλιστική εταιρία. Επίσης, είναι
δυνατή η πίστωση μέχρι 60 ημέρες των λογαριασμών σας, προκειμένου να μην εκταμιεύετε
χρήματα για την αποπληρωμή των νοσηλείων.
Οι παραπάνω παροχές ισχύουν και για τα μέλη των οικογενειών σας (συζυγό, παιδιά). Επίσης, ισχύουν και για το Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών, στο Μαρούσι και το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, τις μοναδικές ουσιαστικά πλήρεις και
ολοκληρωμένες Παιδιατρικές Κλινικές.
Όλες οι παροχές ισχύουν με την επίδειξη της ονομαστικής Κάρτας Υγείας που θα λάβετε στα χέρια σας από το γραφείο μας.
Αποκτήστε την πιέζοντας εδώ!

