Προνόμιο υγείας
Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής
με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης.

V6 | 2018

Σίγουρα δίπλα σας
Δωρεάν παροχές και υπηρεσίες υγείας
Η Groupama ασφαλιστική, εκτός από τις καλύψεις που παρέχουν τα νοσοκομειακά της προγράμματα, δίνει την ευκαιρία στους πελάτες της (με ατομικό ή και
ομαδικό ασφαλιστήριο) να επωφεληθούν από επιπλέον δωρεάν παροχές ή και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα όπως:






Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς σε Επείγοντα & Έκτακτα περιστατικά
Δωρεάν εξετάσεις / εκπτώσεις σε Επείγοντα & Έκτακτα περιστατικά
Προγραμματισμένα ραντεβού σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία
Ειδικές παροχές: μείωση της συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας

Η μόνη σας υποχρέωση είναι να επικοινωνήσετε με το συντονιστικό κέντρο της Groupama (210 3295111 ή 800 11 93800), ώστε να ενημερωθείτε για το πλησιέστερο
σε εσάς νοσηλευτικό ίδρυμα ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τα νοσηλευτικά ιδρύματα που περιγράφονται παρακάτω.
Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να επιδεικνύετε την κάρτα πελάτη της Groupama – maCarte.
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H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των παροχών, εάν και όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο.

Σίγουρα δίπλα σας

Προνόμιο Υγείας
ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις
σε Επείγοντα & Έκτακτα περιστατικά
σε συγκεκριμένες ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις
για Προγραμματισμένα ραντεβού στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία
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ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις / εκπτώσεις
σε Επείγοντα & Έκτακτα περιστατικά

Στοιχεία Επικοινωνίας
των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων

H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των παροχών, εάν και όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο.

Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Παίδων

Αθανασιάδου 7-9 (πάροδος Δ. Σούτσου)
Αθήνα, 210 6416 600

Αθανασιάδου 7-9 (πάροδος Δ. Σούτσου)
Αθήνα, 210 6416 600

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε
Επείγοντα & Έκτακτα
περιστατικά στις ειδικότητες

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Γενικός
Χειρουργός

24x7 - Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα &
Έκτακτα περιστατικά (*)

έως €500 ανά περιστατικό,
για επιπλέον ποσό παρέχονται τιμές ΦΕΚ

έως €300 ανά περιστατικό,
για επιπλέον ποσό παρέχονται τιμές ΦΕΚ

Προγραμματισμένα
ραντεβού στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς Παθολόγος, Καρδιολόγος,
Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρούργος, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρος,
Δερματολόγος, Ενδοκρινολόγος, Νευρολόγος, Γυναικολόγος,
Ουρολόγος, Γαστρεντερολόγος, Πνευμονολόγος,
Αγγειοχειρουργός, Νευροχειρουργός

Απεριόριστες επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
(€30 επιμελητής, €50 διευθυντής, €60 Αναπτυξιολόγος Δευτ.-Παρασ.)

 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, εφ’ όσον προκύψει νοσηλεία.
 (*) Όμιλος Ευρωκλινικής: Για φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό το μέγιστο ποσό δωρεάν κάλυψης είναι €50.
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H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των παροχών, εάν και όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο.

Δωρεάν ετήσιο
Check up: γενική
αίματος, σάκχαρο,
ουρία, χοληστερίνη
ορού, τριγλυκερίδια,
LDL, HDL, και κλινική
εκτίμηση.

MEDITERRANEO
MEDITERRANEO
Ηλείας 8-12, Γλυφάδα
210 9117000

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε
Επείγοντα & Έκτακτα
περιστατικά στις ειδικότητες

Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός,
Γενικός Χειρουργός

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα &
Έκτακτα περιστατικά (*)

έως €350 ανά περιστατικό, στο επιπλέον ποσό
έκπτωση από 40% - 70%

Προγραμματισμένα
ραντεβού στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, Γενικός
Χειρουργός

 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, εφ’ όσον προκύψει νοσηλεία.
 50% έκπτωση για οποιαδήποτε άλλη χρήση ασθενοφόρου εντός Αττικής.
 (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό.
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H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των παροχών, εάν και όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο.

Όμιλος ΙΑΣΩ

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε
Επείγοντα & Έκτακτα
περιστατικά στις ειδικότητες

ΙΑΣΩ Παίδων

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

ΙΑΣΩ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική

Λεωφόρος Κηφισιάς 37-39, Μαρούσι
210 6383000

8ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα
2410 996000

Λεωφόρος Κηφισιάς 37-39, Μαρούσι
210 6184000

24x7 - Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός

Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γυναικολόγο,
Γενικό Χειρουργό

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα &
Έκτακτα περιστατικά (*)

έως €400 ετησίως και
40% έκπτωση στο επιπλέον ποσό.
Ιατρικές επεμβατικές πράξεις: 20% έκπτωση στον
ιδιωτικό τιμοκατάλογο

Προγραμματισμένα
ραντεβού στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία

Παιδό-ορθοπεδικός, Παιδό-ΩΡΛ,
Παιδό-οφθαλμίατρος: €40
Εξετάσεις Αξονικού & Μαγνητικού Τομογράφου:
σε τιμές ΦΕΚ

έως €400 ετησίως και
40% έκπτωση στο επιπλέον ποσό.

Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές ΦΕΚ

 Έλεγχος μαστού: €60 (U/S μαστού, ψηφιακή
μαστογραφία)
 Αγγειοχειρούργος: €20 triplex φλεβών κάτω άκρα
(κέντρο Laser Αντιμετώπισης φλεβικών παθήσεων)
 Ρευματολόγος: €20 - ιατρείο αυτοάνοσων
ρευματικών παθήσεων & κύησης,
 Εξετάσεις αξονικού & μαγνητικού τομογράφου: σε
τιμές ΦΕΚ

 (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό.
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H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των παροχών, εάν και όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο.

Όμιλος METROPOLITAN

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε
Επείγοντα & Έκτακτα
περιστατικά στις ειδικότητες

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα &
Έκτακτα περιστατικά (*)

Προγραμματισμένα
ραντεβού στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία

METROPOLITAN

METROPOLITAN General (πρώην ΙΑΣΩ General)

Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1, Φάληρο
210 4809000

Λεωφόρος Μεσογείων 264, Χολαργός
210 6502000

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Παιδίατρος,
Παιδοχειρουργός, Παιδό-ορθοπεδικός – Για τις ειδικότητες: ΩΡΛ,
Πνευμονολόγος, Νευρολόγος ισχύει ωράριο 09:00 - 21:00

έως €300 ανά περιστατικό και
στο επιπλέον ποσό παρέχονται τιμές ΦΕΚ +30%

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (εξαιρούνται:
ψυχίατρος, οδοντίατρος, οφθαλμίατρος).
Στις Ειδικότητες: Αλλεργιολόγος, Ρευματολόγος, Ηπατολόγος, με χρέωση €30,
Παιδίατρο επιμελητή με χρέωση €20 και Ενδοκρινολόγος με χρέωση €10.
Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς για παιδιά: Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό,
Παιδό-ορθοπεδικό, Παιδό-ΩΡΛ

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός

έως €400 ανά περιστατικό και 40% έκπτωση στο επιπλέον ποσό.
Ιατρικές & Χειρουργικές πράξεις: 30% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο
(όταν δεν απαιτείται νοσηλεία).

Απεριόριστες σε όλες τις ειδικότητες με €20.
Μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις: τιμές κρατικού τιμολογίου (εφόσον
δεν περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ θα λαμβάνουν έκπτωση 40% στον ιδιωτικό
τιμοκατάλογο)

 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων, για το Metropolitan Hospital, για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, εφ’ όσον προκύψει νοσηλεία.
 (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό.
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H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των παροχών, εάν και όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο.

Όμιλος ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
Βιοκλινική Αθηνών

Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

Βιοκλινική Πειραιά

Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα
210 6962600

Μητροπόλεως 86, Θεσσαλονίκη
2310 372600

Φιλελλήνων 34, Πειραιάς
210 4582200

Εφημερεύοντες ειδικότητες:
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός

Εφημερεύοντες ειδικότητες:
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα &
Έκτακτα περιστατικά (*)

έως €400 ανά περιστατικό,
50% έκπτωση στο επιπλέον ποσό και δωρεάν
κάλυψη για υλικά & φάρμακα μέχρι €30.
Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις.

έως €400 ανά περιστατικό,
50% έκπτωση στο επιπλέον ποσό και δωρεάν
κάλυψη για υλικά & φάρμακα μέχρι €30.
Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις.

Προγραμματισμένα
ραντεβού στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός,
Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, Ουρολόγος.
Λοιπές ειδικότητες με χρέωση €20 ανά επίσκεψη.

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός,
Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, Ουρολόγος.
Λοιπές ειδικότητες με χρέωση €20 ανά επίσκεψη.

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε
Επείγοντα & Έκτακτα
περιστατικά στις ειδικότητες

Έκπτωση στα νοσήλια (*)

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός,
Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, Ουρολόγος.
Λοιπές ειδικότητες με χρέωση €20 ανά επίσκεψη

Με συμμετοχή του Δημόσιου Ασφαλιστικού φορέα παρέχεται έκπτωση 30%, με ανώτατο ποσό έκπτωσης τα €500.

 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ, για την περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης προς την κλινική, σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία.
 (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό και ενδοσκοπικές πράξεις.
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H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των παροχών, εάν και όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο.

Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ιατρικό Αθηνών

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Διστόμου 5, Μαρούσι
210 6198100

Ασκληπιού 10, Θεσσαλονίκη
231 0400000

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε
Επείγοντα & Έκτακτα
περιστατικά στις ειδικότητες

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός,
Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός,
Παιδίατρος, μόνο ο Παιδοχειρουργός καθημερινές έως 19:00

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα &
Έκτακτα περιστατικά (*)

έως €400 (ενήλικες) ανά περιστατικό / €500 (παιδιά) ετησίως,
40% έκπτωση στο επιπλέον ποσό

έως €400 (ενήλικες) ανά περιστατικό / €500 (παιδιά) ετησίως,
40% έκπτωση στο επιπλέον ποσό

Προγραμματισμένα
ραντεβού στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
24x7 - Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός,
Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
24x7 - Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, μόνο ο
Παιδοχειρουργός καθημερινές έως 19:00

 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, εφ’ όσον προκύψει έκτακτη νοσηλεία.
 (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό.
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H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των παροχών, εάν και όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο.

Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ
Ιατρικό Ψυχικού

Ιατρικό Περιστεριού

Ιατρικό Π. Φαλήρου

Άντερσεν 1, Ψυχικό
210 6974000

Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι
210 5799000

Άρεως 36, Παλαιό Φάληρο
210 9892100

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε
Επείγοντα & Έκτακτα
περιστατικά στις ειδικότητες

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός,
Χειρουργός

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός,
Χειρουργός

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός,
Χειρουργός

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα &
Έκτακτα περιστατικά (*)

έως €400 (ενήλικες) ανά περιστατικό,
40% έκπτωση στο επιπλέον ποσό

έως €400 (ενήλικες) ανά περιστατικό,
40% έκπτωση στο επιπλέον ποσό

έως €400 (ενήλικες) ανά περιστατικό,
40% έκπτωση στο επιπλέον ποσό

Προγραμματισμένα
ραντεβού στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
24x7 - Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος,
Ορθοπεδικός

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
24x7 - Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος,
Ορθοπεδικός

Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
24x7 - Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος,
Ορθοπεδικός

 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική, εφ’ όσον προκύψει έκτακτη νοσηλεία.
 (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό.
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H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των παροχών, εάν και όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ

Γενική κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, Μαρούσι
2106867000

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, Μαρούσι
2106867000

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, Μαρούσι
2106867000

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε
Επείγοντα & Έκτακτα
περιστατικά στις ειδικότητες

24x7 - Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός,
Χειρουργός

24x7 - Γυναικολόγος, Παθολόγος, Καρδιολόγος,
Χειρουργός, Ορθοπεδικός, ΩΡΛ

24x7 - Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις /
εκπτώσεις σε Επείγοντα &
Έκτακτα περιστατικά (*)

έως €200 ανά περιστατικό και
50% έκπτωση στο επιπλέον ποσό

έως €200 ανά περιστατικό και
50% έκπτωση στο επιπλέον ποσό

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, Αιματολόγος,
Γαστρεντερολόγος, Δερματολόγος, Ενδοκρινολόγος,
Νευρολόγος, Ορθοπεδικός, Ουρολόγος,
Οφθαλμίατρος, Πνευμονολόγος, Φυσίατρος, ΩΡΛ

Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
Παθολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, Αιματολόγος,
Γαστρεντερολόγος, Δερματολόγος, Ενδοκρινολόγος,
Νευρολόγος, Ορθοπεδικός, Ουρολόγος,
Οφθαλμίατρος, Πνευμονολόγος, Φυσίατρος, ΩΡΛ

Προγραμματισμένα
ραντεβού στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία

 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού στο ΥΓΕΙΑ, την Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής προς την κλινική,
εφ’ όσον προκύψει νοσηλεία.
 (*) Από το κόστος των εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό.
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