Συμπληρωματικά προνόμια που μπορούν να απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι
στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, εφόσον επιλέξουν τις ιδιόκτητες κλινικές του
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).
Τα κάτωθι προνόμια αφορούν αποκλειστικά τους ασφαλισμένους στην Εθνική
Ασφαλιστική που διαθέτουν Ατομικό ή Ομαδικό Συμβόλαιο Δευτεροβάθμιας
Περίθαλψης, κατόπιν επιβεβαίωσης των στοιχείων τους από το συντονιστικό
κέντρο της Βιοϊατρικής.
1. Δωρεάν εξετάσεις σε Τ.Ε.Π. (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών)
 Δωρεάν εξετάσεις μέχρι του ποσού των 400€, υπολογιζόμενες επί
του εκάστοτε Ιδιωτικού Τιμοκαταλόγου. Διευκρινίζεται ότι, το
διαθέσιμο πλαφόν διατίθεται αποκλειστικά για όσες εξετάσεις
κρίνει ο εφημερεύων γιατρός ότι πρέπει να διενεργηθούν στα ΤΕΠ,
για την άμεση αντιμετώπιση του έκτακτου περιστατικού.
 Δωρεάν κάλυψη για υλικά και φάρμακα μέχρι του ποσού των 30€.
Αναφορικά με τα φάρμακα διευκρινίζεται ότι, η παροχή ισχύει
αποκλειστικά και μόνο για ότι χορηγείται εντός Κλινικής, για την
άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού.
 Μετά την ανάλωση του παραπάνω ορίου των εξετάσεων, θα ισχύει
έκπτωση ποσοστού 50% επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιμοκαταλόγου,
με εξαίρεση τις ενδοσκοπικές πράξεις. Τυχόν επιπλέον χρέωση
υλικών ή φαρμάκων, θα γίνεται βάση του τιμοκαταλόγου της
Κλινικής.
 Δωρεάν εξέταση από τις Εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγο,
Καρδιολόγο, Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό και Ουρολόγο
2. Δωρεάν Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά
Ιατρεία των Κλινικών του Ομίλου (Αθηνών, Θεσσαλονίκης) στις
ειδικότητες :
 Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό, ΩΡΛ, και
Ουρολόγο.
Οι επισκέψεις στις λοιπές ειδικότητες, θα παρέχονται στην προνομιακή τιμή των
20€ ανά επίσκεψη.
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3. Δωρεάν χρήση Ασθενοφόρων.
 Παρέχεται δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για επείγοντα
περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας στις κλινικές του Ομίλου. Η
παροχή αφορά την περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

4. Εκπτώσεις στην συμμετοχή των ασφαλισμένων στα νοσήλια.
 Παρέχεται έκπτωση 30% στη συμμετοχή των ασφαλισμένων, μέχρι
του ποσού των 500€.
Διευκρινιστικά σχόλια: Η εκάστοτε κλινική του Ομίλου, θα απορροφά το 30% της
συμμετοχής του ασφαλισμένου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, έχοντας για
ανώτατο όριο το ποσό των 500€.
Απαραίτητη η χρήση Δημόσιου Ασφαλιστικού φορέα.
Το ποσό επί του οποίου θα υπολογίζεται η απορρόφηση του 30%, είναι αυτό που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του Δημόσιου
Ασφαλιστικού Φορέα, του κόστους υλικών, Φαρμάκων και Ιατρικών αμοιβών.
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