
 

 
Για εσάς που διαθέτετε το πρόγραμμα Προνομιακή Προστασία, σε περίπτωση 

νοσηλείας σας ακολουθήστε τα παρακάτω 4 βήματα: 
 

4 απλά βήματα  .Τι πρέπει να προσέξετε: 

   

βήμα 1 
Καλέστε στο εξειδικευμένο 

Συντονιστικό Κέντρο:                    
210 67 28 887 

› 

α. Ενημερώστε για την πρόθεσή σας να νοσηλευτείτε και 
ζητήστε διευκρινίσεις σε τυχόν απορίες σας.  

β.  Ελέγξτε ποια ακριβώς ασφαλιστική κάλυψη έχετε, 
σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου σας. 

γ.  Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού μεταβείτε 
απευθείας σε Κλινική του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών που 
σας εξυπηρετεί. Εκεί, αν κριθεί απαραίτητη η 
νοσηλεία σας, το γραφείο κίνησης της Κλινικής θα 
ενημερώσει άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο ώστε να 
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εξυπηρέτησή 
σας και την διαδικασία έγκρισης του περιστατικού. 

βήμα  2 
Αναγγελία στο εξειδικευμένο 

Συντονιστικό Κέντρο:                   
210 67 28 887 

& προέγκριση νοσηλείας 

› 

α. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αναγγείλετε την 
εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, 5 μέρες πριν την 
εισαγωγή. 

β.  Δηλώστε: 

› Τα στοιχεία σας 

› Την αιτία νοσηλείας 

› Την Κλινική του Ομίλου που έχετε επιλέξει 

› Την ημερομηνία εισαγωγής 

γ.  Τα δικαιολογητικά για την έγκριση της νοσηλείας σας 
είναι τα παρακάτω: 

› Ιατρική γνωμάτευση που περιγράφει την πάθηση & το λόγο 
εισαγωγής σας 

› Αντίγραφα εξετάσεων σχετικών με την πάθηση, που 
πραγματοποιήσατε πριν την εισαγωγή σας 

› Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(ΑΜΚΑ) ώστε να 
επωφεληθείτε από τη συμμετοχή του Κοινωνικού 
Ασφαλιστικού σας Φορέα στα έξοδα νοσηλείας σας ή σχετική 
δήλωσή σας εάν αυτός δεν υπάρχει. 

 Προσκομίστε τα δικαιολογητικά αυτά με τους 
παρακάτω τρόπους μαζί με τη συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από εσάς Δήλωση Συγκατάθεσης για 
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η 
οποία θα σας σταλεί μέσω mail από το Συντονιστικό 
Κέντρο 

› Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
sintonistiko@accurate.com.gr 

› Μέσω φαξ  στο 210   61 00 773 

› Σε περίπτωση που οι παραπάνω τρόποι δεν είναι εφικτοί, 
προσκομίστε τα στην Κλινική του Ομίλου που επιλέξατε, στο 
σταθερό ή κινητό ιατρείο που διατηρεί το Συντονιστικό 
Κέντρο (με ραντεβού, 2 μέρες πριν την εισαγωγή, έπειτα 
από επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο)  



 

βήμα 3 
Εισαγωγή στο Νοσοκομείο › 

Αφού έχετε προσκομίσει τα δικαιολογητικά και έχετε 
εξασφαλίσει έγκριση, μπορείτε να προχωρήσετε σε 
εισαγωγή στο Νοσοκομείο. 

βήμα 4 
Εξιτήριο από το Νοσοκομείο › 

α. Η νοσηλεία σας έχει ήδη εγκριθεί από την Εθνική 
Ασφαλιστική με την εισαγωγή σας. Το μόνο που έχετε 
να κάνετε κατά την έξοδό σας από το νοσοκομείο είναι 
να εξοφλήσετε τη συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας, 
που προβλέπεται στους όρους του συμβολαίου σας και 
την τυχόν συμμετοχή σας λόγω νοσηλείας σας σε 
ανώτερη θέση από την προβλεπόμενη. 

β.  Στην περίπτωση συμμετοχής του Κοινωνικού 
Ασφαλιστικού σας Φορέα ή γενικότερα οποιουδήποτε 
Ασφαλιστικού Φορέα, το ποσό της  απαλλαγής που 
προβλέπεται από το πρόγραμμα ασφάλισής σας 
μειώνεται κατά το ποσό συμμετοχής του Φορέα σας. 

   

  

Ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος θα βρίσκεται κοντά σας, 
όποτε τον χρειαστείτε, για να φροντίσει ώστε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας να ολοκληρώνονται γρήγορα, 

εύκολα, χωρίς προβλήματα! 
 

Καλή σας ανάρρωση! 

 

 

 


