
ΔΩΡΕΑΝ προγραμματισμένες επισκέψεις 

στα εξωτερικά ιατρεία στις ειδικότητες:

Μειωμένη χρέωση σε επιπλέον 

ειδικότητες 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ χρήση Ασθενοφόρου 

(εφόσον προκύψει νοσηλεία)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center
(για τους ασφαλισμένους της Εθνικής με ατομικά και ομαδικά συμβόλαια υγείας)

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

Hospital Center

Μεσογείων 107, Αθήνα

210 6972000

Αιματολόγο, Γενικό Χειρουργό,

Γαστρεντερολόγο, Γυναικολόγο, 

Θωρακοχειρούργο, Καρδιολόγο, 

Νευρολόγο, Νευροχειρουργό, 

Ορθοπεδικό, Ουρολόγο, Παθολόγο, 

Πνευμονολόγο, ΩΡΛ

έως 400€/ περιστατικό για τα 

περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα

& 70% έκπτωση στον ιδιωτικό 

τιμοκατάλογο για το επιπλέον ποσό 

(εξαιρούνται φάρμακα και υλικά) 

• Συνδυάζοντας τη χρήση δημοσίου ασφαλιστικού φορέα με την Εθνική, έκπτωση στη συμμετοχή 

του ασφαλισμένου που αντιστοιχεί σε 20% επί του συνόλου των δαπανών νοσηλείας, (τιμολόγιο 

Κλινικής μετά την κάλυψη δημοσίου ασφαλιστικού φορέα) με ανώτατο όριο τα 1.100€

• Χωρίς τη χρήση δημοσίου ασφαλιστικού φορέα έκπτωση στη συμμετοχή του ασφαλισμένου που 

αντιστοιχεί σε 20% επί του συνόλου των δαπανών νοσηλείας (τιμολόγιο Κλινικής) με ανώτατο όριο 

τα 600€

• Σε νοσηλείες ODC ή ODS* έκπτωση στη συμμετοχή του ασφαλισμένου που αντιστοιχεί σε 20% επί 

του συνόλου των δαπανών νοσηλείας (τιμολόγιο Κλινικής), με ανώτατο όριο 200€** 

*One Day Clinic ή One Day Surgery 

**Εξαιρούνται οι χημειοθεραπείες και εγχύσεις φαρμάκων

εντός Αττικής

(σε περίπτωση μη νοσηλείας 30% 

έκπτωση) 

›

ΔΩΡΕΑΝ η πρώτη επίσκεψη στο: 

• Κέντρο Γηριατρικής Αξιολόγησης

• Κέντρο Αιμορροΐδων και Λοιπών παθήσεων Πρωκτού 

• Κέντρο Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας

• Κέντρο Μεταβολισμού και Διαβήτη

Προνομιακές Τιμές στο: 

• Κέντρο Μαστού (40€/ επίσκεψη)

• Κέντρο Γυναικείας Καρδιάς (40€/ επίσκεψη)

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες, 

επισκέψεις στην τιμή των 20€. 

Έκπτωση 25% για επισκέψεις σε 

Διευθυντές και Αναπληρωτές 

Διευθυντές

Διαγνωστικές εξετάσεις με 

προνομιακό τιμοκατάλογο

Για εξετάσεις που δε γίνεται χρήση 

παραπεμπτικού ΕΟΠΠΥ, ισχύει 

προνομιακός τιμοκατάλογος με βάση το 

ΦΕΚ

Σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, 

Γενικό Χειρουργό, Πνευμονολόγο, 

Νευρολόγο, Νευροχειρουργό, ΩΡΛ 

ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις όλο το 24ωρο για 

επείγοντα περιστατικά, σε 

εφημερεύοντες ιατρούς των 

εξωτερικών ιατρείων

ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις 

για επείγοντα περιστατικά

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ


