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Αριθμός  Ασφαλιστηρίου: ______________ 

Κάλυψη Διαγνωστικών - Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων  
Full[Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Προγράμματος Διαγνωστικών - Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων Full 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Ειδικά συμφωνείται ότι στο πλαίσιο του ανωτέρω ασφαλιστικού προγράμματος, ισχύουν οι 
παρόντες ειδικοί όροι, ως συμπληρώνουν ή/και τροποποιούν τους Όρους Ασφάλισης Υγείας FULL 
Ενότητα Δ. Κάλυψη  Διαγνωστικών - Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων και αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα αυτών. 

 Παρέκκλιση σε όρο «Τι δεν καλύπτεται» (Υποενότητα Δ2,  Περίπτωση 9) 

Συμφωνείται ότι, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στην Ενότητα Δ «Κάλυψη  Διαγνωστικών - 
Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων» Υποενότητα Δ2 «Τι δεν καλύπτεται», περί μη κάλυψης των 
εξόδων διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν σχέση με εξετάσεις μοριακής διάγνωσης του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου Υγείας, θα καλύπτεται η διενέργεια εξέτασης μοριακής ανίχνευσης 
(PCR) για τον κορωνοϊό (SARS-CoV-2) στο δίκτυο του Συμβεβλημένου Διαγνωστικού Κέντρου 
AFFIDEA (ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα που διαθέτουν τον εξοπλισμό να 
διενεργούν τη συγκεκριμένη εξέταση, για τα οποία μπορείτε  να ενημερωθείτε από  την ιστοσελίδα 
μας www.ethniki-asfalistiki.gr,  ή από το τηλεφωνικό μας κέντρο) με εξαίρεση την περίπτωση 
διενέργειάς της στο πλαίσιο προεγχειρητικού ελέγχου ή νοσηλείας, οπότε δεν καλύπτεται στο 
πλαίσιο του παρόντος Ειδικού Όρου. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 Παρέκκλιση σε όρο «Τι  καλύπτεται» (Ενότητα Δ., Υποενότητα Δ1, Άρθρο 4) 

Επιπλέον των όσων αναφέρονται στην Ενότητα Δ., Υποενότητα Δ1, Άρθρο 4 για τη διαδικασία 
διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων και τις προϋποθέσεις αυτής, ειδικά για την διενέργεια της 
μοριακής ανίχνευσης (PCR) για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 ισχύουν επιπλέον και τα ακόλουθα: 

- Ο Ασφαλισμένος κατά την προσέλευσή του στο διαγνωστικό κέντρο θα πρέπει να φέρει 
έγκυρο παραπεμπτικό από γιατρό του δικτύου AFFIDEA μίας εκ των ειδικοτήτων 
πνευμονολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος και ΩΡΛ. 

- Για να λάβει έγκυρο παραπεμπτικό ο ασφαλισμένος προσέρχεται στους ιατρούς των 
ανωτέρω ειδικοτήτων, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με το 
ισχύον ιατρικό πρωτόκολλο και τους εκάστοτε κανόνες λειτουργίας του Συμβεβλημένου 
Διαγνωστικού Κέντρου. 

- Η διενέργεια της εν λόγω εξέτασης θα επιτρέπεται μία φορά ετησίως, 
συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν  απαιτούμενων επαναληπτικών ελέγχων. 

- Η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος διενέργειας της εξέτασης ορίζεται στα 12€ 
ενώ  για κάθε απαιτούμενο επαναληπτικό έλεγχο η συμμετοχή ορίζεται στα 6€. 

 

«Η ΕΘΝΙΚΗ» 

                 Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών 
 

 

http://www.ethniki-asfalistiki.gr/

