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Ασφαλιζόµενος :  Άνδρας 30 ετών 
Ασφαλιστικό πρόγραµµα :    «Προλαµβάνω» 
 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 Καλύπτονται τα έξοδα εξωνοσοκοµειακών διαγνωστικών εξετάσεων που θα 

πραγµατοποιηθούν σε συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο*, κατά τη διάρκεια ισχύος 

της κάλυψης, λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος του ασφαλισµένου.  

 Ανώτατο ετήσιο όριο διενέργειας εξετάσεων               € 2.000 

 Συµµετοχή Ασφαλισµένου          25% 

 ∆ωρεάν 1 ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check up) 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Συµµετοχή Ασφαλισµένου µε ηλεκτρονικό παραπεµπτικό ΕΟΠΥΥ       0% 

 ∆ιευρυµένο Πακέτο Προληπτικού Έλεγχου (check up)       € 15 

Το check-up θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί στα ∆ιαγνωστικά Κέντρα (Υποκαταστήµατα) και τις 
Κλινικές της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη µια φορά ανα ασφαλιστικό χρόνο 
 

∆ΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ 

 Για επίσκεψη σε ιατρό στα συµβεβληµένα διαγνωστικά Κέντρα ή στα  

Εξωτερικά Ιατρεία Κλινικών της συµβεβληµένων διαγνωστικών κέντρων        € 15 

 Για επίσκεψη στο ιατρείο συµµετοχή         € 20 

 Για επίσκεψη του ιατρού στο σπίτι του ασφαλιζόµενου ώρα από τις 7 το  

πρωί έως τις 10 το βράδυ           € 35 

 Για επίσκεψη του ιατρού στο σπίτι του ασφαλιζόµενου ώρα από τις από τις  

10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, καθώς και στις αργίες και το Σαββατοκύριακο    € 50 

 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης των Ασφαλισµένων λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο στο 

18189.Υπηρεσίες που παρέχονται από το τηλεφωνικό κέντρο:

  Ιατρικές συµβουλές από εφηµερεύοντες ιατρούς. 

 Άµεσες συµβουλές σε κάθε πρόβληµα υγείας. 

 Πληροφορίες για τα εφηµερεύοντα Νοσοκοµεία και Φαρµακεία και για πάνω από 

50.000 φορείς υγείας σε όλη την επικράτεια.  

 Πληροφορίες για το δίκτυο ιατρών  

(διευθύνσεις, ειδικότητες, ωράρια εργασίας, αµοιβές κ.α.) 

Κατά την επικοινωνία σας, θα ζητούνται το ονοµατεπώνυµό σας ή ο αριθµός ασφαλιστηρίου συµβολαίου ή 
τα στοιχεία της αστυνοµικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας. 
 

 
 

 

  

 

∆ιαγνωστικές Εξετάσεις : «Προλαµβάνω»       € 100  

(Στα παραπάνω ασφάλιστρα συµπεριλαµβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις) 

 

 

 

 

 

 

 

* Τα συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα είναι τα υποκαταστήματα και οι Κλινικές της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ σε 

Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Ετήσιο Κόστος 


