Σε συνεργασία µε τον ‘Όµιλο Υγείας ‘’ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ’’,
η Alpha Insurance A/S παρέχει προνόµια και
υψηλή ποιότητα ολικών ιατρικών υπηρεσιών
στους ασφαλισµένους της, µέσω ασφαλιστικών
προγραµµάτων µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο
αυτοκινήτου!

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
& ∆ΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ!

Με την προσέλευση των δικαιούχων της
παραπάνω προσφοράς στις Μονάδες του Οµίλου
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, θα γίνεται και ταυτόχρονη ∆ωρεάν
έκδοση της κάρτας Υγείας της Βιοιατρικής που
διευκολύνει την πρόσβαση στο διαγνωστικό
ιστορικό του παραλήπτη αλλά και στη ταχύτερη
αναγνώριση και εξυπηρέτησή του.
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, πέραν
των σηµαντικών εκπτώσεων και των προνοµίων, εξασφαλίζει:
∆ωρεάν απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές
επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία των κλινικών
του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης)
στις ειδικότητες του παθολόγου, καρδιολόγου και γενικού χειρουργού. Στις υπόλοιπες
ειδικότητες, µε προσωπική χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση του ασφαλισµένου κατά
τριάντα ευρώ (30€) ανά επίσκεψη. Στην περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το
αντίτιµο στα Τ.Ε.Π. των κλινικών του Οµίλου ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (€30).
Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο 2.500 ιατρών
όλων των ειδικοτήτων

Απεριόριστες κατ' οίκον ιατρικές επισκέψεις
σε περίπτωση αντιµετώπισης επείγοντος περιστατικού και
αδυναµίας µετακίνησης του ασθενή, µε προσωπική συµµετοχή
του ασφαλισµένου, µε τις κατωτέρω ειδικές τιµές:
* Επίσκεψη κατ' οίκον κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες: εξήντα ευρώ (€60)
* Επίσκεψη κατ' οίκον εκτός ωραρίου και κατά τις αργίες: ογδόντα ευρώ (€80)
∆ιευκρινίζεται ότι η υπηρεσία των κατ' οίκον ιατρικών επισκέψεων, παρέχεται µόνο στο
λεκανοπέδιο Αττικής και, κατόπιν συνεννόησης µε το Ιατρικό Τηλεφωνικό Κέντρο.
Για την υπόλοιπη χώρα και τη Θεσσαλονίκη εφόσον υπάρχει διαθέσιµος ιατρός.

(παθολόγος, καρδιολόγος, γενικός χειρουργός, νευρολόγος, δερµατολόγος, ουρολόγος,
πνευµονολόγος, γυναικολόγος, ενδοκρινολόγος, ρευµατολόγος, ορθοπεδικός, ΩΡΛ,
νεφρολόγος, αλλεργιολόγος, θωρακοχειρουργός, αγγειοχειρουργός, νευροχειρουργός,
οφθαλµίατρος, παιδίατρος, παιδοχειρουργός, αιµατολόγος γαστρεντερολόγος,
γναθοχειρουργός, διαβητολόγος-διαιτολόγος, ηπατολόγος, µαστολόγος και πλαστικός
χειρουργός) στην Αττική, Θεσσαλονίκη και επαρχία, έναντι συµβολικού αντιτίµου
τριάντα ευρώ (30€) ανά επίσκεψη.

ενηλίκων ανά φύλο, για παιδιά, για διαβήτη διενεργούµενοι στα διαγνωστικά
υποκαταστήµατα και τις κλινικές του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ καθώς και στα
συνεργαζόµενα διαγνωστικά κέντρα, µε προσωπική χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση
του ασφαλισµένου. Αναλυτική περιγραφή των εξετάσεων και συνολικό κόστος δίνεται
στο παράρτηµα.

∆ιαγνωστικές εξετάσεις

Αιµοληψία κατ' οίκον

διενεργούµενες στα διαγνωστικά υποκαταστήµατα και τις κλινικές του Οµίλου
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ καθώς και στα συνεργαζόµενα διαγνωστικά κέντρα της επαρχίας, µε
προσωπική χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση του ασφαλισµένου και προνοµιακή
έκπτωση τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου της
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ.

µε χρηµατοοικονοµική συµµετοχή του ασφαλισµένου ύψους δέκα ευρώ (€10) µόνο
εντός λεκανοπεδίου Αττικής.

Λίστα επιλεγµένων εξετάσεων Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρογενετικής
διενεργούµενες αποκλειστικά στα διαγνωστικά υποκαταστήµατα και τις κλινικές του
Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ µε ειδικό ποσοστό έκπτωσης είκοσι τοις εκατό (20%).

Ετήσιοι προληπτικοί έλεγχοι (check up)

Νοσήλια µε έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%)
σε όλες τις Κλινικές του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών, Πειραιά και
Θεσσαλονίκης). Της αναφερόµενης έκπτωσης εξαιρούνται τα πάσης φύσεως
φάρµακα, υλικά και οι αµοιβές των ιατρών.
∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο
στις συµβεβληµένες Κλινικές του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Αθηνών, Πειραιά και
Θεσσαλονίκης) µέσα στα όρια του εκάστοτε νοµού και µε τη προϋπόθεση ότι θα
προκύψει νοσηλεία.
Οδοντιατρικές πράξεις
παιδοοδοντία και ορθοδοντική, σε δίκτυο ιδιόκτητων και συνεργαζόµενων
οδοντιάτρων µε ειδικό ποσοστό έκπτωσης σαράντα τοις εκατό (40%) επί του
εκάστοτε ιδιωτικού τιµοκαταλόγου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ.
Χρήση Ιατρικού Τηλεφωνικού Κέντρου
για το συντονισµό του ασφαλιστικού προγράµµατος καθώς και την παροχή χρήσιµων
πληροφοριών. Οι ανωτέρω υπηρεσίες υποστηρίζονται διαχειριστικά και
µηχανογραφικά από Συντονιστικό Ιατρικό Τηλεφωνικό Κέντρο, µε το οποίο
συνεργάζεται η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ µέσω ενός ενιαίου πανελλαδικού αριθµού 14 501
(χρέωση €0,75 από σταθερά και €1,26 από κινητά το λεπτό, µη συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).

Το πληροφοριακό σύστηµα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης
στοιχείων κλινικού και εργαστηριακού ιστορικού µε την µορφή ηλεκτρονικού
ιατρικού φακέλου που δίνει την δυνατότητα στον ασθενή κατά την ελεύθερη και
απόλυτη κρίση του να τα αναζητήσει και ανακοινώσει σε θεράποντα/ες ιατρό/ούς
της αρεσκείας του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΘΩΡΑΚΟΣ (F) A/A
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆Α
ΗΛ/ΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
PSA
TIMH 70€
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΘΩΡΑΚΟΣ (F) A/A
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆Α
ΗΛ/ΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
TEST PAP
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
TIMH 70€

ΠΑΙ∆ΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
Τ.Κ.Ε.
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆Α
SGOT
SGPT
Γ-GT
ALP
ΣΙ∆ΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΗΛ/ΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
TIMH 70€

ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
T.K.E.
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆Α
SGOT
SGPT
Γ-GT
ALP
ΣΙ∆ΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΗΛ/ΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
TIMH 80€

