South Eastern
I n s u r a n c e

B r o k e r s

L t d

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ		

Επείγοντα & Έκτακτα
Περιστατικά
Επισκέψεις
Πώς γίνεται χρήση;

Metropolitan
210.48.09.000
παιδο-ειδικότητες
έως 16 ετών

Υγεία
210.68.67.000
Ηλικίες που εξετάζονται
άνω των 14 ετών

Γενική Κλινική Μητέρα
210.68.69.000
Ηλικίες που εξετάζονται
άνω των 16 ετών

Παίδων Μητέρα
210.68.69.404
Ηλικίες που εξετάζονται
κάτω των 16 ετών

Επείγοντα & Έκτακτα
Περιστατικά
Διαγνωστικές Εξετάσεις

Ασθενοφόρο

Ο πελάτης επισκέπτεται το Νοσηλευτικό ίδρυμα & επιδεικνύει την κάρτα υγείας SOUTHEASTERN FlexibleHealth
Δωρεάν Επισκέψεις: απεριόριστες
στους εφημερεύοντες ιατρούς • 24/24
σε παθολόγο, χειρουργό, ορθοπεδικό,
παιδίατρο, παιδοχειρουργό, παιδοορθοπεδικό, καρδιολόγο
• 09.00 - 21.00 σε ΩΡΛ, Πνευμονολόγο, Νευρολόγο

Δωρεάν Εξετάσεις: έως € 300.
Το επιπλέον κόστος εξετάσεων θα
γίνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ +30%
(ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%)

• Απεριόριστες δωρεάν
επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
(εξαιρούνται οι ειδικότητες ψυχίατρος,
οδοντίατρος) • Προνομιακές
Τιμές: 20€ σε παιδίατρο, 30€
σε αλλεργιολόγο, ρευματολόγο,
ενδοκρινολόγο και ηπατολόγο και 40€
σε Ιατρούς Διευθυντές που δεν είναι
στο πρόγραμμα Εξωτερικών Ιατρείων

• ∆ιαγνωστικές εξετάσεις με τιμές
ΦΕΚ +30% (ισοδυναμεί με έκπτωση
έως και 80%). Για εξετάσεις που
δεν υπάρχει ΦΕΚ έκπτωση 50% του
ιδιωτικού καταλόγου • ΑξονικήΜαγνητική τομογραφία & triplex
καρδίας και σώματος ελάχιστη
χρέωση ΦΕΚ • Εξετάσεις Μοριακής
Βιολογίας & ειδικές αξονικές και
μαγνητικές τομογραφίες: έκπτωση
20% • Οφθαλμολογικές έκπτωση
40% • Check-up έκπτωση 30%
• Προστάτης, Γυναικολογικός
Έλεγχος, Υπέρηχος Μαστού,
Μαστογραφίες & Οδοντιατρική
Φροντίδα ειδικές τιμές

∆ωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο
(εντός Αττικής) σε περίπτωση
νοσηλείας

Δωρεάν Επισκέψεις: απεριόριστες
στους εφημερεύοντες ιατρούς
εξωτερικών ιατρείων (παθολόγος,
καρδιολόγος, ορθοπεδικός, χειρουργός) 24/24

∆ωρεάν Εξετάσεις: έως € 200 για
επείγοντα περιστατικά, και έκπτωση
50% στο υπερβάλλον των €200 ποσό
(εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και
υγειονομικό υλικό)

Δωρεάν προγραμματισμένες
επισκέψεις (κατόπιν ραντεβού)
απεριόριστες σε ειδικότητες: αιματολογίας, γαστρεντερολογίας,
δερματολογίας, ενδοκρινολογίας,
καρδιολογίας, νευρολογίας, ορθοπεδικής, ουρολογικής, οφθαλμολογίας,
πνευμονολογίας, φυσιατρικής, ΩΡΛ,
παθολογίας, χειρουργικής

Έκπτωση έως και 60% στις μη
επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις.

∆ωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο
(εντός Αττικής) σε περίπτωση έκτακτου
& επείγοντος περιστατικού

Δωρεάν Επισκέψεις: απεριόριστες
στους εφημερεύοντες ιατρούς εξωτερικών ιατρείων (γυναικολόγος,
παθολόγος, ορθοπεδικός, καρδιολόγος, χειρουργός, ΩΡΛ) 24/24

∆ωρεάν Εξετάσεις: έως € 200 για
επείγοντα περιστατικά, και έκπτωση
50% στο υπερβάλλον των €200 ποσό
(εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και
υγειονομικό υλικό)

Δωρεάν προγραμματισμένες
επισκέψεις (κατόπιν ραντεβού)
απεριόριστες σε ειδικότητες:
αιματολογίας, γαστρεντερολογίας,
δερματολογίας, ενδοκρινολογίας,
καρδιολογίας, νευρολογίας,
ορθοπεδικής, ουρολογικής, οφθαλμολογίας, πνευμονολογίας, φυσιατρικής, ΩΡΛ, παθολογίας, χειρουργικής

Έκπτωση έως και 60% στις μη
επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις.

∆ωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο
(εντός Αττικής) σε περίπτωση έκτακτου
& επείγοντος περιστατικού

Έκπτωση έως και 60% στις μη
επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις.

∆ωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο
(εντός Αττικής) σε περίπτωση έκτακτου
& επείγοντος περιστατικού

Δωρεάν Επισκέψεις: απεριόριστες
σε εφημερεύοντες ιατρούς εξωτερικών ιατρείων (παιδίατρος, παιδοχειρουργός) 24/24

-

Πολυιατρεία του Ομίλου Υγεία
Περιστερίου:
210.57.60.345
Αθηνών:
210.72.41.416

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Τακτικά Εξωτερικά
Προγραμματισμένα
Ιατρεία Εκπτώσεις σε
ραντεβού Επισκέψεις
Διαγνωστικές Εξετάσεις

-

-

Δωρεάν προγραμματισμένες
επισκέψεις: απεριόριστες
στις ειδικότητες παθολογίας,
καρδιολογίας, ενδοκρινολογίας,
ΩΡΛ, οφθαλμολογίας, ορθοπεδικής,
δερματολογίας

Έκπτωση έως και 60% στις μη
επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Για ιατρικές συμβουλές και την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των παραπάνω παροχών μπορείτε να καλέστε στην 24ωρη γραμμή υγείας του SOUTHEASTERN FlexibleHealth στο 215.535.8586.
Οι προαναφερόμενες παροχές του Ομίλου Υγεία ισχύουν απο 01/06/2016.

-
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Επείγοντα & Έκτακτα
Περιστατικά
Επισκέψεις
Πώς γίνεται χρήση;

Επείγοντα & Έκτακτα
Περιστατικά
Διαγνωστικές Εξετάσεις
Δωρεάν Εξετάσεις: αξίας 400€
ετησίως και έκπτωση 40% από τον
ιδιωτικό τιμοκατάλογο, σε περίπτωση
υπέρβασης των 400€

• Ιατρική επίσκεψη σε
Αγγειοχειρουργό & triplex φλεβών
κάτω άκρων στο Κέντρο Laser
Αντιμετώπισης Φλεβικών Παθήσεων
στην προνομιακή τιμή των 20€
• Ιατρική επίσκεψη σε Ειδικό
Ρευματολόγο στο Ιατρείο Αυτοάνοσων
Ρευματικών Παθήσεων & Κύησης στην
προνομιακή τιμή των 20€

• Έλεγχος Μαστού στην προνομιακή
τιμή των 60€ (υπέρηχος μαστού,
ψηφιακή μαστογραφία) κατόπιν
ραντεβού
• Εξετάσεις Αξονικού και
Μαγνητικού Τομογράφου κατόπιν
ραντεβού σε τιμές ΦΕΚ

Δωρεάν Ιατρικές Επισκέψεις:
απεριόριστες στις εφημερεύουσες
ειδικότητες του Παιδίατρου & του
Παιδοχειρουργού

• Δωρεάν Εξετάσεις: αξίας 400€
ετησίως και έκπτωση 40% από τον
ιδιωτικό τιμοκατάλογο, σε περίπτωση
υπέρβασης των 400€
• Έκπτωση 20% στις ιατρικέςεπεμβατικές πράξ εις που
πραγματοποιούνται στα επείγοντα (για
τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία)

Ιατρικές επισκέψεις σε
Παιδοορθοπεδικό, ΠαιδοΩΡΛ και
Παιδοοφθαλμίατρο στην προνομιακή
τιμή των 40€, στα εξωτερικά
ιατρεία κατόπιν ραντεβού

• Εξετάσεις Αξονικού και
Μαγνητικού Τομογράφου κατόπιν
ραντεβού σε τιμές ΦΕΚ

• Δωρεάν μεταφορά με
ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός
Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού που χρήζει νοσηλεία
• Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη
εισαγωγής του ασθενούς

Δωρεάν Ιατρικές Επισκέψεις:
απεριόριστες στις εφημερεύουσες
ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου,
Ορθοπαιδικού και Χειρουργού για
επείγοντα περιστατικά.

• Δωρεάν Εξετάσεις*: αξίας
400€ ανά επείγον περιστατικό.
Σε περίπτωση που η αξία των
διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα
400€ θα χρησιμοποιείται προνομιακός
τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές
ΦΕΚ (κρατικού τιμοκαταλόγου). Όπου
δεν προβλέπεται ΦΕΚ, έκπτωση 40%
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
• Έκπτωση 30% στις ιατρικές και
χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες
δεν απαιτείται νοσηλεία)

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
σε όλες τις ειδικότητες στην
προνομιακή τιμή των 20€

• Διαγνωστικές Εξετάσεις:
Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος
βασισμένος σε τιμές κρατικού
τιμολογίου για τη διενέργεια μη
επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων.
Όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, έκπτωση
40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
• Check up: Προνομιακές τιμές σε
προγράμματα προληπτικού ελέγχου
• Φυσικοθεραπευτήριο: ειδικές
προνομιακές τιμές
• Συνεδρία φυσιοθεραπείας 25€
• Συνεδρία φυσικοθεραπείας με χρήση
πισίνας 30€
• Συνεδρία φυσικοθεραπείας με χρήση
TECAR 30€
• Πελματογράφημα 40€
• Κατασκευή ειδικών πελμάτων 60€
Πληροφορίες: 210 6502903-4,
Δευτ.-Παρ. 08:00-21:00

• Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο,
για διακομιδές εντός Αττικής, σε
περίπτωση επείγοντος περιστατικού
που χρήζει νοσηλεία.
• Έκπτωση 40% σε περίπτωση μη
εισαγωγής του ασθενούς.

210.61.84.000

Ιασώ Παίδων
210.63.83.510
Εξωτερικά Ιατρεία:
210.63.83.070-063
Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

Ιασώ General
210.63.83.510
Εξωτερικά Ιατρεία:
210.65.02.662-2015
Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

Ασθενοφόρο

Ο πελάτης επισκέπτεται το Νοσηλευτικό ίδρυμα & επιδεικνύει την κάρτα υγείας SOUTHEASTERN FlexibleHealth
-

Ιασώ

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Τακτικά Εξωτερικά
Προγραμματισμένα
Ιατρεία Εκπτώσεις σε
ραντεβού Επισκέψεις
Διαγνωστικές Εξετάσεις

*Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
δεν περιλαμβάνονται φάρμακα,
ιατρικές επεμβατικές πράξεις, ειδικά
υλικά και υγειονομικό υλικό.
Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται
υλικά, φάρμακα, πακέτα χρεώσεων,
ενδοσκοπήσεις και αμοιβές ιατρών.

-

• Extra Benefits: συμμετοχή στο
πρόγραμμα τακτικών προσφορών του
ΙΑΣΩ GENERAL

Για ιατρικές συμβουλές και την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των παραπάνω παροχών μπορείτε να καλέστε στην 24ωρη γραμμή υγείας του SOUTHEASTERN FlexibleHealth στο 215.535.8586.
Οι προαναφερόμενες παροχές του Ομίλου Υγεία ισχύουν απο 01/06/2016.
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Επείγοντα & Έκτακτα
Περιστατικά
Επισκέψεις

Επείγοντα & Έκτακτα
Περιστατικά
Εξετάσεις & Υπηρεσίες

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Τακτικά Εξωτερικά
Προγραμματισμένα
Ιατρεία Εκπτώσεις σε
ραντεβού Επισκέψεις
Διαγνωστικές Εξετάσεις
& Υπηρεσίες

Ασθενοφόρο

Πώς γίνεται χρήση;

Ο ασφαλισμένος προσέρχεται στη κλινική ή/και διαγνωστικό κέντρο που τον εξυπηρετεί, αναφέρει ότι είναι πελάτης της SOUTHEASTERN και επιδεικνύει το έντuπo
προνομίων (σε περίπτωση γενικής ασφάλειας) ή την κάρτα υγείας του (σε περίπτωση νοσοκομειακής ασφάλισης) και την αστυνομική του ταυτότητα για να επωφεληθεί
των προνομίων.

Euromedica

Απεριόριστες Δωρέαν Επισκέψεις
στους εφημερεύοντες ιατρούς των
παρακάτω κλινικών:
• EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Καρδιολογικό, Παθολογικό,
Παιδιατρικό, Χειρουργικό
• EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Καρδιολογικό, Παθολογικό,
Χειρουργικό

210.36.86.800

(*) Αφορά κατόχους ασφαλιστήριων γενικών κλάδων.

Δωρεάν Γενική αίματος -CRP - TKE
στα εξωτερικά ιατρεία στα έκτακτα
περιστατικά των παρακάτω κλινικών:
• EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Καρδιολογικό, Παθολογικό,
Παιδιατρικό, Χειρουργικό
• EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Καρδιολογικό, Παθολογικό,
Χειρουργικό.

Προνομιακές τιμές σε επισκέψεις
κλινικών ιατρών εντός των
διαγνωστικών κέντρων
Προνομιακές τιμές σε επισκέψεις
ιατρών όλων των ειδικοτήτων (εκτός
γυναικολογικών περιστατικών) στα
εξωτερικά Ιατρεία των κλινικών του
Ομίλου στη Θεσσαλονίκη

• Διαγνωστικά Κέντρα: ειδικός
προνομιακός τιμοκατάλογος για
όλες τις εξετάσεις στα ιδιόκτητα
διαγνωστικά κέντρα του ομίλου
πανελλαδικά
• Κλινικές: Εκπτώσεις σε εξετάσεις:
20% στις εξετάσεις μέχρι €100,00,
25% από €101,00 - €300,00 &
30% > € 301,00. Εκπτώσεις σε
νοσηλείες: 10% στα νοσήλια για
ιδιωτική νοσηλεία και 10% επί των
χρεώσεων που δεν καλύπτονται από
τα ασφαλιστικά ταμεία (εξαιρούνται
φάρμακα ,ειδικά υλικά & αμοιβές
ιατρών) (*)
• Οφθαλμολογικό Κέντρο
ΟΡΑΣΙΣ: 30% στις εξετάσεις που
πραγματοποιούνται στα ΟΡΑΣΙΣ
και ειδικές τιμές για χειρουργεία
διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία
- πρεσβυωπία) και καταρράκτη
• Check Up: διαμορφωμένα check up
ανάλογα με την ηλικία και το φύλο με
ειδικές προνομιακές τιμές
• Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ: για όλες
τις εξετάσεις

• Διαγνωστικά Κέντρα: Δωρεάν
Μεταφορά με ασθενοφόρο
μη περιπατητικών & εκτάκτων
περιστατικών προς τα διαγνωστικά
κέντρα (για Αξονικές & Μαγνητικές
Τομογραφίες, Αξονικές
Στεφανιογραφίες, εξετάσεις πυρηνικής
ιατρικής)
• Κλινικές: Δωρεάν Μεταφορά με
ασθενοφόρο μόνο για περιπτώσεις
νοσηλείας και μόνο για Θεσσαλονίκη.

