Πρωτοβάθμια Φροντίδα MEDICARE
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Λείστε το πρόβλημ
Aπεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
Aπεριόριστες ιατρικές πράξεις
Aπεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις σε συνεργαζόμενες μονάδες Υγείας
Με το νέο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας MEDICARE εξασφαλίζετε απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις, απεριόριστες ιατρικές πράξεις και απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις σε συνεργαζόμενες μονάδες Υγείας.
Το MEDICARE απευθύνεται σε ηλικίες από 30 ημερών έως 60 ετών και κοστίζει €16 το μήνα, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Επιπλέον μπορείτε να ασφαλίσετε και τα μέλη της οικογένειάς σας και να αποκτήσετε το πρόγραμμα
υγείας MEDICARE με 5% έκπτωση.

Αποκτήστε και εσείς πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

MEDICARE
με 16€/μήνα.

Επικοινωνήστε σήμερα στα τηλέφωνα:

2310 778 714 και 6932 445 007
Το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη & Β. Ελλάδα υποστηρίζεται
αποκλειστικά μόνο απο την Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.

Καλύψεις
Ιατρικές επισκέψεις
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις:
Σε γιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής, χωρίς καμία συμμετοχή.
Σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων με συμμετοχή €10.
Σε περίπτωση που σε μία συνεργαζόμενη μονάδα υγείας δεν υπάρχει γιατρός της απαιτούμενης ειδικότητας, τότε καλύπτονται απολογιστικά μέχρι €30 ανά επίσκεψη σε γιατρό αυτής της ειδικότητας
(με παραπεμπτικό από τη συνεργαζόμενη μονάδα υγείας).

Ιατρικές πράξεις
Απεριόριστες ιατρικές πράξεις χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Διαγνωστικές εξετάσεις
Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με 100% κάλυψη.

Ιατρικές συμβουλές

Ιατρικές συμβουλές και οδηγίες 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, στη Γραμμή Υγείας 1010
από τους εξειδικευμένους γιατρούς και συνεργάτες της INTERAMERICAN.

Δεύτερη γνώμη από το παγκόσμιο δίκτυο «Best Doctors»

Δεύτερη ιατρική γνώμη για τη διάγνωση - και τη θεραπευτική αγωγή που σας έχει
συστηθεί, από τους Best Doctors, ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερους από
53.000 κορυφαίους γιατρούς, οι οποίοι έχουν απόλυτη εξειδίκευση σε 430
ειδικότητες και υποκατηγορίες, όσες φορές χρειαστεί.

Επιπλέον παροχές
• Έκπτωση 10% στα έξοδα νοσηλείας αν χρειαστεί να νοσηλευτείτε στην EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Περιλαμβάνονται τα έξοδα χειρουργείου, δωματίου και τροφής.
• Ειδικά πακέτα επεμβάσεων και νοσηλείας σε προνομιακές τιμές.
• Δωρεάν κρεβάτι σε συνοδό αν κατοικεί εκτός Θεσσαλονίκης.
• Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο για νοσηλεία στη Γενική Κλινική
εντός νόμου Θεσσαλονίκης, ή
• 50% έκπτωση για μεταφορά από σημεία εκτός νομού.
• Έκπτωση 40% επί του τιμοκαταλόγου ιδιωτών για εξετάσεις ή πράξεις
που δεν καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
Το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη/ Β.Ελλάδα υποστηρίζεται αποκλειστικά
και μόνο απο την Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.
Μαρίας Κάλλας 11 & Γραβίας 2 (Έναντι Μεγάρου Μουσικής).
Τηλ.: 2310 895 100

