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Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου  
Συμβολαίου  και  τους  Ορισμούς  και  Ειδικούς  Όρους  Συμπληρωματικών  Καλύψεων  
Ατυχήματος και Ασθενείας, εκτός αν το παρόν παράρτημα ορίζει διαφορετικά 

 
 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ  

α.  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ:  Θεωρούνται  ο  Ασφαλισμένος  και  
τα  εξαρτώμενα  πρόσωπα,  εάν  έχουν  συμπεριληφθεί  στην  κάλυψη 
που παρέχει το παράρτημα αυτό.  

β. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:   
Στο  πρόγραμμα  συμμετέχουν  αποκλειστικά  τα  ιδιόκτητα  
διαγνωστικά κέντρα και κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ σε  
Αθήνα  και  Θεσσαλονίκη,  στα  οποία  αποκλειστικά  και  μόνο  ο  
ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις του.  
Η  Εταιρία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αλλάξει  το  διαγνωστικό  
κέντρο με το οποίο είναι συμβεβλημένη.  

γ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:   
Είναι  οι  αιματολογικές,  βιοχημικές,   μικροβιολογικές,  
κυτταρολογικές  και   απεικονιστικές  εξετάσεις  που  
πραγματοποιούνται  αποκλειστικά  στο    Συμβεβλημένο  
Διαγνωστικό  Κέντρο,  με  βάση  το  αντίστοιχο  παραπεμπτικό  
σημείωμα  από  συμβεβλημένο  ιατρό,  συνεπεία  ατυχήματος  ή  
ασθένειας, οι οποίες καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους του  
παρόντος παραρτήματος.  

δ. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ:   
Είναι  ο  Ιατρός  που  συνεργάζεται  με  το  Συμβεβλημένο  
Διαγνωστικό Κέντρο (ιατροί εντός των νοσοκομείων του ομίλου  
Υγεία καθώς και συμβεβλημένο δίκτυο Ιατρών).  

ε. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ:   
Είναι  οι  επισκέψεις  που  θα  πραγματοποιήσει  το  καλυπτόμενο  
πρόσωπο  στο  Ιατρείο  του  Συμβεβλημένου  Ιατρού  είτε  ο  
Συμβεβλημένος Ιατρός  στην οικία του Ασφαλισμένου, σύμφωνα  
με όσα αναγράφονται στο παρόν παράρτημα  

στ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ:   
Είναι το ποσό με το οποίο συμμετέχει το καλυπτόμενο πρόσωπο  
στο κόστος της Ιατρικής Επίσκεψης στο Ιατρείο .  

ζ. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Check Up):  
Είναι  οι  προληπτικές  εξετάσεις  υγείας  που  μπορεί  να  
πραγματοποιήσει το καλυπτόμενο πρόσωπο στο Συμβεβλημένο  
Διαγνωστικό Κέντρο, μία φορά κάθε ασφαλιστικό έτος, σύμφωνα  με 
όσα αναγράφονται στο παρόν παράρτημα  

η. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ   ΥΓΕΙΑΣ   Είναι   το   τηλεφωνικό   κέντρο,   το   οποίο  
λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και  
είναι στελεχωμένο με ομάδα ειδικών σε ιατρικά και ασφαλιστικά  
θέματα  για  την  υποστήριξη  και  παρακολούθηση  της  σωστής  
εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος. Το τηλεφωνικό κέντρο  
αποτελεί το κατ’ εξοχήν αρμόδιο όργανο για την ενεργοποίηση  
και  τον  συντονισμό  των  επί  μέρους  παροχών  της  παρούσας  
κάλυψης καθώς και για την ενημέρωση σχετικά με τη διεύθυνση  
των Συμβεβλημένων Διαγνωστικών Κέντρων και Συμβεβλημένων  
Ιατρών.  

 

 
 
2. ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ  

Με  βάση  τις  παροχές  και  τα  ασφάλιστρα  που  αναφέρονται  
στο  Ασφαλιστήριο  Συμβόλαιο,  η  Εταιρία  παρέχει  κάτω  από  
τους  ακόλουθους  όρους  και  περιορισμούς,  στα  καλυπτόμενα  
πρόσωπα εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία έχει σαν αιτία  
ατύχημα ή ασθένεια, σύμφωνα με τα κατωτέρω.  

Α. Διαγνωστικές εξετάσεις  
Αν συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας, κατά τη διάρκεια ισχύος  της 
παρούσας κάλυψης, και με βάση παραπεμπτικό σημείωμα  
συμβεβλημένου Ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας το καλυπτόμενο  
πρόσωπο  είναι  αναγκαίο  να  υποβληθεί  σε  εξωνοσοκομειακές  
διαγνωστικές  εξετάσεις,  η  Εταιρία  παρέχει  την  δυνατότητα  
διενέργειας των απαραίτητων εξετάσεων αποκλειστικά και μόνο  
στο Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο και μέχρι του ανώτατου  
ετήσιου ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2500)  
που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.  
Η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος των Διαγνωστικών  
Εξετάσεων είναι η εξής:  

Στις  εξετάσεις  με  παραπεμπτικό  ιδιώτη  ιατρού  η  συμμετοχή  
του  ασφαλισμένου  είναι  15%  επι  ειδικού  συμφωνημένου  
τιμοκαταλόγου.  

Στις εξετάσεις που έχουν ΦΕΚ με χρήση ταμείου η συμμετοχή  
του  ασφαλισμένου  είναι  μηδένική  0%.  Στη  περίπτωση  που  ο  
ασφαλισμένος  προσέλθει  για  τη  διενέργεια  διαγνωστικών  
εξετάσεων  με   έγκυρο  παραπεμπτικό   ηλεκτρονικής  
συνταγογράφησης  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  ,  τότε  οι  εξετάσεις  θα  
εκτελούνται δωρεάν.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια των εξετάσεων είναι  η 
τήρηση της διαδικασίας και η προσκόμιση των δικαιολογητικών  
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 4. Σε περίπτωση που  
διενεργούνται  διαγνωστικές  εξετάσεις  που  δεν  καλύπτονται  ή 
εξαιρούνται για τους πρώτους 8 μήνες από την έναρξη του  
ασφαλιστηρίου ή που το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων  
υπερβεί το ανώτατο ετήσιο όριο, τότε το κόστος τους θα βαρύνει  το 
καλυπτόμενο πρόσωπο.  
Στην περίπτωση αυτή, το καλυπτόμενο μέλος θα  καταβάλλει το  
οφειλόμενο  ποσό  απευθείας  στο  Συμβεβλημένο  Διαγνωστικό  
Κέντρο.  

Β. Ιατρικές επισκέψεις στο Ιατρείο  
Η  Εταιρία  καλύπτει  απεριόριστες  προγραμματισμένες  ιατρικές  
επισκέψεις  σε  ιατρούς  ειδικοτήτων,  αποκλειστικά  και  μόνο  
κατόπιν  ραντεβού  μέσω  του  συντονιστικού  τηλεφωνικού  
κέντρου,  με  συμμετοχή  ασφαλισμένου  είκοσι  ευρώ  (20€)  στο  
δίκτυο του Ομίλου.  
Επίσης καλύπτει απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε όλα ιατρεία  
και όλες τις κλινικές ειδικότητες των Διαγνωστικών Κέντρων της  
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή  
του ασφαλισμένου δέκα πέντε ευρώ (15€) ανά επίσκεψη. 
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Δωρεάν επισκέψεις  
ΔΩΡΕΑΝ Απεριόριστες επισκέψεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε όλες τις εφημερεύουσες ειδικότητες στις ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ  
ΑΘΗΝΩΝ,ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΩΡΕΑΝ Απεριόριστες επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών (παθολόγος, καρδιολόγος, χειρουργός, ορθοπεδικός) στην  
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ**  
Το ποσό της συμμετοχής του καλυπτόμενου προσώπου καταβάλλεται απευθείας στον Ιατρό, έναντι έκδοσης νόμιμης απόδειξης.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 4.  

Το καλυπτόμενο μέλος υποχρεούται να επικοινωνήσει με το Τηλεφωνικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για θέματα υγείας, μέσω  
του οποίου δίδονται οι πληροφορίες προκειμένου να εγκριθεί και να οργανωθούν τα ανωτέρω.  

Γ. Ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check – up) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  

Η Εταιρία παρέχει στο καλυπτόμενο μέλος τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει έναν προληπτικό έλεγχο της υγείας του (check – up),  
κάθε ασφαλιστικό έτος, με προσωπική χρέωση του ασφαλισμένου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πακέτο εξετάσεων για βεβαίωση άθλησης από 15 ετών και άνω  

 
 
 
 
 
 
 

TIMH  

 

50€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
** Οι παροχές αυτές ισχύουν όσο είναι σε ισχύ η σύμβαση συνεργασίας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ  CHECK UP  

 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol)  

  
  

5518   
2001   
8801   
5502   
2002  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R) ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum)  
5513  ΛΙΠΙΔΙΑ(Lipids)  

TIMH  20€  

ΚΩΔΙΚΟΣ  CHECK UP  

 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΑΓΡΑΦΗΜΑ  
70006   

  
 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ  

(Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΔΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
(ΑΘΗΝΑ) ΚΑΙ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)  

ΚΑΘ’ ΥΠΟΔΕΙΞΗ   
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  TIMH  

 38€  

 16€  
ΨΦΠ. ΘΩΡΑΚΟΣ (P) A/A  16€  
ΨΦΠ. ΘΩΡΑΚΟΣ (F+P) A/A   26€  

5514  
5515  ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol)  
5516  ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol)  

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (Chol/HDL)  
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ  
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose)  

57004  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  

52001  ΤΡΙΠΛΕΧ ΚΑΡΔΙΑΣ  

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ   
ΨΦΠ. ΘΩΡΑΚΟΣ (F) A/A  



 
 
 
 

Οι  εξετάσεις  του  ετήσιου  προληπτικού  ελέγχου  διενεργούνται  όλες 
μαζί και μόνο στο Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο. Για  τη 
διενέργεια του ετήσιου προληπτικού ελέγχου το καλυπτόμενο  μέλος 
θα πρέπει να καλέσει το Τηλεφωνικό Κέντρο εξυπηρέτησης  
πελατών για θέματα υγείας ώστε να του δοθούν οι κατάλληλες  
οδηγίες .  

3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ: ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ  
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

α. Εργαστηριακές εξετάσεις  
ΚΑΛΥΨΕΙΣ:  
1. Κάθε διαγνωστική, μη επεμβατική, εργαστηριακή εξέταση, είτε  
αυτή περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ, είτε όχι, είτε καλύπτεται από τον  
ΕΟΠΥΥ είτε όχι.  
2. Κάθε είδους προϋπάρχουσα πάθηση και εκ γενετής ανωμαλία 3. 
Οι εξετάσεις εγκυμοσύνης και εξωσωματικής γονιμοποίησης.  Τα 
 προβλήματα  στειρότητας  και  υπογονιμότητας*  Δεν  
καλύπτονται για τους πρώτους οκτώ (8) μήνες ασφάλισης  
4.  Οι  εργαστηριακές  εξετάσεις  που  σχετίζονται  με  χρήστες  
ναρκωτικών  και  αλκοόλ,  τον  χρόνιο  αλκοολισμό,  ή  χρήση  
ναρκωτικών  ή  τοξικών  ουσιών  ή  ψυχοφαρμάκων*  Δεν  
καλύπτονται για τους πρώτους οκτώ (8) μήνες ασφάλισης  
5.  Οι  εργαστηριακές  εξετάσεις  σχετιζόμενες  με  ψυχιατρικές  
παθήσεις,  διανοητικές,  νευροφυτικές,  νευρικές  και  διπολικές  
διαταραχές,  ψυχολογικές  ή  ψυχιατρικές  παθήσεις,  επιληψία,  
σπασμούς και απώλεια συνείδησης* Δεν καλύπτονται για τους  
πρώτους οκτώ (8) μήνες ασφάλισης  
6. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που σχετίζονται με την θεραπεία  της 
ακμής* Δεν καλύπτονται για τους πρώτους οκτώ (8) μήνες  
ασφάλισης  
7.  Οι  εργαστηριακές  εξετάσεις  που  σχετίζονται  με  την  
αντιμετώπιση και θεραπεία της παχυσαρκίας* Δεν καλύπτονται  για 
τους πρώτους οκτώ (8) μήνες ασφάλισης  
8.  Τα  Αλλεργικά  test  (rast  test).  *  Δεν  καλύπτονται  για  τους  
πρώτους οκτώ (8) μήνες ασφάλισης  
9. Οι Εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας* Δεν καλύπτονται για τους  
πρώτους οκτώ (8) μήνες ασφάλισης Δηλαδή οι εξετάσεις που  
αφορούν  στην  διαπίστωση  μιας  λοίμωξης  σε  αρχικά  στάδια  
προσδιορισμός   της  ενεργότητας/μεταδοτικότητας  νόσων  
εκτίμηση  της  αντίδρασης  σε  ακολουθούμενες  θεραπείες  
ακριβής καθορισμός του τύπου/είδους μιας ασθένειας για την  
εξατομίκευση της αγωγής ανίχνευση και πρόληψη κληρονομικών  
νοσημάτων προσδιορισμός της ακριβούς γενετικής βλάβης και η  
συσχέτιση με το φαινότυπο και σχετίζεται με  
α)  Έλεγχο  Φορέων  και  προγεννητική  διάγνωση  γενετικών  
νοσημάτων  (Β-μεσογειακή  αναιμία,   κυστική  ινώδη  νόσο,  
αχονδροπλασία,  υποχονδροπλασία,  προομιλητική  βαρηκοΐα,  
κληρονομική αιμοχρωμάτωση, σύνδρομο εύθραυστου Χ).   
(β) Μοριακούς Ελέγχους σε γονίδια προδιάθεσης (θρομβοφιλία,  
οστεοπόρωση, νόσο Alzheimer, καρκίνο μαστού και ωοθηκών).  
(γ)  Έλεγχο  Πατρότητας,  καθορισμού  φύλου,  έλεγχο  
μικροελλειμάτων  του  χρωμοσώματος  Υ  (ανδρική  στειρότητα),  
ταυτοποίηση συστήματος Rhesus.  
(δ) Ανίχνευση γενετικού υλικού ιών και μικροοργανισμών (CMV,  
HPV, HBV, HCV, Chlamydia trachomatis, Toxoplasma gondii).  
10.  Οι  εξετάσεις  με  PET/CT*  Δεν  καλύπτονται  για    τους  
πρώτους οκτώ (8) μήνες ασφάλισης Δηλαδή οι εξετάσεις που  
πραγματοποιούνται  με ένα υβριδικό σύστημα απεικόνισης, το  
οποίο  συνδυάζει  δύο  μεθόδους,  την  ποζιτρονική  τομογραφία  
(ΡΕΤ) και την αξονική τομογραφία (CT),σε ένα μόνο μηχάνημα.  Η 
ΡΕΤ είναι μια μοναδική απεικονιστική μέθοδος που παρατηρεί  in 
vivo τις βιολογικές αλλαγές, χρησιμοποιώντας ραδιοφάρμακα  που  
μιμούνται  ενδογενή  μόρια.  Η  εξέταση  περιλαμβάνει  την  
ενδοφλέβια χορήγηση μιας πολύ μικρής δόσης ραδιοφαρμάκου,   

 

 
 
 
 
το οποίο «ταξιδεύει»  σε  όλο  το  σώμα  και προσλαμβάνεται από  
όργανα και ιστούς. Με αυτόν τον τρόπο, κύτταρα με ταχύτερο  
μεταβολισμό (όπως τα καρκινικά) ανιχνεύονται. Αναγνωρίζοντας  
τις  αλλαγές  στο  σώμα  σε  κυτταρικό  επίπεδο,  η  PET  μπορεί  να  
ανιχνεύσει  νωρίτερα  τη  νόσο  πριν  να  γίνει  εμφανής  σε  άλλες 
απεικονιστικές μεθόδους. Στην κλινική πράξη, η PET/CT  
χρησιμοποιείται στη συντριπτική πλειονότητα για την ανίχνευση  
κακοήθειας.  Σε  μικρότερο  βαθμό,  η  PET/CT  χρησιμοποιείται  
για  ανίχνευση  προβλημάτων  του  μυοκαρδίου  (αιμάτωση  ή  και  
βιωσιμότητα),  για  διαταραχές  εγκεφάλου  (περιλαμβάνοντας  
εγκεφαλικούς  όγκους,  διαταραχές  μνήμης,  ανίχνευση  
επιληπτογόνων εστιών) ή για ανίχνευση φλεγμονών.  
11. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που σχετίζονται με την νευρική  
ανορεξία και την βουλιμία* Δεν καλύπτονται για τους πρώτους  
οκτώ (8) μήνες ασφάλισης  
12.  Οι  εξετάσεις  που  αφορούν  το  Σύνδρομο  επίκτητης  
ανοσολογικής  ανεπάρκειας  (AIDS)  και  τις  επιπλοκές  του*  Δεν  
καλύπτονται για τους πρώτους οκτώ (8) μήνες ασφάλισης  
13. Η αμοιβή του ιατρού  που  διενεργεί  οποιαδήποτε από τις  
καλυπτόμενες εργαστηριακές εξετάσεις.  
*Οι εξετάσεις με αστερίσκο δεν καλύπτονται για τους πρώτους  
οκτώ  (8)  μήνες  ασφάλισης  από  την  ημερομηνία  ένταξης  του  
ασφαλισμένου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
1. Οι εξετάσεις για τις οποίες ο Πάροχος για ιατρικούς λόγους (π.χ.  
λόγω χορηγούμενης αναισθησίας, ενδεχόμενης επικινδυνότητας,  
επιπλοκών  κλπ)  κρίνει  ότι  για  την  εκτέλεσή  τους  απαιτείται  
Νοσοκομειακό περιβάλλον.  
2. Κάθε είδους ενδοσκοπικές πράξεις κάθε ιατρικής ειδικότητας  
όπως  γαστρεντερολογικές, πνευμονολογικές, γυναικολογικές,  
ουρολογικές,  ΩΡΛ,  ορθοπεδικές  καθώς  και  οι  ενδοσκοπικοί  
υπέρηχοι.  Για  τις  πράξεις  αυτές  ισχύει  ειδικός  προνομιακός  
τιμοκατάλογος προσωπικής χρέωσης ο οποίος επισυνάπτεται ως  
παράρτημα 1.  
3. Οι παρακεντήσεις και οι λήψεις Βιοψίας.  
4.  Κάθε  εξέταση  επί  υλικών  Βιοψίας  (παθολογοανατομικές,  
ιστολογικές και ανοσοϊστοχημείας).  
5. Οι επεμβατικές πράξεις  για  τη  λήψη  αμνιακού  υγρού στις  
περιπτώσεις εγκυμοσύνης.  
6.  Οι  εξετάσεις  που  δεν  εκτελούνται  στην  Βιοιατρική  ή  
αποστέλλονται για διενέργεια στο εξωτερικό.  
7. Εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο, που  θα 
προστεθούν στο μέλλον στις εκτελούμενες από τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  
(νέες εξετάσεις).  
8. Τα απαραίτητα χορηγούμενα φάρμακα για την πραγματοποίηση  
των εξετάσεων.  
Για τα φάρμακα αυτά:  
α)  αν  ο  ασφαλισμένος  προσκομίσει  θεωρημένο  και  έγκυρο  
παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ, ή προσκομίσει ο ίδιος το φάρμακο, δεν  θα 
καταβάλλει καμία συμμετοχή,  
β) εάν ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ ή  το 
φάρμακο δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ ή δεν προσκομίσει  ο 
ίδιος το φάρμακο, τότε καταβάλλει το σύνολο της αξίας του  
φαρμάκου.  
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Το καλυπτόμενο πρόσωπο το οποίο θα υποβληθεί σε διαγνωστικές  
εξετάσεις προσέρχεται στο «Διαγνωστικό Κέντρο» επιλογής του α) 
Χωρίς ραντεβού για εξετάσεις αίματος και ούρων   
β) Με ραντεβού για τις απεικονιστικές εξετάσεις  
Ο ασφαλισμένος δύναται να προσκομίσει:  
α)   θεωρημένο   και   σε   ισχύ   παραπεμπτικό   του   ΕΟΠΥΥ   ή  
εναλλακτικά 
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β) Απλή συνταγή ιατρού απαραίτητη μόνο για τις απεικονιστικές  
εξετάσεις  (Αξονικές,  Μαγνητικές,  Υπερηχογραφήματα,  
Ακτινογραφίες, Μαστογραφίες, Πυρηνική Ιατρική), λόγω σχετικής  
νομοθετικής υποχρέωσης για την κατηγορία των συγκεκριμένων  
εξετάσεων.  
γ)  Για  τις  εξετάσεις  αίματος  και  ούρων  δεν  απαιτείται  κανένα  
παραπεμπτικό.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  ασφαλισμένος  μπορεί  να 
δηλώσει ακόμα και προφορικά τις εξετάσεις που επιθυμεί να  
πραγματοποιήσει.  
Ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει:  
α) Εάν προσκομίσει θεωρημένο , έγκυρο και σε ισχύ παραπεμπτικό  
του ΕΟΠΥΥ, μηδενική συμμετοχή. Δηλαδή θα πραγματοποιήσει  τις 
εξετάσεις του δωρεάν.  
β)  Εάν  δεν  προσκομίσει  παραπεμπτικό  ΕΟΠΥΥ  θα  καταβάλει  
συμμετοχή ίση με το 15% της αξίας τους σύμφωνα με τον ειδικό  
συμφωνημένο τιμοκατάλογο.  
Το  καλυπτόμενο  πρόσωπο  κατά  την  προσέλευσή  του  στο  
Συμβεβλημένο  Διαγνωστικό  Κέντρο  ή  στον  Συμβεβλημένο  
Ιατρό  θα  πρέπει  να  προσκομίζει  στοιχεία  της  ταυτότητάς  του  (π.χ.  
Δελτίο  Αστυνομικής  Ταυτότητας  ή  Διαβατήριο,  Βιβλιάριο  
Ασθενείας, αν πρόκειται για παιδί) και να γνωρίζει τα στοιχεία  
της ασφάλισής του (Αριθμός Ασφαλιστηρίου).  
Για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων το καλυπτόμενο  
πρόσωπο πρέπει απαραίτητα να φέρει μαζί του το παραπεμπτικό  
Ιατρού  αντίστοιχης  ειδικότητας  στο  οποίο  θα  αναγράφεται  
ονοματεπώνυμο του, αναλυτική γνωμάτευση και οι ζητούμενες  
εξετάσεις.  
Διαδικασία Έγκρισης  
α)  Εάν  η  αιτούμενη  εξέταση  εμπίπτει  στις  εξαιρέσεις  του  
παρόντος.  
β) Το συμβόλαιο να είναι σε ισχύ και να έχουν εξοφληθεί όλες οι  
οφειλόμενες δόσεις ασφαλίστρων.  
Η  Εταιρία  διατηρεί  το  δικαίωμα  της  αλλαγής  των  ανωτέρω  
διαδικασιών.  

Απαραίτητες  προϋποθέσεις  για  να  κάνει  το  καλυπτόμενο  
πρόσωπο  χρήση  των  παροχών  που  προβλέπει  το  παρόν  
παράρτημα είναι:  
Οι  διαγνωστικές  εξετάσεις  διενεργούνται  μόνον  όταν  στο  
παραπεμπτικό αναφέρεται:   
α) νόσημα ή συμπτωματολογία   
β)  οι  αιτούμενες  διαγνωστικές  εξετάσεις,  οι  οποίες  πρέπει  να  είναι 
άμεσα συνδεδεμένες με το νόσημα ή συμπτωματολογία γ)  
ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου   
δ) ημερομηνία έκδοσης παραπεμπτικού   
ε) σφραγίδα και υπογραφή θεράποντος ιατρού.  

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

•  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  κάποιο  από  τα  διαγνωστικά  
κέντρα  δεν  διαθέτει  τον  κατάλληλο  εξοπλισμό  για  την  
πραγματοποίηση των απαιτούμενων διαγνωστικών εξετάσεων,  το  
καλυπτόμενο  πρόσωπο  μπορεί  να  απευθύνεται  σε  άλλο  κέντρο 
του Συμβεβλημένου Διαγνωστικού Κέντρου.  
•  Το  Συμβεβλημένο  Διαγνωστικό  Κέντρο  καθώς  και  η  Εταιρία,  
ουδεμία ευθύνη φέρουν για το αληθές του περιεχομένου του  
παραπεμπτικού  σημειώματος,  ούτε  για  την  αναγκαιότητα  
εκτέλεσης των διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν υποδειχθεί  
από  τον  ιατρό  αντίστοιχης  ειδικότητας  του  καλυπτομένου  
προσώπου. Το Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο θα ενημερώνει  
την Εταιρία τόσο για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, όσο  και 
για την πραγματοποίηση του ετησίου προληπτικού ελέγχου.  
• Η Εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την ποιότητα και την  
ορθότητα  των  ιατρικών  πράξεων  (διαγνωστικών  εξετάσεων,   

 

 
 
 
 
προληπτικού  ελέγχου,  ιατρικών  επισκέψεων,  ιατρικών  
συμβουλών)  που  θα  παρέχει  το  Συμβεβλημένο  Διαγνωστικό  
Κέντρο, ο Συμβεβλημένος με αυτό Ιατρός, το τηλεφωνικό κέντρο  για  
θέματα  υγείας  καθώς  και  το  πάσης  φύσεως  προσωπικό  αυτών 
στο καλυπτόμενο πρόσωπο, καθώς και για τυχόν πράξεις  ή 
παραλείψεις αυτών.  
•  Αν  η  ασφαλιστική  περίπτωση  καλύπτεται  από  το  παρόν  
παράρτημα, αλλά εμπίπτει στις εξαιρέσεις άλλου παραρτήματος  
ασφάλισης  (συμπεριλαμβανομένης  και  της  κάλυψης  
νοσοκομειακής  περίθαλψης  ή  της  κάλυψης  χειρουργικού  και  
νοσοκομειακού  επιδόματος  που  δίδονται  ταυτόχρονα  με  την  
παρούσα  ασφάλιση),  η  καταβολή  παροχής  λόγω  εφαρμογής  
των  όρων  του  παρόντος  παραρτήματος,  δεν  δεσμεύει  την  
Εταιρεία και δεν καθιστά υποχρεωτική την καταβολή παροχής  ή 
αποζημίωσης από οποιαδήποτε άλλο παράρτημα ασφάλισης.  

6. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ   
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  

α. Αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνεται εάν η  
ηλικία του καλυπτόμενου μέλους αλλάξει τιμολογιακή κλάση.  

β.  Επίσης  η  Εταιρία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αναπροσαρμόζει  το  
ασφάλιστρο,  όταν  μεταβάλλεται  οποιοσδήποτε  από  τους  
παρακάτω παράγοντες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με  
οποιονδήποτε από τους λοιπούς :  

i.  Το  κόστος  των  εφαρμοζομένων  μεθόδων  διάγνωσης  και  
θεραπείας  και  της  τεχνολογίας  που  χρησιμοποιείται  από  το  
Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο.  

ii. Η σχέση μεταξύ αποζημιώσεων και αμοιβών – ασφαλίστρων  
προς  ασφάλιστρα,  τόσο  του  Συμβεβλημένου  Διαγνωστικού  
Κέντρου, όσο και της Ασφαλιστικής Εταιρίας.  

iii.  Οι  αμοιβές  κατ’  άτομο  που  το  Συμβεβλημένο  Διαγνωστικό  
Κέντρο συμφωνεί, προκειμένου να συνεχίσει την υποστήριξη της  
παροχής.  

iv. Η αναλογιστική τεχνική που εφαρμόζεται για την τιμολόγηση,  
καθώς  επίσης  και  τα  διαθέσιμα  στατιστικά  στοιχεία  από  την  
εμπειρία της Εταιρίας και των Ελληνικών και διεθνών οργανισμών  
(Εθνική  Στατιστική  Υπηρεσία,  Παγκόσμιος  Οργανισμός  Υγείας,  
κλπ.).  

Σε  περίπτωση  μεταβολής  οποιουδήποτε  από  τους  παραπάνω  
παράγοντες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει  
είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό τις παροχές, τα ασφάλιστρα  
και την συμμετοχή του Ασφαλισμένου στις Ιατρικές Επισκέψεις.  
Η Εταιρία δεν μπορεί να αυξήσει τα  ασφάλιστρα οποιασδήποτε  
κάλυψης  ορισμένου  αριθμού  μεμονωμένων  συμβολαίων.  Κάθε  
αναπροσαρμογή γίνεται από την Εταιρία κατά δίκαιη κρίση και  
μόνο σε οποιαδήποτε επέτειο από την ημερομηνία έναρξης της  
ισχύος του ασφαλιστηρίου.  
 

7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

Η κάλυψη δύναται να τερματιστεί, ή να μην ανανεωθεί για το  
σύνολο των καλυπτόμενων μελών, σε περίπτωση που η Εταιρία  
υποχρεωθεί να προβεί στη διακοπή της λειτουργίας των παροχών  
του παρόντος παραρτήματος επί μέρους ή στο σύνολό τους . 
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