
Ετήσιο Check up
Ιατρικές επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα
σε συνεργαζόμενους με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Παιδιάτρους (ηλικίες έως 14 ετών) και επιπλέον σε
Παθολόγο, Kαρδιολόγο, Χειρουργό, Ορθοπεδικό στα
εξωτερικά ιατρεία των Βιοκλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
(για ηλικίες 14 - 18 )

Ετήσιος στοματικός έλεγχος & Φθορίωση

ετών

Προγεννητικός έλεγχος

Check up οστεοπόρωσης

(120 )

(65 )

e

e

Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

(15 )

(4 )

e

e

Αθλητικός έλεγχος:

(σε συνδυασμό με το δωρεάν check up &

παιδιατρική εξέταση)

- Ηλεκτροκαρδιογράφημα

- Δερματολόγος

Έλεγχος παχυσαρκίας

Διαγνωστικές εξετάσεις:

Έκπτωση τουλάχιστον 50%

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις

πλέον των δωρεάν ( ανά επίσκεψη)

Φυσικοθεραπείες (

Έκπτωση 40% για οδοντιατρική φροντίδα

ανά συνεδρία)

(4 )

(20 )

(74 )

30

25

e

e

e

e

e

Αποκτήστε το μόνο με
ή αν είστε

πλήρες πρόγραμμα 125 ετησίως
115 κάτοχος προνομιακού λογαριασμού.

e

e

Για τον άνδρα

Δωρεάν:

Φυσικοθεραπείες ( )

Έκπτωση 40% για οδοντιατρική φροντίδα

25eΦυσικοθεραπείες ( )

Έκπτωση 40% για οδοντιατρική φροντίδα

25e

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
πλέον των δωρεάν ( ανά επίσκεψη)30e

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
πλέον των δωρεάν ( ανά επίσκεψη)30e

Για τη γυναίκα

Δωρεάν:

Για τo παιδί

Δωρεάν:

στα εξωτερικά ιατρεία των Βιοκλινικών της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

Δεν προσφέρονται οι δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
μέχρι 200 .
Για οποιαδήποτε άλλη διαγνωστική εξέταση, η έκπτωση
είναι τουλάχιστον 70%.

e

Δεν προσφέρονται οι δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
μέχρι 200 .
Για οποιαδήποτε άλλη διαγνωστική εξέταση, η έκπτωση
είναι τουλάχιστον 70%.

e

Ισχύουν όλες οι καλύψεις του πλήρους προγράμματος, με
τις εξής διαφορές:

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αποκτήστε το μόνο με ή
αν είστε

πλήρες πρόγραμμα 125 ετησίως
115 κάτοχος προνομιακού λογαριασμού.

e

e

Αποκτήστε το μόνο μεπρόγραμμα 55 ετησίως.e

Ετήσιο Check up

Ετησίως Ψηφιακή Μαστογραφία ή

Aναλογική Μαστογραφία

Διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι 200 ετησίως

Για πάνω από 200 , έκπτωση τουλάχιστον 50%

Ιατρικές επισκέψεις σε:

Παθολόγο, Kαρδιολόγο, Χειρουργό, Ορθοπεδικό

στα εξωτερικά ιατρεία των Βιοκλινικών της

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ

:

Test Pap &

e

e

,

Ετήσιο Check up
Ετησίως: PSA (έλεγχος προστάτη) ή
Τεστ κοπώσεως και Σπιρομέτρηση
(πνευμονολογικός έλεγχος)

Διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι 200 ετησίως

Για πάνω από 200 , έκπτωση τουλάχιστον 50%

Ιατρικές επισκέψεις σε:

Παθολόγο, Kαρδιολόγο, Χειρουργό, Ορθοπεδικό

e

e

,

Επιπλέον ευνοϊκές τιμές/εκπτώσεις:

Προγεννητικός έλεγχος

Check up οστεοπόρωσης

(120 )

(65 )

e

e

Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

(15 )

(4 )

e

e

Οι ιατρικές επισκέψεις και οι διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται στα ιδιόκτητα κέντρα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ και στο δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών
και διαγνωστικών κέντρων πανελλαδικά. Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Για τον άνδρα

Φυσικοθεραπείες ( ανά συνεδρία)

Έκπτωση 40% για οδοντιατρική φροντίδα

25eΦυσικοθεραπείες ( ανά συνεδρία)

Έκπτωση 40% για οδοντιατρική φροντίδα

25e

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
πλέον των δωρεάν ( ανά επίσκεψη)30e

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
πλέον των δωρεάν ( ανά επίσκεψη)30e

Για τη γυναίκα Για τo παιδί

στα εξωτερικά ιατρεία των Βιοκλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δεν προσφέρονται οι δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
μέχρι 200 .
Για οποιαδήποτε άλλη διαγνωστική εξέταση, η έκπτωση
είναι τουλάχιστον 70%.

e

Ισχύουν όλες οι καλύψεις του πλήρους προγράμματος,
με τις εξής διαφορές:

Δεν προσφέρονται οι δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
μέχρι 200 .
Για οποιαδήποτε άλλη διαγνωστική εξέταση, η έκπτωση
είναι τουλάχιστον 70%.

e

Ισχύουν όλες οι καλύψεις του πλήρους προγράμματος, με
τις εξής διαφορές: Αποκτήστε το πρόγραμμα μόνο με 55 ετησίως.e

Επιπλέον ευνοϊκές τιμές/εκπτώσεις: Επιπλέον ευνοϊκές τιμές/εκπτώσεις:

Σωστή πρόληψη
για καλή υγεία!

Ένα πλήρες πρόγραμμα φροντίδας υγείας για όλη την οικογένεια.
H Eθνική Τράπεζα, θέλοντας να γίνει σύμμαχος στην προσπάθειά σας για σωστή πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και φροντίδα της υγείας σας, σας προσφέρει

σεσυνεργασίαμε τηνΕθνικήΑσφαλιστικήκαι τηΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ τοπρόγραμμα , το οποίο:“πρόληψηγια όλους”

Αποκτήστε σήμερα το πρόγραμμα “πρόληψη για όλους” εύκολα και γρήγορα και ενημερωθείτε για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις
απόκτησής του από κάθε μέλος της οικογένειας.

Προσφέρει , για τη γυναίκα, τον άνδρα, το παιδί και σημαντικές επιπλέον παροχές.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική κάλυψη υγείας σε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο ασφαλιστικό φορέα.

ή το όριο ηλικίας.

Δεν απαιτεί ερωτηματολόγιο υγείας.

δωρεάν ετήσιο check up δωρεάν εξειδικευμένες προληπτικές εξετάσεις

ανεξάρτητα και συμπληρωματικά

Δε θέτει περιορισμούς ως προς το κόστος των εξετάσεων

Αποκτήστε το βασικό πρόγραμμα μόνο με 75 ετησίως.e Αποκτήστε το βασικό πρόγραμμα μόνο με 75 ετησίως.e


