
ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: 

Για όλους τους Ασφαλισμένους με Συμβόλαιο στην Εθνική Ασφαλιστική που 

προβλέπει ποσό απαλλαγής ή ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας, 

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ: 

Α) Όμιλος Hellenic Healthcare GROUP: 

Metropolitan Hospital & Metropolitan General & Μητέρα: 

     * Με παράλληλη χρήση ΕΟΠΥΥ παρέχεται έκπτωση στην συμμετοχή του 

ασφαλισμένου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των δαπανών 

νοσηλείας (τιμολόγιο νοσοκομείου) με ανώτατο όριο τα € 1.000. 

     * Αν δεν γίνει χρήση ή δεν υπάρχει ΕΟΠΥΥ παρέχεται έκπτωση στην συμμετοχή 

του ασφαλισμένου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των δαπανών 

νοσηλείας (τιμολόγιο νοσοκομείου) με ανώτατο όριο τα € 500. 

     * Σε περίπτωση νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση παρέχεται έκπτωση στην 

συμμετοχή του ασφαλισμένου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του συνόλου 

των δαπανών νοσηλείας (τιμολόγιο νοσοκομείου) με ανώτατο όριο € 200 

     * Εξαιρούνται οι Χημειοθεραπείες, Ακτινοθεραπείες και οι Εγχύσεις Φαρμάκων.  
      

Β) Ευρωκλινική Αθηνών & Ευρωκλινική Παίδων: 

     * Με παράλληλη χρήση ΕΟΠΥΥ παρέχεται έκπτωση στην συμμετοχή του 

ασφαλισμένου που αντιστοιχεί στο 100% κάλυψη της συμμετοχής του με ανώτατο 

ποσό το 20% της διαφοράς μεταξύ του συνολικού κόστους νοσηλείας και της 

συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ.  

     * Η τελική συμμετοχή σας μπορεί να είναι ακόμα και μηδενική.  

     * Η κάλυψη αυτή ισχύει και στις αμοιβές ιατρών σε περίπτωση έκτακτης 

εισαγωγής στην Κλινική. 

 

Γ) Ιατρικό Κέντρο Αθηνών & Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών:  

     * Με παράλληλη χρήση ΕΟΠΥΥ, θα ισχύει έκπτωση 10% στο ποσό συμμετοχής 

σας στα έξοδα νοσηλείας, με ανώτατο ποσό έκπτωσης τα € 800  

(εκτός των φαρμάκων, υλικών και αμοιβών ιατρών). 

Δ) Ιατρικό Ψυχικού και Ιατρικό Περιστερίου: 

     * Με παράλληλη χρήση ΕΟΠΥΥ, θα ισχύει έκπτωση 50% στο ποσό συμμετοχής 

σας στα έξοδα νοσηλείας με ανώτατο ποσό έκπτωσης τα € 800  

(εκτός των αμοιβών ιατρών). 

     * Επιπλέον, σε περίπτωση νοσηλείας προσφέρεται και Δωρεάν αναβάθμιση 

θέσης νοσηλείας κατά μία θέση, έως και μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον υπάρχει 

διαθεσιμότητα. 

Ε) Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου:  

    * Με παράλληλη χρήση ΕΟΠΥΥ, το Ιατρικό Π. Φαλήρου θα απορροφά € 1.000 

από το ποσό συμμετοχής σας στα έξοδα νοσηλείας εφόσον προβλέπεται συμμετοχή 

από τους όρους του ασφαλιστηρίου σας, στο παραπάνω ποσό θα 

συμπεριλαμβάνεται και το οποιοδήποτε ποσό καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. 

(εκτός των αμοιβών ιατρών). 



    * Για όσους είναι κάτοχοι του προγράμματος «Πλεονεκτικό», το Ιατρικό  

Π. Φαλήρου θα απορροφά το σύνολο της συμμετοχής τους στα έξοδα νοσηλείας 

(εκτός των αμοιβών ιατρών).  

     * Επιπλέον, σε περίπτωση νοσηλείας προσφέρεται δωρεάν αναβάθμιση θέσης 

νοσηλείας κατά μία θέση, έως και μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον υπάρχει 

διαθεσιμότητα. 

 

ΣΤ) Ερρίκος Ντυνάν: 

     * Με παράλληλη χρήση ΕΟΠΥΥ παρέχεται έκπτωση στην συμμετοχή του 

ασφαλισμένου, που αντιστοιχεί σε 20% επί του συνόλου των δαπανών νοσηλείας 

με ανώτατο όριο τα € 1.100 (τιμολόγιο κλινικής) 

     * Αν δεν γίνει χρήση του ΕΟΠΥΥ παρέχεται έκπτωση στην συμμετοχή του 

ασφαλισμένου που αντιστοιχεί σε 20% επί του συνόλου των δαπανών νοσηλείας με 

ανώτατο όριο τα € 600  (τιμολόγιο κλινικής) 

     * Σε περίπτωση νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση, νοσηλείες ODC ή ODS 

παρέχεται έκπτωση στην συμμετοχή του ασφαλισμένου που αντιστοιχεί σε 20% επί 

του συνόλου των δαπανών νοσηλείας με ανώτατο όριο τα € 200 (τιμολόγιο 

κλινικής) 

     * Εξαιρούνται οι χημειοθεραπείες και εγχύσεις φαρμάκων 

     * Τελευταία ενημέρωση: 30/10/19 

 


