Προνόμια ΜΙΝΕΤΤΑ
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Δωρεάν επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σε
Παθολόγο, Χειρουργό, Καρδιολόγο και Ορθοπεδικό.

ΥΓΕΙΑ
• Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων

Δωρεάν επισκέψεις σε ΩΡΛ , Πνευμονολόγο και Νευρολόγο από
τις 09.00 έως τις 21.00 για επείγοντα περιστατικά

του ΥΓΕΙΑ (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός)
για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.

Δωρεάν επισκέψεις σε Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό και
Παιδοορθοπεδικό για επείγοντα περιστατικά.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
• Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ (Γυναικολόγος,
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός, Ω.Ρ.Λ.) για επείγοντα και
έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.

Οι επισκέψεις σε on call εφημερεύοντες ιατρούς χρεώνονται
κανονικά.
ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
• Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες του Παιδιάτρου
και του Παιδοχειρουργού, στα εξωτερικά ιατρεία των Παίδων
Μητέρα για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
• Δωρεάν προγραμματισμένες επισκέψεις σε επιμελητές ιατρούς
(εξαιρούνται παιδίατρος, ψυχίατρος, οδοντίατρος και
οφθαλμίατρος).
• Η επίσκεψη σε επιμελητή παιδίατρο 20€.
• Η επίσκεψη και οι εξετάσεις στο οφθαλμολογικό τμήμα, με
έκπτωση 40%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΥΓΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν
ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ και της Γενικής
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ στις εξής ειδικότητες: Αγγειοχειρουργική,
αιματολογία, γαστρεντερολογία, δερματολογία, διαβητολογία,
ενδοκρινολογία, ηπατολογία, θωρακοχειρουργική,
καρδιοχειρουργική, νευρολογία, νευροχειρουργική, ογκολογία,
ορθοπεδική, ουρολογική, οφθαλμολογία, πνευμονολογία,
ρευματολογία, φυσιατρική, ΩΡΛ, παθολογία, χειρουργική.
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Περιστέρι - κατόπιν ραντεβού)
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, στις εξής
ειδικότητες: παθολογία, καρδιολογία, ενδοκρινολογία, ΩΡΛ,
χειρουργική, οφθαλμολογία, ορθοπεδική, δερματολογία.
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (περιοχή Hilton - κατόπιν ραντεβού)
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, στις εξής
ειδικότητες: παθολογία, καρδιολογία, οφθαλμολογία, ορθοπεδική,
ενδοκρινολογία.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΥΓΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ

Δωρεάν διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις για επείγοντα
περιστατικά μέχρι του ποσού των € 300 ανά περιστατικό.
Μετά το ποσό των € 300 παρέχεται έκπτωση 35% σε διαγνωστικές
και εργαστηριακές εξετάσεις.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 Ευρώ για τα
περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και έκπτωση 50% σε
περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα
200 Ευρώ. Από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων
εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Η μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής, σε περίπτωση
εισαγωγής είναι δωρεάν

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και
επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής) στο ΥΓΕΙΑ, την Γενική Κλινική
ΜΗΤΕΡΑ και στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής.

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ/ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ/ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

•
•

20% έκπτωση στο check - up.
10% έκπτωση στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές
διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 60%.

•
•

15% έκπτωση στις φυσικοθεραπείες.
Έκπτωση 35% σε διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις

• Συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στα Πολυϊατρεία
Αθηνών και Δυτικής Αθήνας



Οι ανωτέρω προνομιακές παροχές μπορεί να αλλάξουν καθώς αποτελούν προσφορά των συνεργαζόμενων με τις Ασφάλειες ΜΙΝΕΤΤΑ φορέων.
Επικαιροποιημένες παροχές στο minetta.gr/ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ/ΥΓΕΙΑ/ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΙΝΕΤΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΙΝΕΤΤΑ



Τα ανωτέρω προνόμια προσφέρονται μόνο στους ασφαλισμένους νοσοκομειακών προγραμμάτων των ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΙΝΕΤΤΑ, εφόσον το συμβόλαιο παραμένει
ενεργό, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας, της κάρτας νοσηλείας ΜΙΝΕΤΤΑ LIFE και την αναφορά των ειδικών προνομίων που παρέχονται. 

