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Privilege Club 

Το Privilege Club είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της 
PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν 
ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.   

 
Ο Ασφαλιζόμενος, μπορεί να κάνει απεριόριστη (εκτός αν κάπου ορίζεται διαφορετικά) χρήση των 
παρακάτω παροχών ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας του, με απλή επίδειξη της βεβαίωσης  
ασφάλισης που έχει εκδώσει η Εταιρία για λογαριασμό του. 
 
Οι διαδικασίες για τη χρήση των παροχών του παρόντος περιγράφονται αναλυτικά σε αυτό το ειδικό 
έντυπο που παραδίδεται με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αλλά και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
(www.primeins.gr). 
 
Δεδομένου ότι όλες οι καλύψεις και οι υπηρεσίες που δίνονται με το παρόν παρέχονται από 
συνεργαζόμενους τρίτους φορείς, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει, 
οποτεδήποτε, οποιαδήποτε από αυτές, αν διακοπεί ή τροποποιηθεί η συνεργασία της, για 
οποιονδήποτε λόγο, με κάποιον (-ους) από τους εν λόγω φορείς. 
 

                                                  Αθηνών 210 6862208 
Ψυχικού 210 6974032  

Π. Φαλήρου 210 9892120  

Περιστερίου 210 5799029  

Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 2310 400461 

 
• Ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του 
Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό σε όλα τα Νοσοκομεία σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη και Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο στην 
Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης), 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το 
χρόνο, έναντι αντιτίμου εικοσιπέντε ευρώ (25 €). 
• Έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του επίσημου τιμοκαταλόγου στις ιατρικές επισκέψεις 
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων του Ομίλου. 
• Έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) επί του επίσημου τιμοκαταλόγου στις διαγνωστικές εξετάσεις 
στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ομίλου. 

Κατάσταση με πλήρεις διευθύνσεις των κλινικών, του «Ιατρικού Ομίλου» αναρτάται στην ιστοσελίδα 
της Εταιρίας (www.primeins.gr).  

Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με το 
Τηλεφωνικό Κέντρο των Κλινικών του «Ιατρικού Ομίλου» . 
 
 

http://www.primeins.gr/
http://www.primeins.gr/
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                                                  210 480 9000 
 

 30 δωρεάν ιατρικές επισκέψεις ετησίως, σε ιατρούς επιμελητές του νοσοκομείου (εξαιρείται η 
ειδικότητα του ενδοκρινολόγου). Οι επισκέψεις αφορούν σε προγραμματισμένες ιατρικές κλινικές 
επισκέψεις και γίνονται στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. 

 Παιδιατρικές επισκέψεις σε επιμελητή ιατρό του νοσοκομείου έναντι 20€. 

 Οφθαλμολογικές επισκέψεις και εξετάσεις με έκπτωση 40%. 

 Στις οδοντιατρικές υπηρεσίες θα δίδεται έκπτωση 20% στις αμοιβές των οδοντιάτρων. 

 Έκπτωση 35% στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία του 
νοσοκομείου.  

 Σε μαγνητικές τομογραφίες (MRI), αξονικές τομογραφίες (CT), και triplex καρδιάς και σώματος θα 
παρέχεται τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ). 

 Έκπτωση 50% στις επισκέψεις σε δ/ντές ιατρούς. 

 Έκπτωση 20% στα check up του νοσοκομείου. 

 Έκπτωση 15% στις φυσικοθεραπείες. 

 Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου. Συγκεκριμένα: 
Ι. Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση), υπερηχογράφημα μαστών, Pap test,   γυναικολογική εξέταση. 
Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται ειδικά για τους Ασφαλιζόμενους της PRIME στο ποσό των 30 €. 
ΙΙ. Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση), ψηφιακή μαστογραφία, Pap test, γυναικολογική εξέταση. 
Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται ειδικά για τους Ασφαλιζόμενους της PRIME στο ποσό των 60 €. 

 Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα ελέγχου του προστάτη: P.S.A, free P.S.A, ουρομετρία, 
κλινική εξέταση του προστάτη. 
Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται ειδικά για τους ασφαλισμένους της PRIME στο ποσό των 60 €. 

 Πρόγραμμα οδοντιατρικού ελέγχου: Καθαρισμός οδόντων, φθορίωση οδόντων, οδηγίες στοματικής 
υγιεινής. 
Το σύνολο των πράξεων της προληπτικής αγωγής ανέρχεται στο ποσό των 80€ ενώ η αντίστοιχη τιμή 
οικογενειακής κάλυψης (για τετραμελή οικογένεια) ανέρχεται στο ποσό των 250€. 

Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με  το 
Τηλεφωνικό Κέντρο του «Metropolitan»  
 

                           210 69 72000 

 

 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού και για τις ειδικότητες 
Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρούργου, ΩΡΛ, Νευροχειρούργου, στο 
Τμήμα  Επειγόντων  Περιστατικών (24ωρες το 24ωρο).  

 Δωρεάν εξετάσεις για τα επείγοντα περιστατικά και έως 200€ ανά περιστατικό. Στην περίπτωση 
υπέρβασης του ποσού, ειδική έκπτωση 50%. (Σε τυχόν αναθεώρηση του τιμοκαταλόγου οι παροχές 
για το Τ.Ε.Π. θα αναθεωρούνται ανάλογα). 



                                                                                                        
 

Privilege Club                                                                                                                                                 

3   
  

 Απεριόριστες επισκέψεις στα Τακτικά Ιατρεία για όλες τις ειδικότητες (κατόπιν ραντεβού) με 
χρέωση 25€. Ειδική έκπτωση 25% για ιατρικές επισκέψεις σε διευθυντές και αναπληρωτές 
διευθυντές.  

 Δίνεται η δυνατότητα διαγνωστικών εξετάσεων στα τακτικά ιατρεία με προνομιακή έκπτωση 50% 
επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. MRI – CT – TRIPLEX σε τιμά ΦΕΚ. 

 Μεταφορά με ασθενοφόρο μονό εντός της Αττικής και εφόσον προκύψει νοσηλεία.   
 
 
Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με  το 
Τηλεφωνικό Κέντρο του «Ερρίκος Ντυνάν». 

 

                                                              Αθηνών 210 6416600 

                                                                                                                     Παίδων  210 8691900 
 

 Ειδική Προνομιακή τιμή 20€ στους εφημερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων στις 
ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού και Γενικό Χειρουργού για την Ευρωκλινική 
Αθηνών, για αντιμετώπιση επείγον περιστατικού.  

 Ειδική Προνομιακή τιμή 40€  για προγραμματισμένες επισκέψεις στους Επιμελητές γιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και 60€ στους Διευθυντές, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή κατόπιν ραντεβού.  

 Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση 35% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο και χρέωση 
ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων. Αξονική, μαγνητική, Triplex με τιμές ΦΕΚ-Δημοσίου                                       

 Ειδική Προνομιακή τιμή στα Check Up της Ευρωκλινικής Αθηνών, ανάλογα με το φύλο και την 
ηλικία.  

 Νοσηλεία με έκπτωση 10% στα έξοδα νοσηλείας εφόσον δεν υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
υγείας. Από την έκπτωση εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα. 

 Ιατρικές και Χειρουργικής Πράξεις με έκπτωση 10% στα Εξωτερικά Ιατρεία της Ευρωκλινικής 
Αθηνών, εφόσον δεν έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας.    

 Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Ομίλου για την περιοχή της Αττικής, σε περίπτωση που 
προκύψει νοσηλεία.     

Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με  το 
Τηλεφωνικό Κέντρο της «Ευρωκλινικής Αθηνών» 
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                                                   210  650 2000/2015 
 

 Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ενός Προγράμματος Πρόληψης Υγείας (check-up), το 
έτος, με τις ακόλουθες εξετάσεις: Γενική αίματος, Ουρία αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερόλη LDL, 
Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Α/Α 
Θώρακος F, Παθολογική εκτίμηση/εξέταση, στην προνομιακή τιμή των τριάντα ευρώ (30€). 

 Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις στην περίπτωση που οι γιατροί σας δώσουν οδηγίες, με 
χρέωση σε τιμές ΦΕΚ και όπου δεν προβλέπεται, 20% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκατάλογου.    

 Επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες (κατόπιν ραντεβού) στα Τακτικά Εξωτερική ιατρεία 
στην προνομιακή τιμή των είκοσι ευρώ (20€). 
Νοσηλεία με έκπτωση 10% επί του ιδιωτικού τιμοκατάλογου. 

 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο αν προκύψει ανάγκη νοσηλείας. 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα τακτικών προσφορών του ΙΑΣΩ General 

 Έκπτωση 50% σε όλες τις υπηρεσίες του Φυσικοθεραπευτηρίου.  
 
Διαβητολογικό Κέντρο.  Ειδικό σύστημα παρακολούθησης διαβήτη στην προνομιακή τιμή των εκατό 
πενήντα ευρώ  (150€) το οποίο περιλαμβάνει:  

1. Ετήσιο Διαβητολογικό Check up με τις ακόλουθες εξετάσεις:  
Γενική αίματος, Ουρία αίματος, Κρεατινίνη, Ουρικό, Σάκχαρο, Χοληστερόλη LDL, Χοληστερόλη HDL, 
Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Γενική Ούρων, ΗΚΓ, HBAIL (Γλυκοζυλιωμένη), Μικρολευκωματίνη, Κάλιο, 
Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο. 

2. Έλεγχος Διαβητικού Ποδιού (μια επίσκεψη το έτος,) Διαιτολογική υποστήριξη –  παρακολούθηση 
3. Δυο επισκέψεις το έτος στο ειδικό Διαβητολογικό Κέντρο.  
4. Παρακολούθηση από οφθαλμίατρο. 

 
Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου 
με το Συντονιστικό Κέντρο του «Ιασώ General». 

 
 

 

                                                                                  210 419 8888 

 Ετήσιο Δωρεάν Check-up:  Παρέχεται  σε όλους του ασφαλισμένους της PRIME INSURANCE ένα 
ετήσιο δωρεάν Check-up το οποίο περιλαμβάνει (γεν. αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, SGOT, 
SGPT, ολική χοληστερίνη, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος) 

 Ειδικές Τιμές για προγραμματισμένα ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων, σε όλους του ασφαλισμένους 
της PRIME INSURANCE, που δεν κάνουν χρήση του ΕΟΠΥΥ : 
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 10€ στα τακτικά ιατρεία για ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρούργου, 
Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Ορθοπαιδικού  

 30€ για λοιπές ειδικότητες 

 Παρακλινικές εξετάσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί : 
 

Ψηφιοποιημένη Μαστογραφία 4λήψεις 18 € 

Αξονική (Θώρακος, Κρανίου, Άνω Κοιλίας, κάτω κοιλίας, 
Εγκεφάλου, Αυχένα κ.λ.π) 

 
35 € 

Triplex Καρδιάς 35 € 

Triplex Αγγείων (π.χ. καρωτίδες) 30 € 

Test κοπώσεως 25 € 

Holter ρυθμού 15 € 

Holter πιέσεως 22 € 

U/S ένα  Όργανο 
Έκαστο επιπλέον όργανο 

   8 € 
   3 € 

Test Pap   14 € 

U/S Μαστών   12 € 

PSA   11 € 

Μαγνητική 150 € 

 

 Φυσιοθεραπείες χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ τιμή 10 ΕΥΡΩ ανά συνεδρία. 

 Ειδικές Τιμές Προσυμπτωματικού Ελέγχου (Check-Up) 
 
Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με το 
Συντονιστικό Κέντρο του «ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ».  
 
 
 

                                                                   210 880 7200 

 Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης εντελώς ΔΩΡΕΑΝ προληπτικού έλεγχου (check up) για 
τους ασφαλισμένους της Prime Insurance  που περιλαμβάνει τις εξετάσεις :  
Γενική αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, SGOT, SGPT, Ακτινογραφία θώρακος. 

 Δωρεάν και απεριόριστες ιατρικές κλινικές επισκέψεις-εξετάσεις   κατόπιν ραντεβού σε γιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων του Νοσοκομείου. Για τις ειδικότητες που χρειάζονται περαιτέρω συνεδρίες-
επισκέψεις κόστος ανά συνεδρία 20€ έως 35€ ανάλογα την ειδικότητα. 

 Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις σε τιμές ΦΕΚ. Για τις Διαγνωστικές εξετάσεις που είναι 
εκτός ΦΕΚ έκπτωση από 20%-40% επί του ισχύοντος  ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. 

 Μεταφορά με τα ασθενοφόρα του Doctors’ Hospital, όταν το περιστατικό είναι επείγον και 
προκύπτει νοσηλεία. 

Προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών είναι η προηγούμενη επικοινωνία του Ασφαλιζόμενου με το 
Συντονιστικό Κέντρο του «Doctors΄ Hospital»  


