Αξιότιµε /η κύριε/α,
Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science σε συνεργασία µε τον
ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, προσφέρουν στα ταµειακώς ενήµερα µέλη του συλλόγου τα παρακάτω προνόµια:
Aπεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στους εφηµερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκοµείων του Οµίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Ορθοπεδικό, Χειρουργό σε όλα τα Νοσοκοµεία του Οµίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη και Παιδίατρο,
Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού
ωρο

∆ιαβαλκανικού Θεσσαλονίκης), 24 ώρες το 24 , 365 ηµέρες το χρόνο έναντι συµβολικού αντιτίµου 20
ευρώ/επίσκεψη.
Έκπτωση 20% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
σε όλες τις ειδικότητες στα νοσοκοµεία του Οµίλου (∆ευτέρα - Παρασκευή µετά από τηλεφωνικό ραντεβού).
Έκπτωση 40% στις ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις
στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκοµείων του Οµίλου, µε την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία που
εγγυάται ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών. Επίσης σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και µε τη
χρήση παραπεµπτικού για Αξονικές τοµογραφίες, Μαγνητικές τοµογραφίες, Triplex και PET-CT, συµµετοχή 15%
επί της τιµής κρατικού τιµολογίου.
∆ωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων EMS
σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε Νοσοκοµείο του Οµίλου για τις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης και της
Κορίνθου. Να σηµειωθεί ότι η υπηρεσία EMS είναι η µοναδική στην Ελλάδα πιστοποιηµένη µε ISO-9001:2000.
Προνοµιακές τιµές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic-Premium-Παιδιατρικό).
Έκπτωση 15% στα έξοδα νοσηλείας σε όλα τα Νοσοκοµεία του Οµίλου (εξαιρουµένων φαρµάκων, υλικών και
αµοιβών ιατρών) σε περίπτωση που δεν καλύπτονται 100% από την ασφαλιστική σας εταιρεία. Σε περίπτωση που
έχετε κάλυψη ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας µη συνεργαζόµενης απευθείας µε τις κλινικές του Ιατρικού, είναι
δυνατή η πίστωση του λογαριασµού σας, µέχρι 60 ηµέρες, προκειµένου να µην εκταµιεύετε εσείς τα χρήµατα για
την αποπληρωµή των νοσηλίων. Επιπλέον, για τα έξοδα νοσηλείας, µπορεί να γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ σε όλες τις
κλινικές του Οµίλου.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο µοναδικός φορέας στην Ελλάδα που µπορεί να προσφέρει
ολοκληρωµένες υπηρεσίες υγείας, σε όλη την επικράτεια.
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