
Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω παροχών παρέχεται στους επισυναπτόμενους
ΕΙΔΙΚΟΥΣ OΡΟΥΣ και στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Α  (ιατρικές επισκέψεις) του παρόντος συμβολαίου    

1

i) Στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων κλινικών
Σε όλες τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες
ii) Στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων παιδιατρικών κλινικών
Στις ιατρικές ειδικότητες (Παιδίατρος - Παιδοχειρουργός 24 ώρες το 24ωρο)
Σε όλες τις διαθέσιμες παιδιατρικές ειδικότητες (προγραμματισμένο ραντεβού)
iii) Σε δίκτυο Πολυιατρείων
iv) Σε Πανελλαδικό δίκτυο  ιδιωτικών ιατρείων
Αττική και Θεσσαλονίκη
Πανελλαδικά (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης)      

Δωρεάν ή
10 Ευρώ / επίσκεψη                                             

Δωρεάν 
30 Ευρώ  / επίσκεψη                   

 / επίσκεψη    

20 Ευρώ / επίσκεψη
15 Ευρώ  / επίσκεψη

1. Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α)

10 Ευρώ

2. Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις

             

Τιμοκατάλογος NHS

Δωρεάν

3. Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος (check-up) Δωρεάν

i)   Αιματολογικός έλεγχος
ii)  Οφθαλμολογικός έλεγχος
iii) Οδοντιατρικός έλεγχος – καθαρισμός - φθορίωση 

4. Οδοντιατρική κάλυψη 
Οδοντιατρικές πράξεις – επεμβάσεις   με κάλυψη έως 50%

με κάλυψη έως 50%

5. Οφθαλμολογική κάλυψη

  

Δωρεάν

   

6. Φυσιοθεραπευτική κάλυψη 15 Ευρώ / συνεδρία

7. Ψυχολογική υποστήριξη (ιατρείο) 25 Ευρώ / συνεδρία

8. Διατροφολόγοι / Διαιτολόγοι 20 Ευρώ / επίσκεψη

9. Εναλλακτική / Ολιστική ιατρική

   
  

10. Κάλυψη θεραπειών Λόγου – Ομιλίας – Μάθησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Αρ. Συμβολαίου:

i) Στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων κλινικών και
Πολυιατρείων / Διαγνωστικών κέντρων
Με χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) 
ii) Στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων κλινικών
Χωρίς χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)
iii) Στο συμβεβλημένο δίκτυο Πολυιατρείων / Διαγνωστικών κέντρων
Χωρίς χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)    

25%

i)   Οφθαλμολογικές επεμβάσεις
ii)  Κάλυψη αγοράς γυαλιών οράσεως
αξίας έως 250 Ευρώ (με χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ)
Για αγορές γυαλιών οράσεως άνω των 100 Ευρώ
παρέχεται επιδότηση 80 Ευρώ ή συμμετοχή 40%           

30 Ευρώ / επίσκεψη
25 Ευρώ / συνεδρία

i)  Ομοιοπαθητικοί (ιατροί)
ii) Βελονιστές (ιατροί) 

i) Πρώτη αξιολόγηση Ομιλίας και Μάθησης
    Αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών
ii)Λογοθεραπευτικές συνεδρίες      

Δωρεάν
Δωρεάν
20 Ευρώ / συνεδρία
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Στοιχεία Μέλους

Στοιχεία Εξαρτημένων Μελών

Ονοματεπώνυμο

Περιοχή

Κωδ. Επώνυμο

Ημερομηνία έκδοσης συμβολαίου:

NEW HEALTH SYSTEM

Όνομα Φύλο Ημ. Γέννησης Σχέση

Α.Δ. Ταυτότητας

Τηλέφωνο κινητό Τηλέφωνο σταθερό E-mail

ΑΦΜ ΔΟΥ Επάγγελμα

Πόλη Ημ. ΓέννησηςΝομός Φύλο

Πατρώνυμο Διεύθυνση ΤΚ

Υπογραφή
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Προσάρτημα Α

Πίνακας Ιατρικών Επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Πολυιατρείων και ιδιωτικών ιατρείων,
μελών του συμβεβλημένου δικτύου N.H.S.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
 

ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Γυναικολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρούργος - ΩΡΛ - Ουρολόγος.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγος - Δερματολόγος - Ενδοκρινολόγος - Οφθαλμίατρος
Νευρολόγος - Αγγειολόγος.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Γυναικολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός - ΩΡΛ.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγος - Δερματολόγος - Οφθαλμίατρος - Ουρολόγος
Πνευμονολόγος.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγος - Ενδοκρινολόγος - ΩΡΛ - Ουρολόγος - Ρευματολόγος.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: ΩΡΛ - Ουρολόγος - Οφθαλμίατρος.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γυναικολόγος - Δερματολόγος - ΩΡΛ - Οφθαλμίατρος - Ουρολόγος
Ρευματολόγος - Γαστρεντερολόγος - Πνευμονολόγος.
ΙΑΣΩ GENERAL
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Πνευμονολόγος - Γαστρεντερολόγος - Ουρολόγος - Ογκολόγος - ΩΡΛ
Αγγειοχειρουργός. 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός - ΩΡΛ - Γυναικολόγος - Ενδοκρινολόγος
Διαβητολόγος - Ουρολόγος.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγος -  Οφθαλμίατρος - Αγγειοχειρούργος - Γαστρεντερολόγος
Πνευμονολόγος - Νευρολόγος - Νευροχειρούργος.
MEDITERRANEO HOSPITAL
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γυναικολόγος - ΩΡΛ - Ουρολόγος - Γαστρεντερολόγος - Δερματολόγος
Ενδοκρινολόγος - Οφθαλμίατρος - Ρευματολόγος - Νευρολόγος - Πνευμονολόγος - Αιματολόγος - Αλλεργιολόγος - Αγγειολόγος
Λοιμωξιολόγος - Ογκολόγος - Ηπατολόγος - Διαβητολόγος.
METROPOLITAN HOSPITAL
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Χειρουργός - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Γυναικολόγος - ΩΡΛ - Πνευμονολόγος
Γαστρεντερολόγος - Δερματολόγος - Ουρολόγος.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Ρευματολόγος - Διαβητολόγος - Αγγειολόγος - Νευρολόγος - Οφθαλμίατρος
Ενδοκρινολόγος - Αιματολόγος - Ηπατολόγος.
ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - ΩΡΛ - Οφθαλμίατρος - Ουρολόγος
Χειρουργός - Γαστρτεντερολόγος - Πλαστικός Χειρουργός - Αγγειολόγος - Νευρολόγος - Πνευμονολόγος - Αιματολόγος
Ηπατολόγος - Διαβητολόγος.
DOCTORS HOSPITAL
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός - Γυναικολόγος - ΩΡΛ - Δερματολόγος
Οφθαλμίατρος - Ουρολόγος - Ενδοκρινολόγος - Ρευματολόγος - Γαστρεντερολόγος - Πνευμονολόγος.

   
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ιατρικές ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος, - Γυναικολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός - ΩΡΛ.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Οφθαλμίατρος - Πνευμονολόγος.

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Open Health
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2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

3. ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

4. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

   

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδίατρος - Παιδοχειρουργός - ΠαιδοΩΡΛ.
Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις παιδιατρικές ειδικότητες: Δερματολόγος - Ορθοπεδικός - Ουρολόγος - Οφθαλμίατρος.
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδίατρος - Παιδοχειρουργός.
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου - Παιδοχειρουργού.
Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις παιδιατρικές ειδικότητες: Δερματολόγος - Ορθοπεδικός - Ουρολόγος - Οφθαλμίατρος,
ΩΡΛ - Ενδοκρινολόγος - Καρδιολόγος.
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδίατρος - Παιδοχειρουργός.
METROPOLITAN HOSPITAL
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδίατρος - Παιδοχειρουργός.
Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις παιδιατρικές ειδικότητες: Δερματολόγος - Ορθοπεδικός - ΩΡΛ - Οφθαλμίατρος
Χειρουργός - Νευροχειρουργός.

  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδίατρος - Παιδοχειρουργός.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδίατρος.

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις διαθέσιμες ανά Πολυιατρείο ιατρικές ειδικότητες.

Με συμμετοχή δέκα πέντε (15) - είκοσι (20) ευρώ στο σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων.  

Οι ιατρικές ειδικότητες που παρέχονται σε κάθε συνεργαζόμενο Πολυιατρείο καθώς και στο Πανελλαδικό δίκτυο
ιδιωτικών ιατρείων αναφέρονται στον Διαδικτυακό τόπο (site) της εταιρίας www.newhealthsystem.gr
Στο σύνολο των συνεργαζόμενων Πολυιατρείων και ιδιωτικών ιατρείων, καθώς και σε συγκεκριμένα Νοσηλευτικά
ιδρύματα, μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, δίδεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημοσίου
ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Π.Υ.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίμα διαφοροποίησης των αναφερόμενων στο Παράρτημα Α ιατρικών ειδικοτήτων, με βάση την
πολιτική οργάνωσης των παρεχομένων ιατρικών ειδικοτήτων στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων μελών
του Συμβεβλημένου Δικτύου.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ιατρικές ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Χειρουργός.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγος - Δερματολόγος - Ενδοκρινολόγος - Ορθοπεδικός
Οφθαλμίατρος - Ρευματολόγος - Νευρολόγος - Αιματολόγος - Ουρολόγος - Διαβητολόγος - Πνευμονολόγος - Θωρακοχειρουργός.
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ιατρικές ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Χειρουργός.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Ορθοπεδικός - ΩΡΛ - Οφθαλμίατρος - Ουρολόγος - Γαστρεντερολόγος -
Διαιτολόγος - Πλαστικός Χειρουργός.
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Χειρουργός - Γυναικολόγος.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Χειρουργός - Γυναικολόγος.  
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΣΣΑ ΒΟΛΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγος - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός - Παιδίατρος - Παιδοχειρούργος.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Πνευμονολόγος - Οφθαλμίατρος - Ογκολόγος.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Με συμμετοχή δέκα πέντε (15) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγος - Χειρουργός - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός.

ΑΤΤΙΚΗ

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Open Health



5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
     Άρθρο 1: ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι, οποτεδήποτε χρησιμοποιούνται στην Συνδρομητική Σύµβαση, θα ερμηνεύονται και θα έχουν τις έννοιες που
παρατίθενται αντίστοιχα κατωτέρω:
Συνδρομητής: Είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται να κάνει χρήση των παροχών του συνδρομητικού συμβολαίου, το
φυσικό πρόσωπο επί της υγείας του οποίου συνομολογείται η ασφάλιση. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην Συνδρομητική Σύµβαση,
ο Συνδρομητής θεωρείται και Συμβαλλόμενος.
Συνδρομητική Σύµβαση: Το ενιαίο σύνολο το οποίο αποτελείται από τα εξατομικευμένα στοιχεία, τον πίνακα παροχών, τους
Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Συνδρομητικού Συμβολαίου καθώς και την αίτηση ένταξης στο Συνδρομητικό πρόγραμμα.
Αποδεικτικό έγγραφο της Συνδρομητικής Σύµβασης είναι το Συνδρομητικό Συμβόλαιο που εκδίδεται από την Εταιρία.
Συνδρομητικό πρόγραμμα: Το σύνολο των παροχών που αναφέρονται στον πίνακα παροχών του Συνδρομητικού συμβολαίου
καθώς και ο τρόπος λειτουργίας αυτών σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Συνδρομητικού συμβολαίου.
Συνδρομή: Το ποσό που καταβάλλεται, εφάπαξ ή σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις από τον Συνδρομητή στην Εταιρία, για την
παροχή της Συνδρομητικής κάλυψης.
Εξαρτώμενο Μέλος: Ο/Η νόµιµος σύζυγος του Συνδρομητή, καθώς και κάθε νόμιμο τέκνο του ηλικίας έως 25 ετών.
Εταιρία: New Health System pc  (Δημιουργία και διαχείριση προγραμμάτων υγείας)
Συμβαλλόμενος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει τη Συνδρομητική Σύµβαση µε την Εταιρία και υποχρεούται
στην πληρωµή της συνδρομής.

     Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της Συνδρομητικής Σύµβασης είναι ο καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες προσφέρονται
στο Συνδρομητή οι παροχές του Συνδρομητικού προγράμματος, µε την προϋπόθεση της προηγουμένης καταβολής της συνδρομής.

     Άρθρο 3: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των καλύψεων του  συμβολαίου, ορίζεται η ημερομηνία μετά την πάροδο τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ημερομηνία εξόφλησης της ετήσιας συνδρομής ή ολόκληρης της πρώτης δόσης, εάν η πληρωμή έχει συμφωνηθεί σε δόσεις.

     Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Το Συνδρομητικό πρόγραμμα προσφέρεται για περίοδο ενός (1) έτους, που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
Συνδρομητικού συμβολαίου και λήγει την αµέσως προηγούμενη ημερομηνία του επομένου έτους. 

     Άρθρο 5: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Με τη συμπλήρωση ισχύος ενός Έτους και με την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα συνεχίζει να προσφέρει τις συγκεκριμένες ασφαλι-
στικές παροχές µε τους συγκεκριμένους όρους, παρέχεται στον Συνδρομητή η δυνατότητα να ανανεώσει το Συνδρομητικό πρόγραμ-
μα για ένα επιπλέον έτος. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε ετήσια επέτειο του Συνδρομητικού προγράμματος, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα
να τροποποιεί τις συγκεκριμένες Συνδρομητικές παροχές, το ύψος αυτών καθώς και τους όρους µε τους οποίους παρέχονται, για το
σύνολο των Συνδρομητών που καλύπτονται από αυτές και όχι ατοµικά. Επίσης η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα  της τροποποίησης των
Συνδρομητικών παροχών, το ύψος αυτών καθώς και τους όρους με τους οποίους παρέχονται, κατά τη διάρκεια ισχύος του συνδρο-
μητικού προγράμματος,  περιοριστικά και μόνο στην περίπτωση διαφοροποίησης του πλαισίου συνεργασίας των συμβεβλημένων
ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας  με τον δημόσιο φορέα υγείας < ΕΟΠΥΥ > και ιδιαίτερα στη περίπτωση διαφοροποίησης του
ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων.

     Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Συνδρομητής είτε δεν παρέλαβε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που διέπουν το
Συνδρομητικό πρόγραμμα είτε το Συνδρομητικό συμβόλαιο παρεκκλίνει από την αίτηση για ένταξη στο Συνδρομητικό πρόγραμμα, 
έχει δικαίωµα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας µε συστημένη επιστολή στα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας και
εντός δέκα τεσσάρων (14) ηµερών από την ημερομηνία παραλαβής από αυτόν του Συνδρομητικού Συμβολαίου, το υπόδειγμα Α,
που επισυνάπτεται στο παρόν Συμβόλαιο. Σε περίπτωση εναντίωσης του Συνδρομητή, η Εταιρία θα του επιστρέψει τη συνδρομή
του παρόντος Συμβολαίου, εφόσον αυτή έχει καταβληθεί.

     Άρθρο 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Παρέχεται στον Συνδρομητή το δικαίωµα υπαναχώρησης, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ημερομηνία παραλαβής από αυτόν
του Συνδρομητικού Συμβολαίου. Για την άσκηση αυτού του δικαιώµατος, ο Συνδρομητής πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει
στα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, µε συστημένη επιστολή, το υπόδειγμα Β που επισυνάπτεται στο παρόν Συμβόλαιο. Σε περίπτωση
υπαναχώρησης του Συνδρομητή, η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει το 1/12 της ετήσιας συνδρομής.
     Άρθρο 8: ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ
Η συνδρομή είναι ετήσια. Δίδεται όμως η δυνατότητα καταβολής αυτής σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. 
Στην περίπτωση αυτή η ετήσια συνδρομή επιβαρύνεται με ποσοστό τέσσερα επί τοις εκατό (4%.) 
Το Συνδρομητικό πρόγραμμα ξεκινά με την έκδοση του Συνδρομητικού Συμβολαίου, την παραλαβή του από το Συνδρομητή και
την πληρωµή της ετήσιας ή της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης της συνδρομής. 
     Άρθρο 9: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οποιαδήποτε διαφορά που µπορεί να προκύψει μεταξύ του Συνδρομητή ή κάθε άλλου τρίτου που έχει έννοµο συμφέρον και
της Εταιρίας, σε σχέση µε το παρόν Συνδρομητικό Συμβόλαιο, υπάγεται στη συντρέχουσα δωσιδικία των αρµοδίων δικαστηρίων
της Αθήνας. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.
     Άρθρο 10: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΕΞΟΔΑ

Οι φόροι που επιβάλλονται από το Νόµο, καθώς και τα έξοδα που απαιτούνται για την έκδοση του Συνδρομητικού Συμβολαίου,
βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο αυτόν που καταβάλλει τη συνδρομή. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξουν στο µέλλον
φορολογικές μεταρρυθμίσεις, οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόµος.
     Άρθρο 11: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Από την 31η ημέρα έως τρείς (3) μήνες από την έναρξη του συμβολαίου, θεωρείται δεδουλευμένο το 40% της ετήσιας συνδρομής.
Από τρείς (3) μήνες και μία (1) ημέρα από την έναρξη του συμβολαίου, έως το τέλος της συνδρομητικής περιόδου, θεωρείται δεδου-
λευμένο, το σύνολο της ετήσιας συνδρομής.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
     Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Μέλος Συμβεβλημένου Δικτύου: Κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα /κλινική ή Διαγνωστικό Κέντρο ή Πολυϊατρείο ή ιδιωτικό ιατρείο
ή Οδοντιατρείο ή Φυσιοθεραπευτήριο και οποιασδήποτε άλλης μορφής ιατρική ή μη εταιρία που συνεργάζεται με την Εταιρία και
παρέχει υπηρεσίες υγείας στους Ασφαλισμένους / Συνδρομητές της.

1.2 Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο: Τηλεφωνικό ιατρικό και συντονιστικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο,
365 η μέρες το χρόνο, με σκοπό να παρέχονται στους Ασφαλισμένους / Συνδρομητές πληροφορίες για τις παρεχόμενες με το παρόν
Συνδρομητικό πρόγραμμα ιατρικές υπηρεσίες, για τη δομή και τη γεωγραφική κατανομή των Μελών του Συμβεβλημένου Δικτύου,
καθώς επίσης και για να συντονίζεται μέσω αυτού η πρόσβαση των Ασφαλισμένων/ Συνδρομητών στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες.

1.3 Ιατρική Επίσκεψη: Θεωρείται η λήψη ιστορικού, η διάγνωση, η σύσταση θεραπευτικής αγωγής και η εκτίμηση αποτελεσμάτων
διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν συσταθεί.

1.4 Διαγνωστικές Εξετάσεις: Είναι οι αιματολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογικές, κυτταρολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις που
πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε Μέλος του Συμβεβλημένου Δικτύου με βάση αντίστοιχο παραπεμπτικό σημείωμα,
που έχει εκδοθεί από ιατρό ανάλογης ειδικότητας.

1.5 Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος (check up): Ορίζονται περιοριστικά οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται άπαξ ετησίως,
αποκλειστικά από τα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου.

1.6 Συμμετοχή/Ειδική συμμετοχή Ασφαλισμένου / Συνδρομητή: Θεωρείται το ποσό ή το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει
ο Ασφαλισμένος / Συνδρομητής στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα παροχών
της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.

1.7 Κάρτα Υγείας: Θεωρείται η ειδική κάρτα με την οποία εφοδιάζει η εταιρία τους Ασφαλισμένους / Συνδρομητές της, στην οποία
αναγράφεται ο αριθμός συμβολαίου, η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Συνδρομητικού προγράμματος και το ονοματεπώνυμο του
Ασφαλισμένου / Συνδρομητή. Η κατοχή και η επίδειξη της κάρτας υγείας, με απόδειξη της ταυτοπροσωπίας (επίδειξη ταυτότητας
ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου), νομιμοποιεί τη χρήση των παροχών της παρούσας Συνδρομητικής σύμβασης.

     Άρθρο 2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

2.1    Κάλυψη Ιατρικών επισκέψεων

2.1.1 Δωρεάν και Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για Ασφαλισμένους / Συνδρομητές του προγράμματος άνω των 14 ετών,
συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος σε συγκεκριμένες εφημερεύουσες και μη ειδικότητες στα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων μελών του συμβεβλημένου δικτύου  (Αναλυτική περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

2.1.2 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις για Ασφαλισμένους / Συνδρομητές του προγράμματος άνω των
14 ετών συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος στις διαθέσιμες ειδικότητες στα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μελών
του συμβεβλημένου δικτύου με συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας
συνδρομητικής σύμβασης. (Αναλυτική περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

2.1.3 Δωρεάν και Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για Ασφαλισμένους / Συνδρομητές του προγράμματος κάτω των 14 ετών,
συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος στις εφημερεύουσες ειδικότητες στα εξωτερικά ιατρεία των παιδιατρικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων
μελών του συμβεβλημένου δικτύου (Αναλυτική περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ).

2.1.4 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για Ασφαλισμένους / Συνδρομητές του προγράμματος κάτω των 14 ετών, συνεπεία
ασθένειας ή ατυχήματος στις διαθέσιμες παιδιατρικές ειδικότητες στα εξωτερικά ιατρεία των παιδιατρικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων
μελών του συμβεβλημένου δικτύου, με συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της
παρούσας συνδρομητικής σύμβασης. (Αναλυτική περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

2.1.5 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών
ιατρείων και Πολυιατρείων που περιλαμβάνει ιατρούς όλων των ειδικοτήτων με συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή που
αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.

2.1.6 Απεριόριστες κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις, σε περίπτωση αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού και αντικειμενικής
αδυναμίας μετακίνησης του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή, στις ειδικότητες παθολόγου και παιδίατρου, με συμμετοχή του Ασφα-
λισμένου / Συνδρομητή το ποσόν των 40 (σαράντα) Ευρώ ανά επίσκεψη για επισκέψεις που πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως
και Παρασκευή από ώρα 08.00-24.00 και το ποσόν των 50 (πενήντα) Ευρώ για επισκέψεις που πραγματοποιούνται καθημερινά
από ώρα 24.00-08.00 καθώς και Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες.

Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία των κατ’ οίκον ιατρικών επισκέψεων, παρέχεται μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής και την Θεσσαλονίκη,
μετά από συνεννόηση με το Τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο.
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     2.2    Κάλυψη Διαγνωστικών εξετάσεων (μη επεμβατικών)
  
2.2.1 Δωρεάν Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα,
Πολυιατρεία και Διαγνωστικά κέντρα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου που διατηρούν τις αντίστοιχες συμβάσεις συνεργασίας με
τον ΕΟΠΥΥ και με τις εκάστοτε εν ισχύ προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΟΠΥΥ, με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση έγκυρου
παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η Εταιρεία αναλαμβάνει να καλύπτει τη συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή έως του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό
15% επί της τιμής της ιατρικής εξέτασης όπως αυτή καθορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση που το ποσοστό της εκ του νόμου
συμμετοχής αυξηθεί άνω του 15%, το υπερβάλλον ποσό θα καλύπτεται από τον Ασφαλισμένου / Συνδρομητή και σε καμία περίπτωση
από την Εταιρεία.

2.2.2 Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, μέλη του Συμβε-
βλημένου Δικτύου, χωρίς την προσκόμιση έγκυρου παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (απλό παραπεμ-
πτικό) και με συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής
σύμβασης και εφαρμόζεται επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου κάθε μέλους του Συμβεβλημένου Δικτύου. 

2.2.3 Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στο Πανελλαδικό δίκτυο Πολυιατρείων και
Διαγνωστικών κέντρων, μελών του Συμβεβλημένου Δικτύου, χωρίς την προσκόμιση έγκυρου παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συντα-
γογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (απλό παραπεμπτικό) και με συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα
παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.

2.2.4 Για Διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε εξειδικευμένα εργαστήρια είτε απαιτούν την παρουσία ιατρού
και αναισθησιολόγου καθώς και την τυχόν λήψη βιοψίας, η συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή διαφοροποιείται (ειδική
συμμετοχή), σε σχέση με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.3.
Ενδεικτικά αναφέρονται
Εξετάσεις Μοριακής διάγνωσης (DNA), Αλλεργικά tests, Ενδοσκοπήσεις (Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, Βρογχοσκόπηση),
εξειδικευμένες οφθαλμολογικές και γυναικολογικές εξετάσεις (OCT, Φλουροαγγειογραφία, υπέρηχος αυχενικής διαφάνειας και
Β επιπέδου). Η ειδική συμμετοχή του μέλους στις εξετάσεις που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο (2.2.4) διαφοροποιείται σε
σχέση με τον τρόπο (ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ/απλό παραπεμπτικό ) και το συμβεβλημένο μέλος του δικτύου που τις
πραγματοποιεί (εξειδικευμένα ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτικά ιδρύματα).

     2.3    Κάλυψη ετήσιου προληπτικού ελέγχου υγείας (check up) 

Δωρεάν προληπτικό έλεγχο υγείας (check up) που παρέχεταιι μία φορά ετησίως ως παρακάτω :
Δωρεάν προληπτικό έλεγχο υγείας (check up) που παρέχεται μία φορά ετησίως ως παρακάτω:
2.3.1 Αιματολογικός έλεγχος ( Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, ολική χοληστερόλη και Τριγλυκερίδια) καθώς και
ηπατικός έλεγχος ( SGOT, SGPT, γ-GT ) για Ασφαλισμένους / Συνδρομητές άνω των 14 ετών που πραγματοποιείται σε νοσηλευτικά
ιδρύματα, και Διαγνωστικά κέντρα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου.

2.3.2 Οφθαλμολογικός έλεγχος (Μέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman και εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία),
για Ασφαλισμένους / Συνδρομητές άνω των 14 ετών που πραγματοποιείται σε νοσηλευτικά ιδρύματα και Οφθαλμολογικά κέντρα,
μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου.

2.3.3 Οδοντιατρικός έλεγχος (έλεγχος της στοματικής κοιλότητας, καθαρισμός οδόντων) καθώς και φθορίωση για Ασφαλισμένους
/ Συνδρομητές κάτω των 14 ετών που πραγματοποιείται στα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου.

     2.4    Οδοντιατρική κάλυψη

Απεριόριστες Οδοντιατρικές πράξεις και επεμβάσεις στα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου,
με συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.

     2.5    Οφθαλμολογική κάλυψη

2.5.1 Καλύπτονται Οφθαλμολογικές επεμβάσεις για διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών και αποκατάστασης Καταρράκτη, σε
Οφθαλμολογικά κέντρα, μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, με συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή που αναφέρεται στον
πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.

2.5.2 Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως και φακών επαφής (με έγκυρο παραπεμπτικό/ιατρική  γνωμάτευση από τον ΕΟΠΥΥ)
αξίας έως του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης, στα καταστήματα οπτικών,
μελών του συμβεβλημένου δικτύου.

2.5.3 Παροχή επιδότησης ή συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή στο ποσόν αγοράς, που αναφέρεται στον πίνακα
παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης, για αγορές γυαλιών οράσεως και φακών επαφής άνω των 100 Ευρώ, στα κατα-
στήματα οπτικών, μελών του συμβεβλημένου δικτύου.

Open Health



8

 

      2.6 Φυσιοθεραπευτική κάλυψη

Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές πράξεις διενεργούμενες σε Φυσιοθεραπευτικά κέντρα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με
συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή, (εξαρτάται από την χρήση ασφαλιστικού φορέα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα του
Ασφαλισμένου / Συνδρομητή καθώς και το πλήθος των συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν), που αναφέρεται στον πίνακα
παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.

      2.7    Κάλυψη Εναλλακτικής / Ολιστικής ιατρικής

2.7.1 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με συμμετοχή του
Ασφαλισμένου / Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.
2.7.2 Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με συμμετοχή του Ασφα-
λισμένου / Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.

      2.8    Κάλυψη Ψυχολογικής υποστήριξης

Απεριόριστες επισκέψεις/συνεδρίες σε Ψυχολόγους, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με συμμετοχή του Ασφαλισμένου
/ Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.

      2.9    Διαιτολογική / Διατροφολογική κάλυψη

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε Διατροφολόγους / Διαιτολόγους, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με συμμετοχή
του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.

     2.10  Κάλυψη θεραπείας Λόγου – Ομιλίας – Μάθησης 

2.10.1 Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες στα Λογοθεραπευτικά κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με 
συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Συνδρομητή που αναφέρεται στον πίνακα παροχών της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.
2.10.2 Δωρεάν η αρχική επίσκεψη αξιολόγησης καθώς και αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών, στα Λογοθεραπευτικά
κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου.

     2.11  Κάλυψη Τηλεφωνικού Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου 

Χρήση του Τηλεφωνικού Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο για ενημέρωση, παροχή
χρήσιµων ιατρικών πληροφοριών και συντονισµό των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται µε την παρούσα συνδρομητική σύμβαση.
Άρθρο 3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Η πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των ασφαλισμένων για την λειτουργία των παροχών, των συμμετοχών, των ειδικών τιμολο-
γήσεων καθώς και για τους ιατρικούς παρόχους μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, παρέχεται (μέσω κωδικών πρόσβασης) στον 
Διαδικτυακό τόπο (site): www.newhealthsystem.gr 
Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση των παροχών του προγράμματος ο Ασφαλισμένος / Συνδρομητής θα πρέπει :
α) Να επικοινωνεί με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο μέσω του οποίου θα λαμβάνει οδηγίες σχετικά με την παροχή που
     επιθυμεί να λάβει.
β) Στην περίπτωση διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, να προσκομίσει παραπεμπτικό σημείωμα, το οποίο θα έχει εκδοθεί
     από ιατρό ανάλογης ειδικότητας και στο οποίο θα αναγράφονται:
ι.   το ονοματεπώνυμο του προς εξέταση ασφαλισμένου
ιι.  οι απαιτούμενες εξετάσεις, αναλυτικά και
ιιι. ο λόγος για τον οποίο συστήνεται ο διαγνωστικός έλεγχος (συμπτωματολογία, πιθανολογούμενη αιτία της ασθένειας ή της
     σωματικής βλάβης)
γ) Να προσκομίζει την Κάρτα Υγείας του συνδρομητικού προγράμματος καθώς και αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του,
     όπως, ενδεικτικά αναφερόμενα, το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Βιβλιάριο Ασθενείας , κάρτα ΑΜΚΑ, Διαβατήριο σε
     ισχύ κ.α. και να διευκολύνει τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του, όταν αυτό ζητείται στα πλαίσια χρήσης των υπηρεσιών του
     προγράμματος, από μέλος του Συμβεβλημένου Δικτύου.
δ) Να καταβάλει τη συμμετοχή/ειδική συμμετοχή του στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών σε όσες περιπτώσεις προβλέ-
     πεται από τον πίνακα παροχών και τους ειδικούς όρους της παρούσας συνδρομητικής σύμβασης.
Άρθρο 5. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία ουδεµία ευθύνη φέρει για την ποιότητα και την ορθότητα, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και
επιστήµης, των υπηρεσιών που θα παρέχονται προς τον συνδρομητή, µε βάση την παρούσα συνδρομητική σύμβαση από τα μέλη
του Συμβεβλημένου Δικτύου καθώς και το πάσης φύσης προσωπικό τους, όπως επίσης για τις πράξεις ή τις τυχόν παραλείψεις τους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
(Μέλη του συμβεβλημένου δικτύου)

Α. Νοσηλευτικά Ιδρύματα / Κλινικές

Β. Πολυιατρεία στις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας

Αττική

Θεσσαλονίκη Κρήτη Βόλος

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ                            

ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
ΙΑΣΩ GENERAL
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
METROPOLITAN
MEDITERRANEO HOSPITAL                          

DOCTORS HOSPITAL
ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ                           

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

•
•

Γ. Διαγνωστικά κέντρα

Αττική

ΟΜΙΛΟΣ EUROMEDICA
ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗΣ

BIOCARE (ΓΛΥΦΑΔΑ)
BIOCARE (ΑΛΙΜΟΣ)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΟΜΙΛΟΣ EUROMEDICA
ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
EUROMEDICA ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

•
•

•
•

•
•
•
•

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ)
ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)

•
•
•

•
•
•

•
•
•

ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΒΑΡΔΑΚΗ - ΤΣΟΥΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
(ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Θεσσαλονίκη Κρήτη

Δ. Υπόλοιπη Ελλάδα

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ 

Λάρισα

ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΣΑ

Έδεσσα

ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

MEDI MALL (ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ)
ORTHOBIOTIKI (ΜΑΡΟΥΣΙ)
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ)

• EUROMEDICA ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
• ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΚΕΦΑΛΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
• ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ                                                      ΑΡΤΑ
• ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                          ΒΑΘΥ
• ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΙΘΑΚΗΣ                                         ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ
• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
      ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ        ΒΕΡΟΙΑ
• ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                                                            ΒΕΡΟΙΑ
• EUROMEDICA ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ                               ΒΟΛΟΣ
• ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (EUROMEDICA)               ΒΟΛΟΣ
• ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEDICA                                            ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
• EUROMEDICA ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
      ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε.                                       ΓΡΕΒΕΝΑ
• ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ                                  ΔΡΑΜΑ
• ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEDICA                                            ΕΔΕΣΣΑ
• ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                  ΖΑΚΥΝΘΟΣ
• ΝΤΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                                                ΖΑΚΥΝΘΟΣ
• ΓΑΡΓΑΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ                                                  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
• ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ - ΑΚΡΙΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ                 ΘΗΒΑ
• ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.                    ΙΩΑΝΝΙΝΑ

• MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ                                               ΚΑΒΑΛΑ
• ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
• EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                   ΚΑΡΔΙΤΣΑ
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
     ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ      ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
• ΤΟΚΑΛΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                     ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
• EUROMEDICA ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
     ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                     ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• EUROMEDICA ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ     ΚΕΡΚΥΡΑ
• ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ - ΣΙΚΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ               ΚΙΛΚΙΣ
• EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
     'ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ'                                                ΚΟΖΑΝΗ
• EUROMEDICA ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ           ΚΟΖΑΝΗ
• ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ                                ΚΟΜΟΤΗΝΗ
• EUROMEDICA ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                       ΚΟΡΙΝΘΟΣ
• MEDI CENTER                                                          ΚΟΡΙΝΘΟΣ
• ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ                                                          ΛΑΜΙΑ
• ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                ΛΑΜΙΑ
• EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
     ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                   ΛΑΡΙΣΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
(Μέλη του συμβεβλημένου δικτύου)

Δ. Υπόλοιπη Ελλάδα

Δίκτυο Ιδιωτικών Ιατρείων
Πανελλαδικό δίκτυο όλων των ειδικοτήτων, κατανεμημένο γεωγραφικά στην Αττική, Θεσσαλονίκη και σε όλες
τις πρωτεύουσεςτων νομών της Ελλάδας.

•

Δίκτυο Οδοντιατρικών Κέντρων / Οδοντιατρείων
Πανελλαδικό δίκτυο όλων των ειδικοτήτων, κατανεμημένο γεωγραφικά στην Αττική, Θεσσαλονίκη και σε όλες
τις πρωτεύουσεςτων νομών της Ελλάδας.

•

Δίκτυο Φυσικοθεραπευτικών Κέντρων
Πανελλαδικό δίκτυο όλων των ειδικοτήτων, κατανεμημένο γεωγραφικά στην Αττική, Θεσσαλονίκη και σε όλες
τις πρωτεύουσεςτων νομών της Ελλάδας.

•

Δίκτυο Οφθαλμολογικών Κέντρων
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και στις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας.
•

Δίκτυο Λογοθεραπεύτικών Κέντρων
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και στις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας.
•

Δίκτυο Εναλλακτικής / Ολιστικής Ιατρικής
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και στις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας.
•

Δίκτυο επιλεγμένων καταστημάτων οπτικών
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και στις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας.
•

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης των αναφερομένων στο παρόν συνεργαζομένων ιατρικών παρόχων, μελών του συμβε-
βλημένου δικτύου.
Αναλυτικά στοιχεία των συμβεβλημένων ιατρικών παρόχων καθώς και επιπλέον συνεργασίες για το παραπάνω συμβεβλημένο δίκτυο
της Νew Health System “NHS” παρέχονται μέσω του Συντονιστικού ιατρικού κέντρου : 210 6770 330 καθώς και στον Διαδικτυακό μας
χώρο: www.newhealthsystem.gr 

• EUROMEDICA ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• EUROMEDICA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
     (ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ)                              ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• EUROMEDICA ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• EUROMEDICA ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ           ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• EUROMEDICA ΤΟΥΜΠΑΣ                              ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• EUROMEDICA ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ                              ΚΑΒΑΛΑ
• EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                              ΚΑΡΔΙΤΣΑ
• EUROMEDICA ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑ
• EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
     'ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ'                              ΚΟΖΑΝΗ
• EUROMEDICA ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ     ΚΟΖΑΝΗ
• EUROMEDICA ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
• EUROMEDICA ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ           ΚΟΡΙΝΘΟΣ
• MEDI CENTER                                                  ΚΟΡΙΝΘΟΣ
• EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
     ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                              ΛΑΡΙΣΑ
• EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ         ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ   ΜΥΤΙΛΗΝΗ

• EUROMEDICA ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
     ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ                              Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
• EUROMEDICA ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ           ΒΟΛΟΣ
• ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (EUROMEDICA)          ΒΟΛΟΣ
• ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ           ΚΑΛΑΜΑΤΑ
• ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEDICA                              ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
• ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEDICA                              ΕΔΕΣΣΑ
• EUROMEDICA ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
     ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• EUROMEDICA ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΡΕΘΥΜΝΟ
• ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                               ΡΕΘΥΜΝΟ
• EUROMEDICA ΑΞΟΝΙΚΟΣ
      ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                              ΣΕΡΡΕΣ
• ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ                              ΣΠΑΡΤΗ
• EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ           ΤΡΙΚΑΛΑ
• EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ                              ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ           ΛΑΜΙΑ
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ                              ΧΑΝΙΑ
• ΜΑΓΝ.ΤΟΜ.ΧΙΟΥ ΔΙΑΓΝ.ΕΡΓΑΣΤ.ΑΠΕΙΚΟΝ.
     (ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ)                                                 ΧΙΟΣ
• ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤ. Β.  ΨΥΧΟΓΙΟΥ   ΤΡΙΠΟΛΗ
• ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ           ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  
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