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Προγράµµατα σε συνεργασία µε ασφαλιστικές εταιρείες και ιατρικά κέντρα 

Βρείτε την υγειά oas στην τράπεζα 
Τα πιστωτικά ιδρύµατα έρχονται ya καλύψουν τα «κενά» του ΕΟΠΠΥ και την ταλαιπωρία των ασφαλισµένων 

ΡεπορτάζΑΓΗΣ ΜΑΡΚΟΥ 

i ηµαντικές υπηρεσίες Υγείας 
δωρεάν n µε πολύ 

χαµηλό κόστος προσφέj 
ρουν οι τράπεζες στους 

πελάτες τους µέσω προγραµµάτων 
που έχουν δηµιουργήσει σε 

συνεργασία µε ασφαλιστικές εταιρείες, 
νοσοκοµεία, διαγνωστικά 

κέντρα και γιατρούς. Πρόκειται 
για προϊόντα τα οποία παρά την 
κρίση που πλήττει τα οικογενει¬ 

ακά εισοδήµατα έχουν καταστεί 
ιδιαίτερα δηµοφιλή. Η αναδιοργάνωση 

του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας δηµιουργεί αναπόφευκτα 
ταλαιπωρία στους ασφαλισµένους, 

οι οποίοι πολλές φορές 
καλούνται να περιµένουν µήνες 
για να κλείσουν ένα ραντεβού. 
«Η Jnman για προγράµµατα Υγείας 

παρουσιά]ει σαφή άνοδο 
µετά την έναρξη λεπουργίας του 
ΕΟΠΥΥ και τ/5 αρρυθµίες που 
παρουσιάστηκαν στις δηµόσιες 

υπηρεσίες» υπογραµµίζει τραπεζικό 
στέλεχος. 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα έρχονται 
να καλύψουν αυτά τα 

«κενά», προσφέροντας στους 
πελάτες τους παροχές Υγείας 
σε συνεργασία µε επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τοµέα. Πρόκεπαι 
για προϊόντα που διατίθενται είτε 

αυτόνοµα είτε συνδυαστικά 
µε καταθετικους λογαριασµούς 
και πιστωτικές κάρτες και λειτουργούν 

ανεξάρτητα και 

συµπληρωµατικά µε οποιαδήποτε 
άλλη ασφαλιστική κάλυψη 

Υγείας. Με τον τρόπο αυτόν δίνεται 
στα νοικοκυριά πρόσβαση 

σε ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων, 
το οποίο µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

ανά πάσα στιγµή είτε 
δωρεάν επε καταβάλλοντος κάθε 

φορά ένα συµβολικό τίµηµα 
Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα 

να πραγµατοποιήσουν µία 
σειρά από διαγνωστικές εξετάσεις 

µε σηµαντικές εκπτώσεις, 

οι οποίες µπορεί να ξεπερνούν 
ακόµη και το 50%. Τραπεζικά 

στελέχη σηµειώνουν ότι για 
την επιλογή του κατάλληλου 
προγράµµατος ο ασφαλισµένος 

θα πρέπει προηγουµένως 
να καθορίσει τις ανάγκες που 
δεν ικανοποιούνται στον βαθµό 
που θα ήθελε και ακολούθως να 
προτιµήσει εκείνο το πρόγραµµα 
που θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά 

στις υπηρεσίες που ήδη 
απολαµβάνει. 

∆ιαγνωστικές 
εξετάσεις 

µε εκπτώσεις 
που µπορεί 

να ξεπερνούν 
ακόµη 

και το 50% 

Ολα τα προγράµµατα και οι ιατρικές napoxes 
Οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε νοσοκοµεία 
και διαγνωστικά κέντρα µεχαµηλό κόστος 

Τα προϊόντα 
διατίθενται 
είτε 
αυτόνοµα 
είτε 
συνδυαστικά 
µε 
καταθετικσύς 
λογαριασµούς 

και 
πιστωτικές 
κάρτες, και 
λειτουργούν 
ανεξάρτητα 
και συµπληρωµατικά 

µε 
οποιαδήποτε 
άλλη ασφαλιστική 

κάλυψη 
Υγείας 

Αυτή την περίοδο αρκετές 
τράπεζες διαθέτουν 

προγράµµατα Υγείας 
στους πελάτες τους, 

µε σηµαντικές παροχές. Συγκεκριµένα: 

Εθνική Τράπεζα 

Πρόληψη για όλους 
To συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει 

δηµιουργηθεί σε συνεργασία 
µε την Εθνική Ασφαλιστική και 
τη Βιοιατρική. Προσφέρει δωρεάν 

ετήσιο check up, δωρεάν 
εξειδικευµένες προληπτικές εξετάσεις 

για τη γυναίκα, τον άνδρα, 
το παιδί και σηµαντικές επιπλέον 
παροχές, όπως διαγνωστικές εξετάσεις 

ως 200 ευρώ ετησίως µε 
παραπεµπτικό ιατρού και έκπτωσπ 

τουλάχιστον 50% στο τυχόν 
υπερβάλλον ποσό. 

To κόστος του προγράµµατος 
«Πρόληψη για Ολους» είναι ετήσιο 
και ορίζεται ανά ασφαλιζόµενο σε 
120 ευρώ ετησίως για το πλήρες 
πακέτο και σε 75 ευρώ για βασικές 
παροχές. Αν ο πελάτης της τράπεζας 

είναι κάτοχος συγκεκριµένων 
λογαριασµών (Μσθοδοτικός Plus, 
Αγροτικός Plus, Επαγγελµατικός 
Plus, Family Fast, Σπουδάζω, Εθνικός 

Οψεως, Εθνική Παίδων), 
παρέχεται 20 ευρώ έκπτωση στο 
κόστος του πλήρους προγράµµατος. 

Για παιδιά n ετήσια συνδροµή 
ανέρχεται σε 55 ευρώ ετησίως. 

Alpha Bank 

Υγεία για Ολους 
Η Alpha Bank, σε συνεργασία µε 
την AXA Ασφαλιστική, δηµιούργησε 

το πρόγραµµα «Alpha Υγεία 
για Ολους» που προσφέρο ολοκληρωµένες 

παροχές πρόληψης 
και διάγνωσης µέσω του δικτύου 
συµβεβληµένων διαγνωστικών 
κέλπρωντηςΒιο'ίατρικής. To πρόγραµµα 

απευθύνεται σε όλους 
τους πελάτες της Alpha Bank, 
ηλικίας 18-65 ετών, κατόχους 
λογαριασµού καταθέσεων συνδεδεµένου 

µε χρεωστική κάρτα 
ή κατόχους πιστωτικής κάρτας. 

Με 50 ευρώ ετησίως παρέχει 
δωρεάν ετήσιο προληπτικό 

έλεγχο (check up) και δωρεάν 
απεριόριστες προγραµµατισµένες 

επισκέψεις σε γιατρούς 

βασικών ειδικοτήτων (παθολόγος, 
καρδιολόγος, ορθοπαιδικός, 

χειρουργός) στις κλινικές του δικτύου 
της Βιοϊατρικής σε Αθήνα, 

Πειραιά και θεσσαλονίκη. 
Για ιατρικές επισκέψεις, στο 

ιατρείο ή καΥ οίκον, των συµβεβληµένων 
µε τη Βιοιατρική 

γιατρών n πµή διαµορφώνεται 
σε 30 και 60 ευρώ αντίστοιχα. 
Παράλληλα, παρέχονται εκπτώσεις 

σε µία σειρά ano εξετάσεις 
και οδοντιατρικές εργασίες που 
µπορεί να φθάνουν και το 70%. 

Eurobank 
Health Plus 
Η Eurobank Cards, σε συνεργασία 

µε τον Οµιλο Ιατρικού, 
προσφέρει τα προγράµµατα Υγείας 

«Health Plus» και «Kids 
Health Plus», χωρίς κανένα επιπλέον 

κόστος. Με αυτά οι 
πελάτες της εξασφαλίζουν απεριόριστες 

ιατρικές επισκέψεις µε 
20 ευρώ τίµηµα κάθε φορά στις 
βασικές ειδικότητες (παθολόγος, 
καρδιολόγος, ορθοπαιδικός και 
χειρουργός) των εξωτερικών 
ιατρείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 

αλλά και παιδίατρο στα 
εξωτερικά ιατρεία του Παιδιατρικού 

Κέντρου Αθηνών στο 
Μαρούσι και του Παιδιατρικού 
Κέντρου του Ιατρικού ∆ιαβαλκανικού 

Θεσσαλονίκης. 
Επιπλέον, εξασφαλίζουν 

έκπτωση ως 40% για διαγνωστικές 
εξετάσεις στα εξωτερικά 

ιατρεία των συνεργαζόµενων 
νοσοκοµείων, ενώ µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν επιλεγµένες 

εξετάσεις, όπως check up 
ενηλίκων ή τεστ κοπώσεως σε 
προνοµιακές τιµές. Παράλληλα, 
λειτουργεί γραµµή Υγείας, n οποία 

παρέχει ιατρικές συµβουλές και 
πληροφορίες από το Συντονιστικό 

Κέντρο του Οµίλου Ιατρικού 
Αθηνών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 
ηµέρες τον χρόνο. 

Τράπεζα Πειραιώς 

Medical 
Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία 

µε τον Οµιλο Ιατρικού 
Αθηνών, δίνει τη δυνατότητα 
στους κατόχους των πιστωτικών 
της καρτών να απολαµρττνουν 

ιατρικές υπηρεσίες σε προνοµιακές 
τιµές, χωρίς την καταβολή 

επιπλέον συνδροµής, σε όλες τις 
νοσηλευτικές µονάδες του Οµίλου 
Ιατρικού Αθηνών. 

Συγκεκριµένα, µε το πρόγραµµα 
ιατρικών παροχών «Medical» 

έχουν τη δυνατότητα απεριόριστων 
ιατρικών επισκέψεων 

σε εφηµερεύοντες γιατρούς 
των εξωτερικών ιατρείων των 
νοσοκοµείων του Οµίλου έναντι 

συµβολικού αντιτίµου 20 
ευρώ ανά επίσκεψη. Παράλληλα, 

κερδίζουν έκπτωση 20% 
στις επισκέψεις και 25% στις 
δΊαγνωσπκές εξετάσεις στα εξωτερικά 

ιατρεία, ενώ παρέχεται 
δωρεάν χρήση του ουντονισπκού 

κέντρου για παροχή ιατρικών 
πληροφοριών, 24 ώρες το 24ωρο, 

365 ηµέρες τον χρόνο. 

Εµπορική Τράπεζα 

Προνόµιο Υγείας 
Η Εµπορική Τράπεζα προσφέρει 

τη σειρά πιστωτικών καρτών 
«Προνόµιο Υγείας», σε συνεργασία 

µε το δίκτυο ∆ιάγνωση. 
To πρόγραµµα παρέχει ένα 
δωρεάν check up κάθε χρόνο 
σε περισσότερα από 50 αστικά 

κέντρα, απεριόριστα, και 
χωρίς παραπεµπτικό γιατρού 
ραντεβού µε κόστος ως 30 ευρώ 

στο δίκτυο ∆ιάγνωση ή σε 
συνεργαζόµενους γιατρούς, κλινικοεργαστηριακές 

εξετάσεις 
σε τιµές ∆ηµοσίου, ακπνολογι- 

κές εξετάσεις και µαστογραφίες 
µε 10 και 25 ευρώ αντίστοιχα. 
Στην Ευρωκλινική Αθηνών 
προβλέπεται έκπτωση 20% σε 
νεκχήλια, 35% στα εξωτερικά ιατρεία 

και δωρεάν αποστολή 
ασθενοφόρου (εντός Ατηκής) 
σε περίπτωση νοσηλείας, και 
20% στο οφθαλµολογικό κέντρο 
«Athens Vision» για διαθλαστικές 

επεµβάσεις. Επιπλέον είναι 
δυνατή n αιµοληψία κατ5 οίκον 
µε 10 ευρώ εντός Αττικής. 

Citibank 
Health & Care 
To συγκεκριµένο πρόγραµµα 
Υγείας δηµιουργήθηκε σε συνεργασία 

µε διαγνωστικά και 
νοσηλευτικά κέντρα, όπως n 
Βιοιατρική, n Ευρωκλινική, το 
Metropolitan, n Ευρωϊατρική 
Ψυχικού και το Ιατρικό Κέντρο. 
Με τη χρήση των καρτών 
Citibank το πρόγραµµα προσφέρει 

εκπτώσεις και δωρεάν 
παροχές σε πλήθος διαγνωστικών 

εξετάσεων, από µία απλή 
εξέταση αίµατος ως πιο σύνθετες 

εξετάσεις (triplex αγγείων, 
µαστογραφία, υπερηχογράφηµα 

κτλ.), καθώς και επισκέψεις 
γιατρών και νοσηλευτική περίθαλψη. 

Επιπλέον, µπορούν να 
γίνουν απεριόριστες επισκέψεις 
στα εξωτερικά ιατρεία των ιατρικών 

κέντρων µε χαµηλό τίµηµα 
20 ή 25 ευρώ ή ακόµη και δωρεάν, 

ανάλογα µε το νοσοκοµείο. 

Marfin 

Ταµιευτήριο + Υγεία 
Η Marfin Egnatia, σε συνεργασία 

µε τη Marfin Ζωής του 
οµίλου CNP Marfin Insurance 
Holdings και µεγάλα νοσηλευτικά 

ιδρύµατα της Αθήνας και 
της θεσσαλονίκης, προσφέρει 
το πρόγραµµα «Marfin Ταµιευτήριο 

+ Υγεία». To ετήσιο κόστος 
διαµορφώνεται σε 60 ευρώ για 
ενηλίκους και σε 40 ευρώ για παιδιά, 

και αφορά όσους ανοίξουν 
τον λογαριασµό ταµιευτηρίου 
«Marfin Ταµιευτήριο + Υγεία». 

Με το πρόγραµµα παρέχονται 
δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις 
σε εφηµερεύοντες γιατρούς για 
έκτακτα περιστατικά όλο το 
24ωρο, δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις 

σε γιατρούς διαφόρων 
Βδικοτήτων κατόπιν ραντεβού, 
εκπτώσεις σε διαγνωστικές και 
επεµβατικές εξετάσεις, δωρεάν 
προληπτικοί έλεγχοι, δωρεάν 
χρήση τηλεφωνικού κέντρου 
όλο το 24ωρο για ιατρικές συµβουλές 

και παροχή πληροφοριών, 
και έκπτωση 20% για ιατρικές επισκέψεις 

στα τακτικά εξωτερικά 
ιατρεία της Παδιατρικής Κλινικής 
Παίδων Μητέρα, καθώς και δωρεάν 

διακοµιδή µε ασθενοφόρο. 

Τράπεζα Κύπρου 

Φροντίδα Υγείας 
Οι κάρτες της Τράπεζας Κυπρου 
και ο Οµιλος Ιατρικού Αθηνών 
δηµιούργησαν το πρόγραµµα 
«Φροντίδα Υγείας», το οποίο παρέχεται 

δωρεάν και ισχύει για τον 
κάτοχο της κάρτας και για συγγενείς 

πρώτου βαθµού. To µόνο που 
χρειάζεται είναι n χρησιµοποίηση 
των καρτών της τράπεζας, τόσο 
των πιστωτικών όσο και των χρεωστικών, 

για την πληρωµή των 
υπηρεσιών Υγείας. Συγκεκριµένα, 
παρέχονται απεριόριστες ιατρικές 
επισκέψεις στους εφηµερεύοντες 

γιατρούς των εξωτερικών 
ιατρείων των νοσοκοµείων του 
Οµίλου (παθολόγος, καρδιολόγος, 

ορθοπαιδικός, χειρουργός) 
έναντι ειδικής τιµής 25 ευρώ ανά 
επίσκεψη. Στις επισκέψεις µε ραντεβού 

παρέχεται έκηττοση 15%, 
ενώ σης διαγνωστικές εξετάσεις 
φθάνει το 30%. 
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