
Παροχές Προσυμφωνημένος
τιμοκατάλογος
σε νοσηλείες

Απευθείας 
αποζημίωση 
της νοσηλείας

Έκπτωση στη συμμετοχή 
του ασφαλισμένου στο 
κόστος νοσηλείας

Δωρεάν ιατρικές 
επισκέψεις σε 
περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού

Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού

Δωρεάν ιατρικές 
επισκέψεις στα
τακτικά ιατρεία

Διαγνωστκές
εξετάσεις 
(σε τιμές δημοσίου 
στα εξωτερικά 
ιατρεία)

Πακέτα 
Check up

Όμιλος Ιατρικού
Κέντρο Αθηνών 
Π.Φαλήρου
Ψυχικού 
Περιστερίου

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

20% Έκπτωση μέχρι 1.500€ 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
ειδικά υλικά και φάρμακα). 
Εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε 
συνδυασμό με απευθείας 
πληρωμή

Σε 4 ειδικότητες 
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Χειρουργός)

400€, επί ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, 
ανά περιστατικό (εξαιρούνται φάρμακα, 
υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπικές και 
ιατρικές πράξεις) και 50€ για υγειονομικό 
υλικό και φάρμακα. Πλέον των 400€ 
εφαρμόζεται τιμοκατάλογος MetLife

Σε 4 ειδικότητες 
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Χειρουργός)

Μαγνητικές, 
Αξονικές, Triplex 
Καρδιάς και 
Σώματος και 
Αιματολογικές

Παιδιατρικό 
Κέντρο Αθηνών

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

20% Έκπτωση μέχρι 1.500€ 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
ειδικά υλικά και φάρμακα). 
Εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε 
συνδυασμό με απευθείας 
πληρωμή

Σε 2 ειδικότητες 
(Παιδίατρος, 
Παιδοχειρουργός)

500€, επί ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, 
ανά έτος (εξαιρούνται φάρμακα, 
υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπικές και 
ιατρικές πράξεις) και 50€ για υγειονομικό 
υλικό και φάρμακα. Πλέον των 500€ 
εφαρμόζεται τιμοκατάλογος MetLife

Σε 2 ειδικότητες 
(Παιδίατρος και 
Παιδοχειρουργός)

Μαγνητικές, 
Αξονικές, Triplex 
Καρδιάς και 
Σώματος και 
Αιματολογικές

Ιατρικό 
Διαβαλκανικό 
Θεσσαλονίκης

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

20% Έκπτωση μέχρι 1.500€ 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
ειδικά υλικά και φάρμακα). 
Εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε 
συνδυασμό με απευθείας 
πληρωμή

Σε 5 ειδικότητες 
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Χειρουργός, 
Παιδίατρος)

400€ ανά περιστατικό (ενήλικες) / 500€ ανά 
έτος (παιδιά), επί ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, 
ανά περιστατικό (εξαιρούνται φάρμακα, 
υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπικές και 
ιατρικές πράξεις) και 50€ για υγειονομικό 
υλικό και φάρμακα. Πλέον των 400€ / 500€ 
εφαρμόζεται τιμοκατάλογος MetLife

Σε 5 ειδικότητες 
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Χειρουργός, 
Παιδίατρος)

Μαγνητικές, 
Αξονικές, Triplex 
Καρδιάς και 
Σώματος και 
Αιματολογικές

Ιασώ
Γενική Μαιευτική 
Γυναικολογική 
Κλινική 

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

10% Έκπτωση μέχρι 1.500€ 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
ειδικά υλικά και φάρμακα). 
Εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε 
συνδυασμό με απευθείας 
πληρωμή

Σε Γυναικολόγο 400€, επί τιμοκαταλόγου MetLife, 
ανά περιστατικό (εξαιρούνται φάρμακα, 
ειδικά υλικά, ενδοσκοπικές και ιατρικές 
πράξεις) και 50€ για υγειονομικό υλικό και 
φάρμακα. Πλέον των 400€ εφαρμόζεται 
τιμοκατάλογος MetLife

Προνομιακές τιμές

Ιασώ Παίδων Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

20% Έκπτωση μέχρι 1.500€ 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
ειδικά υλικά και φάρμακα). 
Εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε 
συνδυασμό με απευθείας 
πληρωμή

Σε 3 ειδικότητες 
(Παιδίατρος, 
Παιδοχειρουργός, 
Παιδο-Ορθοπεδικός)

500€, επί τιμοκαταλόγου MetLife,
 ανά περιστατικό (εξαιρούνται φάρμακα, 
ειδικά υλικά, ενδοσκοπικές και ιατρικές 
πράξεις) και 50€ για υγειονομικό υλικό και 
φάρμακα. Πλέον των 500€ εφαρμόζεται 
τιμοκατάλογος MetLife

Μαγνητικές,
Triplex Καρδιάς 
και Σώματος και 
Αιματολογικές

3 ειδικά 
διαμορφωμένα 
πακέτα σε 
προνομιακές τιμές

Ιασώ General Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

20% Έκπτωση μέχρι 1.500€ 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
ειδικά υλικά και φάρμακα). 
Εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε 
συνδυασμό με απευθείας 
πληρωμή

Σε 4 ειδικότητες 
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Χειρουργός)

400€, επί τιμοκαταλόγου MetLife,
ανά περιστατικό (εξαιρούνται φάρμακα, 
ειδικά υλικά, ενδοσκοπικές και ιατρικές 
πράξεις) και 50€ για υγειονομικό υλικό και 
φάρμακα. Πλέον των 400€ εφαρμόζεται 
τιμοκατάλογος MetLife

Σε 10 ειδικότητες 
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Χειρουργός, 
Πνευμονολόγος, 
Γαστρεντερολόγος, 
Ουρολόγος, Ογκολόγος, 
ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργός)

Μαγνητικές, 
Triplex Καρδιάς 
και Σώματος και 
Αιματολογικές

24 ειδικά 
διαμορφωμένα 
πακέτα σε 
προνομιακές τιμές

• Σε περίπτωση διενέργειας υπερήχου στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού, σε ημέρες και ώρες που δεν λειτουργούν τα τακτικά ιατρεία, υπάρχει χρέωση για την αμοιβή έκτακτης κλήσης του υπερηχολόγου.
• Η MetLife διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
• Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.metlife.gr.
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Παροχές Προσυμφωνημένος
τιμοκατάλογος
σε νοσηλείες

Απευθείας 
αποζημίωση 
της νοσηλείας

Έκπτωση στη συμμετοχή 
του ασφαλισμένου στο 
κόστος νοσηλείας

Δωρεάν ιατρικές 
επισκέψεις σε 
περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού

Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού

Δωρεάν ιατρικές 
επισκέψεις στα
τακτικά ιατρεία

Διαγνωστκές
εξετάσεις 
(σε τιμές δημοσίου 
στα εξωτερικά 
ιατρεία)

Πακέτα 
Check up

Ευρωκλινική 
Αθηνών

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

20% Έκπτωση μέχρι 1.500€ 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
ειδικά υλικά και φάρμακα). 
Εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε 
συνδυασμό με απευθείας 
πληρωμή

Σε 4 ειδικότητες 
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Χειρουργός)

1.000€, επί ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου, ανά περιστατικό 
(εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, 
ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις) 
και 50€ για υγειονομικό υλικό 
και φάρμακα. Πλέον των 1.000€ 
εφαρμόζεται τιμοκατάλογος MetLife

Σε όλες τις διαθέσιμες 
ειδικότητες

11 ειδικά διαμορφωμένα 
πακέτα Check up σε 
προνομιακές τιμέςς

Ευρωκλινική 
Παίδων

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

20% Έκπτωση μέχρι 1.500€ 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
ειδικά υλικά και φάρμακα). 
Εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε 
συνδυασμό με απευθείας 
πληρωμή

Σε 2 ειδικότητες (Παιδίατρος, 
Παιδοχειρουργός). Επιπλέον 
τις καθημερινές (9:00-19:00) 
σε Παιδο-Ορθοπεδικό και 
Παιδο-ΩΡΛ

500€, επί ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, 
ανά περιστατικό (εξαιρούνται 
φάρμακα, ειδικά υλικά, 
ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις) 
και 50€ για υγειονομικό υλικό 
και φάρμακα. Πλέον των 500€ 
εφαρμόζεται τιμοκατάλογος MetLife

16 ειδικά διαμορφωμένα 
πακέτα Check up σε 
προνομιακές τιμές

Βιοκλινική
Αθηνών
Πειραιά 
Θεσσαλονίκης

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

25% Έκπτωση μέχρι 1.500€ 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
ειδικά υλικά και φάρμακα). 
Εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε 
συνδυασμό με απευθείας 
πληρωμή

ΑΘΗΝΩΝ:
Σε 3 ειδικότητες (Παθολόγος,
Καρδιολόγος, Χειρουργός)
ΠΕΙΡΑΙΑ:
Σε 1 ειδικότητα (Παθολόγος 
ή Χειρουργός)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Σε 4 ειδικότητες (Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, Χειρουργός, 
Γυναικολόγος)

400€, επί ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, 
ανά περιστατικό (εξαιρούνται 
φάρμακα, υγειονομικό υλικό, 
ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις) 
και 20€ για υγειονομικό υλικό 
και φάρμακα. Πλέον των 400€ 
εφαρμόζεται τιμοκατάλογος MetLife

Σε όλες τις διαθέσιμες 
ειδικότητες

Μαγνητικές, 
Αξονικές, Triplex 
Καρδιάς και 
Σώματος και 
Αιματολογικές

• ΔΩΡΕΑΝ Λιπιδαιμικός 
Έλεγχος (Τριγλυκερίδια, 
Ολική Χοληστερόλη, 
HDL Χοληστερόλη, LDL 
Χοληστερόλη), διάρκειας 
μίας εβδομάδας, σε 
προκαθορισμένες 
ημερομηνίες.

• Εκπτωτικά πακέτα

Metropolitan 
Hospital

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

20% Έκπτωση μέχρι 500€ 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
ειδικά υλικά και φάρμακα). 
Εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε 
συνδυασμό με απευθείας 
πλρωμή

Σε 6 ειδικότητες (Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, 
Χειρουργός, Παιδίατρος, 
Παιδοχειρουργός). Eπιπλέον 
Νευρολόγος, Πνευμονολόγος 
και ΩΡΛ (από τις 09:00 μέχρι 
τις 21:00)

400€, επί ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου, ανά περιστατικό 
(εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, 
υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπικές και 
ιατρικές πράξεις). Πλέον των 400€ 
εφαρμόζεται τιμοκατάλογος MetLife

Σε Ιατρούς επιμελητές του 
Νοσοκομείου (εκτός από 
Ψυχίατρο, Οδοντίατρο, 
Οφθαλμίατρο), καθώς και 
σε επιμελητές Παιδιάτρους, 
Παιδοχειρουργούς και 
Παιδοορθοπεδικούς

Μαγνητικές, 
Αξονικές, Triplex 
Καρδιάς και 
Σώματος

• 4 ειδικά διαμορφωμένα 
πακέτα Check up σε 
προνομιακές τιμές

• 20% Έκπτωση, 
επί ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου, στα 
πακέτα που προσφέρει 
το Νοσοκομείο

• Σε περίπτωση διενέργειας υπερήχου στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού, σε ημέρες και ώρες που δεν λειτουργούν τα τακτικά ιατρεία, υπάρχει χρέωση για την αμοιβή έκτακτης κλήσης του υπερηχολόγου.
• Η MetLife διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
• Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.metlife.gr.
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• Σε περίπτωση διενέργειας υπερήχου στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού, σε ημέρες και ώρες που δεν λειτουργούν τα τακτικά ιατρεία, υπάρχει χρέωση για την αμοιβή έκτακτης κλήσης του υπερηχολόγου.
• Η MetLife διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
• Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.metlife.gr.

Παροχές Προσυμφωνημένος
τιμοκατάλογος
σε νοσηλείες

Απευθείας 
αποζημίωση 
της νοσηλείας

Έκπτωση στη 
συμμετοχή του 
ασφαλισμένου στο 
κόστος νοσηλείας

Δωρεάν ιατρικές 
επισκέψεις σε 
περίπτωση 
επείγοντος 
περιστατικού

Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού

Δωρεάν ιατρικές 
επισκέψεις στα
τακτικά ιατρεία

Διαγνωστκές εξετάσεις 
(σε τιμές δημοσίου στα εξωτερικά 
ιατρεία)

Πακέτα 
Check up

Ερρίκος Ντυνάν 
Hospital Center

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

Σε 6 ειδικότητες 
(Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, 
Χειρουργός, ΩΡΛ, 
Νευροχειρουργός)

300€ ανά περιστατικό, 
επί ιδιωτικού τιμοκαταλόγου 
(εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά 
υλικά, υγειονομικό υλικό, 
ενδοσκοπικές και ιατρικές 
πράξεις). Πλέον των 300€ 
εφαρμόζεται 50% έκπτωση 
στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο

Σε 6 ειδικότητες 
(Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, 
Χειρουργός, ΩΡΛ, 
Νευροχειρουργός), 
μεταξύ 08:00–15:00

Doctors’ Hospital Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

100% Έκπτωση 
μέχρι 1.500€

Σε όλες τις 
διαθέσιμες 
ειδικότητες, με τη 
χρήση της κάρτας 
προνομίων υγείας 
του Νοσοκομείου

Μαγνητικές, Αξονικές, 
Triplex Καρδιάς και Σώματος 
και Αιματολογικές

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο πακέτο 8 εξετάσεων 
(Γενική Αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, 
SGOT, SGPT, Α/Α Θώρακος, 
Ηλεκτροκαρδιογράφημα και 
Υπερηχογράφημα Άνω Κάτω Κοιλίας)

Πειραϊκό 
Θεραπευτήριο

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

30% Έκπτωση
μέχρι 500€ 
(εξαιρούνται ιατρικές 
αμοιβές, ειδικά υλικά 
και φάρμακα)

Σε 4 ειδικότητες 
(Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, 
Χειρουργός)

Μικροβιολογικές, Υπέρηχοι, 
Απεικονιστικές, Γαστροσκοπήσεις, 
Κωλονοσκοπήσεις, 
Βρογχοσκοπήσεις

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο πακέτο 10 εξετάσεων 
(Γενική Αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, 
Σάκχαρο, Χοληστερίνη, SGOT, SGPT, 
Α/Α Θώρακος, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
Υπερηχογράφημα Άνω Κάτω Κοιλίας)

Ιασώ Θεσσαλίας Ομαδικά 
Συμβόλαια

Σε 4 ειδικότητες 
(Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, 
Γυναικολόγος, 
Χειρουργός)

200€ ανά περιστατικό, 
επί  τιμοκαταλόγου MetLife 
(εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά 
υλικά, υγειονομικό υλικό, 
ενδοσκοπικές και ιατρικές 
πράξεις). Πλέον των 200€ 
εφαρμόζεται 50% έκπτωση 
στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο

Διαγνωστικές και εργαστηριακές 
εξετάσεις. Στις περιπτώσεις όπου 
δεν υπάρχει πρόβλεψη στο ΦΕΚ, θα 
εφαρμόζεται 50% έκπτωση επί του 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου (εξαιρούνται 
υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών, 
εξετάσεις Κυτταρογεννετικής, 
Μοριακές και Ιστολογικές)

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο πακέτο 7 εξετάσεων 
(Γενική Αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, 
Σάκχαρο, Χοληστερίνη, SGOT, SGPT)

Άνασσα Γενική 
Κλινική

Ομαδικά 
Συμβόλαια

30% Έκπτωση
μέχρι 500€ 
(εξαιρούνται ιατρικές 
αμοιβές, φάρμακα και 
ειδικά υλικά)

Σε 6 ειδικότητες 
(Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, 
Χειρουργός, 
Πνευμονολόγος, 
Παιδοχειρουργός)

150€ ανά περιστατικό, 
επί τιμοκαταλόγου ΜetLife
(εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά 
υλικά, υγειονομικό υλικό, 
ενδοσκοπικές και ιατρικές 
πράξεις)

Σε 4 ειδικότητες 
(Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, 
Πνευμονολόγος, 
Χειρουργός)

Triplex Καρδιάς, Τεστ Κοπώσεως, 
Υπέρηχοι και Ακτινογραφία Θώρακος

• ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο πακέτο 12 εξετάσεων 
(Γενική Αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, 
ΤΚΕ, Oλική Χοληστερόλη, LDL/HDL, 
Τριγλυκερίδια, Ουρικό Οξύ, SGOT/
SGPT, γ-GΤ)

• ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο πακέτο 5 εξετάσεων 
(Γενική Αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, 
ΤΚΕ, Ολική Χοληστερόλη)

• Σε περίπτωση διενέργειας υπερήχου στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού, σε ημέρες και ώρες που δεν λειτουργούν τα τακτικά ιατρεία, υπάρχει χρέωση για την αμοιβή έκτακτης κλήσης του υπερηχολόγου.
• Η MetLife διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
• Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.metlife.gr.
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Παροχές Προσυμφωνημένος
τιμοκατάλογος
σε νοσηλείες

Απευθείας 
αποζημίωση 
της νοσηλείας

Έκπτωση στη συμμετοχή 
του ασφαλισμένου στο 
κόστος νοσηλείας

Δωρεάν ιατρικές 
επισκέψεις σε 
περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού

Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού

Δωρεάν ιατρικές 
επισκέψεις στα
τακτικά ιατρεία

Διαγνωστκές
εξετάσεις 
(σε τιμές δημοσίου 
στα εξωτερικά 
ιατρεία)

Πακέτα 
Check up

Μητέρα
Γενική Μαιευτική 
Γυναικολογική 
Κλινική

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

Για ατομικά συμβόλαια 
και ομαδικά με απευθείας 
πληρωμή διαγνωστικών 
εξετάσεων στο ΥΓΕΙΑ Νet: 
Σε 2 ειδικότητες
(ΩΡΛ* και Γυναικολόγος)

Για ατομικά συμβόλαια και ομαδικά με 
απευθείας πληρωμή διαγνωστικών 
εξετάσεων στο ΥΓΕΙΑ Νet: 150€ ανά 
περιστατικό, επί τιμοκαταλόγου MetLife** 
(εξαιρούνται φάρμακα, ιατρικές και 
ενδοσκοπικές πράξεις, ειδικά υλικά και 
υγειονομικό υλικό)

Μαγνητικές, 
Αξονικές, Triplex 
Καρδιάς και 
Σώματος και 
Αιματολογικές

Παίδων Μητέρα Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

Για ατομικά συμβόλαια 
και ομαδικά συμβόλαια 
με απευθείας πληρωμή 
διαγνωστικών εξετάσεων 
στο ΥΓΕΙΑ Net: Σε 2 
ειδικότητες (Παιδίατρος, 
Παιδοχειρουργός)

Μαγνητικές, 
Αξονικές, Triplex 
Καρδιάς και 
Σώματος και 
Αιματολογικές

Υγεία Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

Για ατομικά συμβόλαια 
και ομαδικά με απευθείας 
πληρωμή διαγνωστικών 
εξετάσεων στο 
ΥΓΕΙΑ Νet: Σε 4 ειδικότητες 
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Χειρουργός)

Για ατομικά συμβόλαια και ομαδικά με 
απευθείας πληρωμή διαγνωστικών 
εξετάσεων στο ΥΓΕΙΑ Νet: 150€ ανά 
περστατικό, επί τιμοκαταλόγου MetLife** 
(εξαιρούνται φάρμακα, ιατρικές και 
ενδοσκοπικές πράξεις, ειδικά υλικά και 
υγειονομικό υλικό)

Μαγνητικές, 
Αξονικές, Triplex 
Καρδιάς και 
Σώματος και 
Αιματολογικές

Mediterraneo 
Hospital

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

Για ατομικά συμβόλαια 
και ομαδικά με απευθείας 
πληρωμή διαγνωστικών 
εξετάσεων στο ΥΓΕΙΑ Νet: 
Σε 4 ειδικότητες (Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, 
Χειρουργός)

Για ατομικά συμβόλαια και ομαδικά με 
απευθείας πληρωμή Διαγνωστικών 
εξετάσεων στο ΥΓΕΙΑ Νet: 150€ ανά 
περιστατικό, επί τιμοκαταλόγου MetLife 
(εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, 
υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπικές και 
ιατρικές πράξεις)

Μαγνητικές, 
Αξονικές, Triplex 
Καρδιάς και 
Σώματος και 
Αιματολογικές

Κλινική 
Άγιος Λουκάς

Ατομικά 
και Ομαδικά 
Συμβόλαια

Σε 4 ειδικότητες
(Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Παιδίατρος, Γυναικολόγος)

• Σε περίπτωση διενέργειας υπερήχου στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού, σε ημέρες 
και ώρες που δεν λειτουργούν τα τακτικά ιατρεία, υπάρχει χρέωση για την αμοιβή έκτακτης κλήσης του υπερηχολόγου.

• Η MetLife διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
• Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.metlife.gr.

* ΩΡΛ: Μέχρι τις 15:00 τα περιστατικά εξυπηρετούνται στο Υγεία, μετά τις 15:00 καθώς και τα Σάββατα / Αργίες στη
Γενική Κλινική του Μητέρα

** Για τους υπερήχους κοιλίας ισχύουν χρεώσεις έκτακτων κλήσεων τις Αργίες, τις καθημερινές   (μετά τις   19:00 για το
      Υγεία και μετά τις 20:00 για το Μητέρα) και τα Σάββατα (Μητέρα μετά τις 15:00, Υγεία όλο το 24ωρο)
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