
 

   

 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 

                
           

ΙΑΣΩ Γενική Κλινική & ΙΑΣΩ Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική  

 

Επείγοντα Περιστατικά  
o Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, 24 ώρες το 24ωρο, στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, 

Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού, Γυναικολόγου.  

o Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. 

o 20% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που πραγματοποιούνται στο τμήμα επειγόντων 

 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία- Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις/ Διαγνωστικές εξετάσεις 
o 20€/επίσκεψη σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργό, 

Γαστρεντερολόγο, Ουρολόγο & Πνευμονολόγο.  
o 30€/επίσκεψη σε Αιματολόγο, Ηπατολόγο, Οφθαλμίατρο,  Ογκολόγο, Δερματολόγο & 

Ενδοκρινολόγο. 

o Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος για τη διενέργεια διαγνωστικών  και εργαστηριακών εξετάσεων 

εξωτερικών ασθενών. 
o Δωρεάν Συμβουλευτική – Ιατρική Εκτίμηση στο Τμήμα Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας  

o Προνομιακή τιμή για τη διενέργεια της εξέτασης SARS-Cov2 PCR στα 36€ και Rapid test αντιγόνου 

στα 8€ . 
o 20% έκπτωση στα πακέτα προληπτικού ελέγχου healthUp. 
o Ειδική τιμή 10€ για Καρδιολόγο και ΗΚΓ για την έκδοση κάρτας υγείας αθλητού  

 

Τμήμα Check-Up & Εξωτερικά Ιατρεία ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: 210 6383090-091, Δευτ.-Παρ. 07:00-15:00 

 

Νοσηλεία 
Για ασφαλισμένους με συμβόλαιο υγείας (ατομικό – ομαδικό) σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία 

Ατομικά συμβόλαια  

Νοσηλεία με διανυκτέρευση:  

o 30% έκπτωση στο εκπιπτόμενο/ απαλλασσόμενο ποσό του ασφαλισμένου με ανώτατο όριο τα 

1.000€.  

Νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση:  

o 30% έκπτωση στο εκπιπτόμενο/ απαλλασσόμενο ποσό του ασφαλισμένου με ανώτατο όριο τα 

300€.  

Ομαδικά συμβόλαια  

o Απορρόφηση της  επιβάρυνσης του πελάτη έως 10% στο τιμολόγιο του νοσοκομείου. 

 

 

 

 

 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας ΙΑΣΩ – ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι: 210 6184000  

Επείγοντα περιστατικά ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: 210 6383080/Email:info@iaso.gr / www.iaso.gr 

http://www.iaso.gr/


 

   

 
ΙΑΣΩ Παίδων 

 

Επείγοντα Περιστατικά  
o Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παιδίατρου & του 

Παιδοχειρουργού. 

o Τιμοκατάλογος ΦΕΚ και όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, -30% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο. 

o 20% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία). 

o Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού και εφόσον πραγματοποιηθεί νοσηλεία 
 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία- Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις - Διαγνωστικές εξετάσεις 
o 40€ για προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Παιδοορθοπεδικό, ΠαιδοΩΡΛ, 

Παιδοοφθαλμίατρο, Παιδοενδοκρινολόγο* & Παιδοδιατροφολόγο. 

o Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ -20% από τον 

ιδιωτικό τιμοκατάλογο). 

o Προνομιακή τιμή για τη διενέργεια της εξέτασης SARS-Cov2 PCR στα 36€ και Rapid test αντιγόνου 

στα 8€ . 

o Προνομιακές τιμές στα σχολικά check-up. 

 

Εξωτερικά Ιατρεία ΙΑΣΩ Παίδων: 210 6383070-072, Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00 

 

Νοσηλεία 
Για ασφαλισμένους με συμβόλαιο υγείας (ατομικό – ομαδικό) σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία 

Ατομικά συμβόλαια  

Νοσηλεία με διανυκτέρευση:  

o 30% έκπτωση στο εκπιπτόμενο/ απαλλασσόμενο ποσό του ασφαλισμένου με ανώτατο όριο τα 

1.000€.  

Νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση:  

o 30% έκπτωση στο εκπιπτόμενο/ απαλλασσόμενο ποσό του ασφαλισμένου με ανώτατο όριο τα 

300€.  

Ομαδικά συμβόλαια  

o Απορρόφηση της  επιβάρυνσης του πελάτη έως 10% στο τιμολόγιο του νοσοκομείου. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας ΙΑΣΩ Παίδων: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι: 210 6383000 

Επείγοντα Περιστατικά: 210 6383064 - 5/ Email: info@iaso.gr / www.iaso.gr 

 
Από τις παραπάνω παροχές εξαιρούνται: 

Ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αμοιβές ιατρών. Η έκπτωση στη νοσηλεία εφαρμόζεται μετά τη χρήση 

του ασφαλιστικού φορέα και εξαιρούνται οι χημειοθεραπείες, οι εγχύσεις φαρμάκων και οι ενδοσκοπήσεις. *Η 

προνομιακή τιμή στον Παιδοενδοκρινολόγο ισχύει για τις 2 πρώτες ιατρικές επισκέψεις (ετησίως) για κάθε παιδί.  

mailto:info@iaso.gr
http://www.iaso.gr/

