
Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 

Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ

«Bonjour Optimum»

Ομαδική ασφάλιση Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ



Σε ποιους απευθύνεται

 Η ασφάλιση θα παρέχεται μέσω ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα συμφωνηθεί μεταξύ της
CNP ΖΩΗΣ και της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

 Απευθύνεται στα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ καθώς και στα εξαρτώμενα μέλη αυτών.

 Κυρίως ασφαλισμένοι (καταβάλλουν τα ασφάλιστρα) μπορεί να είναι τα μέλη του Συλλόγου και τα
ενήλικα τέκνα τους. Εξαρτώμενα μέλη τους μπορεί να είναι:

Κυρίως ασφαλισμένοςΜέλος Συλλόγου

• Σύζυγος

• Τέκνα

• Εγγόνια

• Γονείς

Κυρίως ασφαλισμένοςΕνήλικο τέκνο μέλους 
Συλλόγου

• Σύζυγος

• Τέκνα

• Εγγόνια

Αν ο κυρίως ασφαλισμένος είναι το μέλος του Συλλόγου, τότε μπορεί στο
ίδιο συμβόλαιο να ορίσει ως εξαρτώμενα μέλη του, τη σύζυγό του, τα τέκνα
του, τα εγγόνια και τους γονείς του.

Αν ο κυρίως ασφαλισμένος είναι ενήλικο τέκνο μέλους του Συλλόγου, τότε
μπορεί στο ίδιο συμβόλαιο να ορίσει ως εξαρτώμενα μέλη του, το/τη
σύζυγό του (νύφη ή γαμπρό του μέλους του Συλλόγου), τα τέκνα του και
τα εγγόνια του.



Ετήσια μικτά / ολικά ασφάλιστρα

Ρόλος ασφαλισμένου  προσώπου Ετήσια μικτά / ολικά ασφάλιστρα

Κυρίως ασφαλισμένος 66€

1ο εξαρτώμενο μέλος (ανεξαρτήτως ηλικίας) 45€

2ο και για κάθε επόμενο εξαρτώμενο μέλος:

- Έως 27 ετών (χρέωση μέχρι 2 άτομα, δηλαδή 30€) 15€

- Άνω των 27 ετών 45€

 Τα ετήσια μικτά / ολικά ασφάλιστρα εξαρτώνται από:

 Το ρόλο του ασφαλισμένου προσώπου, δηλαδή αν πρόκειται για κυρίως ασφαλισμένο ή 
εξαρτώμενο μέλος.

 Το πλήθος των εξαρτωμένων μελών του κυρίως ασφαλισμένου στο ίδιο συμβόλαιο και την ηλικία 
τους. 



Προϊόν Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

«Bonjour Optimum»

Bonjour Optimum: Προϊόν πρωτοβάθμιας περίθαλψης



Bonjour Optimum: Συνοπτικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις √

Απεριόριστες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρεία ή/και πολυιατρεία √

Κάλυψη εξόδων ιατρικών πράξεων λόγω ατυχήματος σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού √

Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις √

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος √

Οδοντιατρική κάλυψη (οδοντιατρικές πράξεις – επεμβάσεις √

Οφθαλμολογική κάλυψη √

Φυσιοθεραπευτική κάλυψη √

Κάλυψη ψυχολογικής υποστήριξης (ιατρείο) √

Διαιτολογική - διατροφολογική κάλυψη √

Εναλλακτική - ολιστική ιατρική √

Κάλυψη θεραπειών λόγου – ομιλίας – μάθησης √

Τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο (24ώρες / 365 ημέρες) √



Bonjour Optimum: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις (1/11)

Εφημερεύουσες ειδικότητες και λοιπές ειδικότητες των εξωτερικών / τακτικών ιατρείων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

(Με δυνατότητα συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.*) 

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παιδίατρος

Παιδοχειρουργός

Με συμμετοχή €30 
(προγραμματισμένα 

ραντεβού)

Ορθοπεδικός

Οφθαλμίατρος

ΩΡΛ

Ενδοκρινολόγος

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

(Με δυνατότητα συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.*) 

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμένα 

ραντεβού)

Γυναικολόγος

ΩΡΛ

Ουρολόγος

Ενδοκρινολόγος /
Διαβητολόγος

Οφθαλμίατρος

Νευρολόγος

Νευροχειρουργός

Δερματολόγος

Γαστρεντερολόγος

Πνευμονολόγος

Αγγειοχειρουργός

* Δωρεάν στα προγραμματισμένα ραντεβού και με €10 στις άλλες περιπτώσεις



Bonjour Optimum: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις (2/11)

Εφημερεύουσες ειδικότητες και λοιπές ειδικότητες των εξωτερικών / τακτικών ιατρείων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Νοσηλευτικά ιδρύματα ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1/2)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

& 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παιδίατρος

Παιδοχειρουργός

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

& 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμένα ραντεβού)

Γυναικολόγος

ΩΡΛ

Ουρολόγος

Οφθαλμίατρος

Δερματολόγος

Γαστρεντερολόγος

Πνευμονολόγος

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμένα ραντεβού)

Δερματολόγος

ΩΡΛ

Ενδοκρινολόγος

Ουρολόγος

Νευρολόγος



Bonjour Optimum: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις (3/11)

Εφημερεύουσες ειδικότητες και λοιπές ειδικότητες των εξωτερικών / τακτικών ιατρείων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Νοσηλευτικά ιδρύματα ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (2/2)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Δωρεάν στις εφημερεύουσες 
ειδικότητες

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμένα ραντεβού)

ΩΡΛ

Ουρολόγος

Οφθαλμίατρος

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δωρεάν στις εφημερεύουσες 
ειδικότητες

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός

Γυναικολόγος

ΩΡΛ

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμένα ραντεβού)

Οφθαλμίατρος

Πνευμονολόγος



Bonjour Optimum: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις (4/11)

Εφημερεύουσες ειδικότητες και λοιπές ειδικότητες των εξωτερικών / τακτικών ιατρείων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Νοσηλευτικά ιδρύματα ομίλου ΥΓΕΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παιδίατρος

Παιδοχειρουργός

ΠαιδοΩΡΛ

Με συμμετοχή €30 
(προγραμματισμένα 

ραντεβού)

Δερματολόγος

Ορθοπεδικός

Ουρολόγος

Οφθαλμίατρος

ΩΡΛ

Γαστρεντερολόγος

Νευρολόγος

Αλλεργιολόγος

ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός

Γυναικολόγος

ΩΡΛ

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμένα 

ραντεβού)

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Γυναικολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός

ΩΡΛ

Γαστρεντερολόγος

Δερματολόγος

Ενδοκρινολόγος

Οφθαλμίατρος

Αγγειολόγος

Ουρολόγος



Bonjour Optimum: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις (5/11)

Εφημερεύουσες ειδικότητες και λοιπές ειδικότητες των εξωτερικών / τακτικών ιατρείων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Νοσηλευτικά ιδρύματα ομίλου ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παιδίατρος

Παιδοχειρουργός

ΙΑΣΩ GENERAL

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμένα 

ραντεβού)

Πνευμονολόγος

Γαστρεντερολόγος

Ουρολόγος

Ογκολόγος

ΩΡΛ

Αγγειοχειρουργός



Bonjour Optimum: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις (6/11)

Εφημερεύουσες ειδικότητες και λοιπές ειδικότητες των εξωτερικών / τακτικών ιατρείων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Νοσηλευτικά ιδρύματα ομίλου EUROMEDICA

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Με δυνατότητα συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. *) 

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Χειρουργός

Παιδίατρος

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμένα 

ραντεβού)

Γαστρεντερολόγος

Δερματολόγος

Ενδοκρινολόγος

Ορθοπεδικός

Οφθαλμίατρος

ΩΡΛ

Ουρολόγος

Πνευμονολόγος

Θωρακοχειρουργός

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Χειρουργός

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμένα 

ραντεβού)

Ορθοπεδικός

ΩΡΛ

Οφθαλμίατρος

Ουρολόγος

Γαστρεντερολόγος

Διαιτολόγος

Πλαστικός 
Χειρούργος

* Δωρεάν στα προγραμματισμένα ραντεβού και με €10 στις άλλες περιπτώσεις



Bonjour Optimum: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις (7/11)

Εφημερεύουσες ειδικότητες και λοιπές ειδικότητες των εξωτερικών / τακτικών ιατρείων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Υπόλοιπα Νοσηλευτικά ιδρύματα ΑΤΤΙΚΗΣ (1/2)

MEDITERRANEO HOSPITAL

(Με δυνατότητα συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.*) 

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμέν

α ραντεβού)

Γυναικολόγος

Δερματολόγος

ΩΡΛ

Οφθαλμίατρος

Ουρολόγος

Ενδοκρινολόγος

Ρευματολόγος

Γαστρεντερολόγος

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμένα

ραντεβού)

Πνευμονολόγος

Ογκολόγος

Διαβητολόγος

Γναθοχειρουργός

Θωρακοχειρουργός

Καρδιοχειρουργός

Νευρολόγος

Νευροχειρουργός

METROPOLITAN HOSPITAL

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός

Γυναικολόγος

ΩΡΛ

Πνευμονολόγος

Γαστρεντερολόγος

Παιδίατρος

Παιδοχειρουργός

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμένα

ραντεβού)

Ρευματολόγος

Διαβητολόγος

Αγγειολόγος

Νευρολόγος

Οφθαλμίατρος

Ενδοκρινολόγος

* Δωρεάν στα προγραμματισμένα ραντεβού και με €10 στις άλλες περιπτώσεις



Bonjour Optimum: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις (8/11)

Εφημερεύουσες ειδικότητες και λοιπές ειδικότητες των εξωτερικών / τακτικών ιατρείων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Υπόλοιπα Νοσηλευτικά ιδρύματα ΑΤΤΙΚΗΣ (2/2)

DOCTORS HOSPITAL

(Με δυνατότητα συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.*) 

Δωρεάν στις 
εφημερεύουσες 

ειδικότητες

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός

ΩΡΛ

Ουρολόγος

Γαστρεντερολόγος

Πλαστικός 
Χειρουργός

Αγγειολόγος

Νεφρολόγος

Πνευμονολόγος

Αιματολόγος

Διαβητολόγος

ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

(Με δυνατότητα συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.*) 

Με συμμετοχή €10 
(προγραμματισμένα 

ραντεβού)

Παθολόγος

Καρδιολόγος

Ορθοπεδικός

ΩΡΛ

Οφθαλμίατρος

Ουρολόγος

Χειρουργός

Γαστρεντερολόγος

Πλαστικός 
Χειρουργός

Αγγειολόγος

Νεφρολόγος

Πνευμονολόγος

Αιματολόγος

Διαβητολόγος* Δωρεάν στα προγραμματισμένα ραντεβού και με €10 στις άλλες περιπτώσεις



Bonjour Optimum: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις (9/11) 

Πολυιατρεία
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες που αναγράφονται στο κάθε πολυιατρείο

 Medimall (Αμπελόκηποι)
Ειδικότητες: Καρδιολόγου, Γυναικολόγου.

 Ιατρόκοσμος (Αμπελόκηποι / Γκύζη)
Ειδικότητες: Παιδιάτρου, Ενδοκρινολόγου, Παθολόγου, Χειρουργού, Ουρολόγου, Ανδρολόγου, ΩΡΛ, Γυναικολόγου,
Δερματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Καρδιολόγου.

 Ιατρική Μέριμνα (Κηπούπολη-Πετρούπολη)
Ειδικότητες: Παθολόγου, Χειρουργού, Καρδιολόγου.

 Βριλησσίων ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ-ΙΑΣΙΣ
Ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου,
Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Πνευμονολόγου, Ρευματολόγου, Πλαστικού Χειρούργου, Γαστρεντερολόγου.

 Medi Family Athens (Αθήνα)
Ειδικότητες: Παθολόγου, Ορθοπεδικού, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Γενικού Ιατρού.

 Γυναίκα Υγεία (Μαρούσι)
Ειδικότητες: Δερματολόγου.

 Lifecheck (Μεσογείων)
Ειδικότητες: Παθολόγου, ΩΡΛ.

 Lifecheck (Βασ. Σοφίας)
Ειδικότητες: Παθολόγου.

 Medica (Αγ. Στέφανος)
Ειδικότητες: Παθολόγου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, Καρδιολόγου, Οφθαλμίατρου, Ορθοπεδικού,
Πνευμονολόγου, Παιδίατρου, Ψυχιάτρου, Ψυχολόγου.



Bonjour Optimum: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις (10/11)

Πολυιατρεία
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες που αναγράφονται στο κάθε πολυιατρείο

 MEDIKON (κέντρο Θεσσαλονίκης)
Ειδικότητες: Παθολόγου, Γυναικολόγου, Οφθαλμίατρου, Δερματολόγου, Πνευμονολόγου, Ουρολόγου,
Νευρολόγου, Χειρουργού, Γαστρεντερολόγου.

 Ιατρόπολις (Θεσσαλονίκη / Καλαμαριά)
Ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Χειρουργού.

 Medi One ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ
Ειδικότητες: Καρδιολόγου, Παθολόγου, Οφθαλμιάτρου.

 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ (Θεσσαλονίκη)
Ειδικότητες: Γενικού ιατρού, Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Ουρολόγου, Πνευμονολόγου,
Χειρουργού, Παιδιάτρου.

 MY DOCTOR (Λάρισα)
Ειδικότητες: Παθολόγου, Χειρουργού, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Ορθοπεδικού,  Καρδιολόγου.

 Β ΔΙΑΓΝΩΣΗ (Πάτρα)
Ειδικότητες: Γενικού Ιατρού, Καρδιολόγου, Πνευμονολόγου.

 Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ (Αίγιο)
Ειδικότητες: Καρδιολόγου.

 Διάγνωση Πάρου
Ειδικότητες: Γενικού Ιατρού.



Bonjour Optimum: Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις (11/11)

Πανελλαδικό Δίκτυο Ιδιωτικών Ιατρείων

Παρέχονται Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε επιλεγμένο Πανελλαδικό [Πρωτεύουσες όλων των νομών της
Ελλάδας (*) ] δίκτυο (1.800) ιδιωτικών ιατρείων, στις ακόλουθες τουλάχιστον βασικές ιατρικές ειδικότητες:

 Παθολόγος

 Καρδιολόγος

 Ορθοπεδικός

 Γυναικολόγος 

 Χειρουργός

 Παιδίατρος 

 Ουρολόγος 

 ΩΡΛ

 Πνευμονολόγος

 Ενδοκρινολόγος

Επιπρόσθετα στο επιλεγμένο Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών Ιατρείων παρέχονται:

o Δωρεάν επανεξέταση (δεύτερη επίσκεψη) για την αξιολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων, που έχει συστήσει.
o Δωρεάν ηλεκτρονική συνταγογράφηση του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
o Δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων, με προνομιακό τιμοκατάλογο (ακολουθεί σχετική 

ενότητα).

Το κόστος της ιατρικής επίσκεψης ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15€) πανελλαδικά εκτός
Αττικής/Θεσσαλονίκης και είκοσι ευρώ (20€) για Αττική/Θεσσαλονίκη.

(*) Στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ιατρικών επισκέψεων σε διάφορες ειδικότητες 
κατόπιν συνεννόησης με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο του προγράμματος.



Bonjour Optimum: Ιατρικές πράξεις

 Απεριόριστες Ιατρικές Πράξεις σε ιδιωτικά  ιατρεία ή/και πολυιατρεία 

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ιατρικών πράξεων σε ιδιωτικά ιατρεία ή/και πολυιατρεία, με συμμετοχή του
Ασφαλισμένου.

Πληροφόρηση για τα μέλη του συμβεβλημένου δικτύου από τα οποία παρέχεται η υπηρεσία, τις καλυπτόμενες ιατρικές
πράξεις καθώς και το ύψος της συμμετοχής του Ασφαλισμένου ανά καλυπτόμενη ιατρική πράξη, παρέχεται μέσω του
Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου.

 Κάλυψη εξόδων ιατρικών πράξεων λόγω Ατυχήματος σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού λόγω ατυχήματος, καλύπτονται τα έξοδα των ιατρικών πράξεων που
πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, για την
αντιμετώπιση του περιστατικού, με συμμετοχή του Ασφαλισμένου.

Ανώτατο όριο καλυπτομένων εξόδων: €200/περίπτωση
Συμμετοχή στα έξοδα: 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου κάθε Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

Στα έξοδα των ιατρικών πράξεων, δεν συμπεριλαμβάνεται και συνεπώς δεν καλύπτεται το κόστος φαρμάκων που τυχόν
απαιτηθούν.



Bonjour Optimum: Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις (1/2)

 Διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Διενεργούνται δωρεάν εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πολυιατρεία και Διαγνωστικά κέντρα, τα οποία
διατηρούν σε ισχύ, ενεργές αντίστοιχες συμβάσεις συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σύμφωνα με τις εκάστοτε
προϋποθέσεις που θέτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή/και τα μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου.

β. Η προβλεπόμενη συμμετοχή στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων με βάση το παραπεμπτικό ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ είναι έως και 15%. Εάν το ποσοστό συμμετοχής υπερβαίνει 15%, ο Ασφαλισμένος μπορεί
να διενεργήσει διαγνωστικές εξετάσεις, καταβάλλοντας ως συμμετοχή του, το ποσό που θα αναλογεί στο ποσοστό που
υπερβαίνει το 15%.

 Διαγνωστικές εξετάσεις με την προσκόμιση απλού ιατρικού παραπεμπτικού (όχι υποχρεωτικά
παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ)

α. Αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα: Με συμμετοχή του Ασφαλισμένου 15% επί συγκεκριμένου
τιμοκαταλόγου κάθε μέλους του Συμβεβλημένου Δικτύου.

β. Αποκλειστικά και μόνο στο Πανελλαδικό δίκτυο Πολυιατρείων και Διαγνωστικών κέντρων: Με συγκεκριμένη
συμμετοχή ανά διαγνωστική εξέταση, ενιαία για το σύνολο του Πανελλαδικού δικτύου Πολυιατρείων και Διαγνωστικών
κέντρων. Η ενιαία συμμετοχή τιμολογείται για μεν τις εξετάσεις που καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την αντίστοιχη
τιμολόγηση ΕΟΠΥΥ μειωμένη σε ποσοστό από 20% έως 60%, για δε τις εξετάσεις που δεν καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
τιμολογείται με την αντίστοιχη ιδιωτική τιμολόγηση κάθε μέλους του συμβεβλημένου δικτύου μειωμένη σε ποσοστό από
40%-60.



Bonjour Optimum: Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις (2/2)

 Διενέργεια Μαγνητικής Τομογραφίας, επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων και διαγνωστικών εξετάσεων
οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε εξειδικευμένα εργαστήρια είτε απαιτούν την παρουσία ιατρού και
αναισθησιολόγου καθώς και την τυχόν λήψη βιοψίας.

Πραγματοποιούνται με ειδική συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος.

H ειδική συμμετοχή του Ασφαλισμένου στις εξετάσεις διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο (ηλεκτρονικό παραπεμπτικό
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. / απλό ιατρικό παραπεμπτικό) και το Συμβεβλημένο μέλος του δικτύου που τις πραγματοποιεί (εξειδικευμένα
ιατρεία, Διαγνωστικά κέντρα, Πολυιατρεία, Νοσηλευτικά ιδρύματα/κλινικές) και μπορεί ανά περίπτωση να την
πληροφορείται μέσω του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου.

Ενδεικτικές περιπτώσεις: MRI, εξετάσεις μοριακής διάγνωσης (DNA), αλλεργικά tests, ενδοσκοπήσεις (γαστροσκόπηση,
κολονοσκόπηση, βροχοσκόπηση), pet - scan, εξειδικευμένες οφθαλμολογικές και γυναικολογικές εξετάσεις (OCT,
φλουροαγγειογραφία, υπέρηχος αυχενικής διαφάνειας και Β’ επιπέδου).



Bonjour Optimum: Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check up)

Παρέχεται δυνατότητα διενέργειας ετήσιου προληπτικού ελέγχου υγείας, ως ακολούθως:

 Δωρεάν Βασικό ετήσιο check up

- Παιδικό (έως και 18 ετών): Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική χοληστερόλη.

- Ανδρών (άνω των 18 ετών): Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, SGOT,
SGPT, γ-GT.

- Γυναικών (άνω των 18 ετών): Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική χοληστερόλη, Σίδηρος ορού,
Φερριτίνη.

 Δυνατότητα αναβάθμισης του βασικού ετήσιου check up με προνομιακή τιμολόγηση

- Παιδικό (έως και 18 ετών): Σίδηρος ορού, Φερριτίνη, Τριγλυκερίδια, Ουρία, Κρεατινίνη. Κόστος συμμετοχής €12.

- Ανδρών (άνω των 18 ετών): PSA, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, HDL-LDL. Κόστος συμμετοχής €19.

- Γυναικών (άνω των 18 ετών): Τest PAP, Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων, Ουρία, Κρεατινίνη, HDL-LDL.
Κόστος συμμετοχής €35.

 Οδοντιατρικός έλεγχος

Για Ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους: Έλεγχος της στοματικής κοιλότητας,
καθαρισμός οδόντων, καθώς και φθορίωση.

Για Ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους: Έλεγχος της στοματικής κοιλότητας και
καθαρισμός οδόντων.

 Οφθαλμολογικός έλεγχος

Για Ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους: Δεν παρέχεται.

Για Ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους: Μέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με
Goldman και εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία.



Bonjour Optimum: Λοιπές παροχές (1/2)

 Οδοντιατρική κάλυψη (οδοντιατρικές πράξεις – επεμβάσεις)

Παρέχεται στον Ασφαλισμένο, η δυνατότητα διενέργειας Απεριόριστων Οδοντιατρικών πράξεων και επεμβάσεων στα
Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, με έκπτωση έως 50% επί συγκεκριμένου
ενιαίου τιμοκαταλόγου.

 Οφθαλμολογική κάλυψη

α. Παρέχεται στον Ασφαλισμένο η δυνατότητα διενέργειας Οφθαλμολογικών επεμβάσεων για τη διόρθωση Διαθλαστικών
ανωμαλιών και αποκατάστασης Καταρράκτη, σε Οφθαλμολογικά κέντρα, μέλη του συμβεβλημένου δικτύου, με έκπτωση
έως 50% επί συγκεκριμένου ενιαίου τιμοκαταλόγου.

β. Παρέχεται στον Ασφαλισμένο η δυνατότητα της Δωρεάν αγοράς γυαλιών οράσεως και φακών επαφής, (με έγκυρο
παραπεμπτικό/ιατρική γνωμάτευση από τον ΕΟΠΥΥ) αξίας έως €250 στα καταστήματα οπτικών, μελών του
Συμβεβλημένου δικτύου.

γ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρου παραπεμπτικού/ιατρική γνωμάτευση από τον ΕΟΠΥΥ υπάρχει η δυνατότητα
επιδότησης €80 ή συμμετοχή του Ασφαλισμένου με ποσοστό 40% στο ποσόν αγοράς, για αγορές γυαλιών οράσεως και
φακών επαφής άνω των €100, στα καταστήματα οπτικών, μελών του συμβεβλημένου δικτύου.

 Φυσιοθεραπευτική κάλυψη

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας Απεριόριστων Φυσιοθεραπευτικών πράξεων διενεργούμενες σε Φυσιοθεραπευτικά
κέντρα, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου από €15 έως και €20 ανά συνεδρία (εξαρτάται από την χρήση ασφαλιστικού
φορέα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα του Ασφαλισμένου καθώς και το πλήθος των συνεδριών που θα
πραγματοποιηθούν).

 Κάλυψη ψυχολογικής υποστήριξης (ιατρείο)

Απεριόριστες επισκέψεις/συνεδρίες σε Ψυχολόγους µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου €25 ανά συνεδρία.

 Διαιτολογική – Διατροφολογική κάλυψη

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε Διατροφολόγους / Διαιτολόγους µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου €20 ανά επίσκεψη.



 Εναλλακτική - ολιστική ιατρική

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου €30 ανά συνεδρία.

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου €25 ανά συνεδρία.

 Κάλυψη θεραπειών λόγου – ομιλίας – μάθησης

Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες στα λογοθεραπευτικά κέντρα, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου €20 ανά
συνεδρία.

Δωρεάν η αρχική επίσκεψη αξιολόγησης καθώς και αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών, στα λογοθεραπευτικά
κέντρα.

 Τηλεφωνικό ιατρικό συντονιστικό κέντρο (24ώρες / 365 ημέρες)

Οι παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης συντονίζονται από τηλεφωνικό ιατρικό συντονιστικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί 24
ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο, μέσω του οποίου παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία,
το συντονισμό και τη χρήση και των υπηρεσιών (διαθεσιμότητα ιατρών, ύψος συμμετοχής, γεωγραφική διασπορά
κάλυψης δικτύου κ.λ.π.).

Bonjour Optimum: Λοιπές παροχές (2/2)



Bonjour Optimum: Διαδικασία χρήσης προγράμματος

Ασφαλισμένος που επιθυμεί να κάνει χρήση του προγράμματος θα πρέπει:

 Να επικοινωνεί με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο μέσω του οποίου θα λαμβάνει οδηγίες σχετικά με την παροχή
που επιθυμεί να λάβει.

 Σε περίπτωση διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, να προσκομίζει παραπεμπτικό σημείωμα στο οποίο υποχρεωτικά θα
πρέπει να αναγράφονται:

α. Το ονοματεπώνυμο του προς εξέταση Ασφαλισμένου προσώπου.
β. Οι απαιτούμενες εξετάσεις, αναλυτικά.
γ. Ο λόγος για τον οποίο συστήνεται ο διαγνωστικός έλεγχος (συμπτωματολογία, πιθανολογούμενη αιτία της

ασθένειας ή της σωματικής βλάβης).

 Να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως, ενδεικτικά αναφερόμενα, το δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας, το βιβλιάριο ασθενείας αν πρόκειται για παιδί, διαβατήριο σε ισχύ κ.α., να διευκολύνει τον έλεγχο της
ταυτοπροσωπίας του όταν αυτό ζητείται στα πλαίσια χρήσης των υπηρεσιών του προγράμματος από μέλος του
συμβεβλημένου δικτύου και να επιδεικνύει την κάρτα υγείας που του έχει χορηγηθεί.

 Να καταβάλλει τη συμμετοχή ή την ειδική συμμετοχή του, στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών σε όσες
περιπτώσεις προβλέπεται συμμετοχή ή ειδική συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος αυτών.



Bonjour Optimum: Συμβεβλημένο – συνεργαζόμενο δίκτυο (1/4)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΑΣΩ GENERAL

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ MEDITERRANEO HOSPITAL 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ DOCTORS HOSPITAL

METROPOLITAN HOSPITAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΣΑ ΒΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕΣΣΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΤΣΕΠΕΤΗ

ΜΗΤΕΡΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ METROPOLITAN

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

Πολυιατρείο ΑΘΗΝΑΣ Πολυιατρείο Γυναίκας Υγεία

Πολυιατρείο Δυτικής ΑΘΗΝΑΣ Πολυιατρείο Lifecheck (Μεσογείων)

Πολυιατρείο ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ (Χαλάνδρι) Πολυιατρείο Lifecheck (Βασ. Σοφίας)

Πολυιατρείο ORTHOBIOTIKI (Μαρούσι) Πολυιατρείο Medi One ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ

Πολυιατρείο Medimall (Αμπελόκηποι) Ιδιωτικά Πολυιατρεία Θεσσαλονίκης

Πολυιατρείο Ιατρόκοσμος (Αμπελόκηποι/Γκύζη) Πολυιατρείο MY DOCTOR (Λάρισα)

Πολυιατρείο Ιατρική Μέριμνα 
(Κηπούπολη/Πετρούπολη)

Πολυιατρείο Β ΔΙΑΓΝΩΣΗ (Πάτρα)

Πολυιατρείο Βριλησσίων ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ-ΙΑΣΙΣ Πολυιατρείο Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ (Αίγιο)

Πολυιατρείο Medi Family Athens Πολυιατρείο Διάγνωση Πάρου

Σε όλα τα παραπάνω Πολυιατρεία
• Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων
• Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στη συμμετοχή των 10 Ευρώ.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Πολυιατρείο Medica (Αγ. Στέφανος)

Πολυιατρείο Medicon (κέντρο  Θεσσαλονίκη)

Πολυιατρείο Ιατρόπολις (Θεσσαλονίκη-Καλαμαριά)

Στα παραπάνω Πολυιατρεία
• Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στη συμμετοχή των 10 Ευρώ.
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Διαγνωστικά κέντρα

Περιοχή - Πόλη Διαγνωστικό

Α Τ Τ Ι Κ Η

EUROMEDICA   (ΟΜΙΛΟΣ)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ   (ΟΜΙΛΟΣ)

ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ   (ΟΜΙΛΟΣ)

BIOCARE   (ΓΛΥΦΑΔΑ)

BIOCARE   (ΑΛΙΜΟΣ)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΓΑΛΗΝΟΣ   (ΑΘΗΝΑ)

ΓΑΛΗΝΟΣ   (ΓΛΥΦΑΔΑ)

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ   (ΟΜΙΛΟΣ)

EUROMEDICA   (ΟΜΙΛΟΣ)

ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ EUROMEDICA

ΑΡΤΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΡΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΒΕΡΟΙΑ ΙΔΚ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΕΡΟΙΑ ΙΔΚ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΒΟΛΟΣ EUROMEDICA ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ EUROMEDICA ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

ΒΟΛΟΣ EUROMEDICA ΥΓΕΙΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEDICA

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ

ΓΡΕΒΕΝΑ EUROMEDICA

ΔΡΑΜΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΔΡΑΜΑ ΜΚΡ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΔΕΣΣΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEDICA

ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΚΑΒΑΛΑ EUROMEDICA

ΚΑΒΑΛΑ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ EUROMEDICA

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΚΡ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ EUROMEDICA

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΟΖΑΝΗ EUROMEDICA

ΚΟΖΑΝΗ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ

Περιοχή - Πόλη Διαγνωστικό
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΚΡ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ EUROMEDICA

ΚΟΡΙΝΘΟΣ MEDICENTER

ΚΡΗΤΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗ-ΡΕΘΥΜΝΟ EUROMEDICA ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΡΗΤΗ-ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΡΗΤΗ-ΧΑΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΛΑΜΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΛΑΜΙΑ ΜΚΡ ΚΕΝΤΡΟ 

ΛΑΡΙΣΑ EUROMEDICA

ΛΑΡΙΣΑ EUROMEDICA ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ ΙΔΚ “ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”

ΛΕΣΒΟΣ EUROMEDICA

ΛΕΣΒΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΛΕΣΒΟΣ ΜΚΡ ΚΕΝΤΡΟ

ΛΗΜΝΟΣ EUROMEDICA

ΞΑΝΘΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΑΤΡΑ Β΄ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΙΕΡΙΑ EUROMEDICA

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ EUROMEDICA ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ EUROMEDICA ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

ΠΥΡΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΥΡΓΟΣ ΜΚΡ ΚΕΝΤΡΟ

ΡΟΔΟΣ EUROMEDICA

ΡΟΔΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΕΡΡΕΣ EUROMEDICA

ΣΕΡΡΕΣ EUROMEDICA ΑΞΟΝΙΚΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ EUROMEDICA

ΤΡΙΚΑΛΑ EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΔΚ ΚΟΥΜΕΛΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΚΡ ΚΕΝΤΡΟ

ΧΙΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΙΟΣ ΜΚΡ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΚΡ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ



 Δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων

Πανελλαδικό δίκτυο όλων των ειδικοτήτων, κατανεμημένο γεωγραφικά στην Αττική, Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πρωτεύουσες 
των νομών της Ελλάδας.

 Δίκτυο οδοντιατρικών κέντρων / οδοντιατρείων

Πανελλαδικό δίκτυο επιλεγμένων οδοντιατρικών κέντρων, κατανεμημένο γεωγραφικά στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και σε όλες 
τις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας.

 Δίκτυο φυσικοθεραπευτικών κέντρων

Πανελλαδικό δίκτυο σύγχρονων φυσικοθεραπευτικών κέντρων, κατανεμημένο γεωγραφικά στην Αττική, Θεσσαλονίκη και σε όλες 
τις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας.

 Δίκτυο οφθαλμολογικών κέντρων

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

 Δίκτυο λογοθεραπευτικών κέντρων

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα.

 Δίκτυο εναλλακτικής / ολιστικής ιατρικής

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα.

 Δίκτυο επιλεγμένων καταστημάτων οπτικών

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

«Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου με το 
συμβεβλημένο/συνεργαζόμενο δίκτυο εάν και όταν η ίδια το κρίνει απαραίτητο»
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Bonjour Optimum: Τα δυνατά σημεία του προϊόντος

Μεγάλη διασπορά δικτύου √
Εύρος παροχών √
Συντονιστικό κέντρο √
Η ύπαρξη συντονιστικού κέντρου 24ώρες / 365ημέρες διασφαλίζει τη ποιότητα των υπηρεσιών του προϊόντος από
οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τη λειτουργία του προϊόντος καθώς αναλαμβάνει τη πλήρη εξυπηρέτηση και
καθοδήγηση του πελάτη.

Χαμηλό κόστος √
Χωρίς underwriting √
Χωρίς αναμονές √
Χωρίς όρια ηλικίας ασφάλισης √ (από 0 έως 99 ετών)

Ασφάλιση εξαρτωμένων μελών √ (σύζυγοι και τέκνα)

Ασφάλιση θανάτου √
Το προϊόν προσφέρεται σαν προσάρτημα σε ασφάλιση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, με ασφαλισμένο κεφάλαιο ύψους
€100. Με την ασφάλιση θανάτου καλύπτεται αποκλειστικά και μόνον ο κυρίως Ασφαλισμένος.

Παροχή σε ομαδική βάση √
Το προϊόν παρέχεται και μέσω ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου ετήσιας διάρκειας, το οποίο συνάπτει η Εταιρία με
άλλο νομικό πρόσωπο (αντισυμβαλλόμενος) που έχει την έδρα του στην Ελλάδα. Στην ασφάλιση μπορούν να
συμμετέχουν όλα τα μέλη του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών, σύζυγοι και τέκνα.

Η διαχείριση των αιτήσεων για την ένταξη των ενδιαφερομένων μελών στο πρόγραμμα καθώς και η καταβολή των
ασφαλίστρων, γίνεται με μέριμνα του αντισυμβαλλόμενου.



Σας ευχαριστούμε πολύ !

Ομαδική ασφάλιση Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ


