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Ο Οδηγός αυτός συνοδεύει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας και σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και οδη-

γίες για το πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε καλύτερα και γρήγορα τις καλύψεις και παροχές που περιλαμβάνο-

νται σε αυτό, κάθε φορά που το χρειάζεστε. Ο Οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά τους Όρους Ασφάλισης Υγείας, 

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας και τους οποίους σας παρακα-

λούμε να διαβάσετε προσεκτικά. 
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> Είμαστε μια αμιγώς ιδιωτική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, με πέντε δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. 

> Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε και να σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες – λύσεις που 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην ποιότητα της ζωής σας προσφέροντας σιγουριά και προστασία, όπου υπάρχει αβεβαιότητα. 

> Διαθέτουμε υψηλή φερεγγυότητα και ισχυρά οικονομικά μεγέθη που διασφαλίζουν τη συνέπεια των δεσμεύσεών μας απέναντι στους 
ασφαλισμένους, συνεργάτες και εργαζομένους μας. 

> Η άμεση και δίκαιη αποζημίωση, οι ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες, η συνέπεια και διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας αποτελούν 
στοιχεία που διαχρονικά έχουν χτίσει τη θέση και τη φήμη μας στην αγορά.

> Διαθέτουμε ισχυρές συνεργασίες, τόσο στον τομέα των αντασφαλειών, όπου έχουμε εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη και στήριξη των 
μεγαλύτερων διεθνών αντασφαλιστικών ομίλων, όσο και στον τομέα των υπηρεσιών υγείας όπου συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και 
πιο αξιόπιστους παρόχους του κλάδου. 

> Πιστεύουμε ότι η ασφάλιση είναι ένα αγαθό που προσφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα προϊόντα μας διατίθενται αποκλειστικά 
μέσω δικτύου ανεξάρτητων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ενώ διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο από υποκαταστήματα και γραφεία στις 
μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. 

>  Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική προτεραιότητά μας είναι να σας προσφέρουμε ουσιαστική και ολοκληρωμένη κάλυψη, στο σωστό κόστος, 
με υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, πάντα με ανθρώπινο πρόσωπο! 

Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε για την ασφάλιση της υγείας σας!

Καλώς Ήλθατε
στην Υδρόγειο Ασφαλιστική!

Μάθετε περισσότερα για εμάς
και ακολουθήστε μας:

www.ydrogios.gr

450.000
ικανοποιημένοι

πελάτες

15
υποκαταστήματα

& γραφεία

Υγεία – το υπέρτατο αγαθό. Χωρίς αυτή τίποτα δεν είναι εφικτό.  
Tο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που κρατάτε στα χέρια σας είναι μια επιλογή που σας εξασφαλίζει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ουσιαστική σιγουριά και στήριξη για τη διατήρηση
ή αποκατάσταση της καλής υγείας σας, όταν το χρειάζεστε.  

Σχετικά με εμάς:
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2.000
ασφαλιστικοί

διαμεσολαβητές

230
εργαζόμενοι



Επικοινωνία – Γραμμές Υγείας

Καλέστε, εφόσον διαθέτετε ένα από τα προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας «Πλάνο Υγείας Primary», κάθε φορά που θέλετε να κάνετε χρήση της 
ασφάλισής σας και να προγραμματίσετε ραντεβού.
Η Γραμμή Υγείας Primary είναι στη διάθεσή σας παρέχοντας:

• Ενημέρωση για τις καλύψεις του προγράμματός σας και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε 
για να τις αξιοποιήσετε.

• Ενημέρωση για το δίκτυο Συνεργαζόμενων Ιατρών, Πολυϊατρείων, Διαγνωστικών Κέντρων και 
Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα.

• Ραντεβού για ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, ετήσιο προληπτικό έλεγχο / check – up 
καθώς και τις επιπλέον παροχές και εξειδικευμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης που 
περιλαμβάνονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας.

• Συμβουλές και καθοδήγηση σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, σύμφωνα με τις καλύψεις του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.

Η υπηρεσία επείγουσας αερομεταφοράς συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα 
προγράμματα "Πλάνο Υγείας Primary" και "Πλάνο Υγείας Hospital".

Καλέστε σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού υγείας για το οποίο απαιτείται νοσοκομειακή αντιμετώ-
πιση που δεν μπορεί να παρασχεθεί σε υγειονομική μονάδα της περιοχής σας. Η διακομιδή γίνεται, 
συνοδεία ιατρού, με αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται με γνώμονα 
την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά του ασθενή σε κατάλληλη για την περίθαλψή του νοσηλευτι-
κή μονάδα εντός της ελληνικής επικράτειας. 

Hospital Καλέστε, εφόσον διαθέτετε ένα από τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης 
«Πλάνο Υγείας Hospital» και σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστεί να νοσηλευτείτε. 
Η Γραμμή Υγείας Hospital σας παρέχει:

• Ενημέρωση σχετική με τις καλύψεις και υπηρεσίες που αφορούν τη νοσοκομειακή σας περίθαλψη και 
περιλαμβάνονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας.

• Καθοδήγηση για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε για τη νοσηλεία σας.

Η Γραμμή Υγείας Hospital σας ενημερώνει επίσης για τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλετε 
ώστε να λάβετε προέγκριση σε περίπτωση προγραμματισμένης νοσηλείας. Η διαδικασία της 
προέγκρισης σας εξοικονομεί χρόνο και σας προσφέρει διευκόλυνση καθώς γνωρίζετε εκ των 
προτέρων εάν και μέχρι ποιο ποσό δικαιούστε κάλυψη. 

210 9477220
γραμμή υγείας Hospital

επείγουσα αερομεταφορά

210 9601387SOSSOSSOS

Δίκτυο Συνεργαζόμενων Ιατρών - Διαγνωστικών Κέντρων
και Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Επικοινωνία κάθε στιγμή!

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.ydrogios.gr για να βρείτε τον πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο των συνεργαζόμενων ιατρικών 
ειδικοτήτων, Πολυϊατρείων, Διαγνωστικών Κέντρων και Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Υδρογείου Ασφαλιστικής.
Σχετική ενημέρωση μπορείτε επίσης να έχετε καλώντας την Γραμμή Υγείας Primary 210 9477334 (για Διαγνωστικά Κέντρα, Πολυϊατρεία 
και Ιατρούς) ή τη Γραμμή Υγείας Hospital 210 9477220 (για Νοσηλευτικά Ιδρύματα). 

Για κάθε ασφαλιστική σας ανάγκη καλέστε τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.
Οι συνεργάτες μας βρίσκονται δίπλα σας για να σας προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές 
υπηρεσίες, εμπεριστατωμένη πληροφόρηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση.

(+30) 210 9477200

ydrogios@ydrogios.gr

www.ydrogios.gr
συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας
στην ενότητα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

PrimaryP
210 9477334
γραμμή υγείας Primary
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• Τον Πίνακα Καλύψεων και Παροχών, όπου αναγράφονται τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τα στοιχεία των ασφαλισμέ-
νων προστατευόμενων μελών, το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, οι καλύψεις του, οι απαλλαγές ή η συμμετοχή σας, εφόσον 
έχουν επιλεγεί, τα όρια ασφάλισης των καλύψεων, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του συμβολαίου.

• Τον Οδηγό Ασφάλισης Υγείας που κρατάτε στα χέρια σας και περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να 
αξιοποιήσετε καλύτερα τις καλύψεις και παροχές που περιλαμβάνονται σε αυτό, όταν τις χρειάζεστε.

• Την Κάρτα Νοσηλείας «Πλάνο Υγείας Hospital», εφόσον διαθέτετε ένα από τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης, 
όπου αναγράφονται τα στοιχεία σας καθώς και ο αριθμός του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Χρησιμοποιείστε την κάρτα, επιδει-
κνύοντάς τη σε οποιοδήποτε από τα Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, για να κάνετε χρήση των καλύψεών σας.

• Τους Όρους Ασφάλισης, όπου αναλύονται οι καλύψεις που περιλαμβάνονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας, τα δικαιώμα-
τα και οι υποχρεώσεις σας.

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας
Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας αποτελείται από: 

Τρόποι Πληρωμής

Επισυναπτόμενα στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας θα βρείτε επίσης: 

• το Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών.
• την Απόδειξη Παραλαβής του Ασφαλιστηρίου.
• τη Δήλωση Εναντίωσης, με την οποία μπορείτε να δηλώσετε την αντίθεσή σας σε περίπτωση που το περιεχόμενο του

συμβολαίου σας δεν συμφωνεί με την Αίτηση Ασφάλισης.

Για την πληρωμή του ασφαλίστρου σας η Υδρόγειος Ασφαλιστική
σας παρέχει τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

YdrogiosPayOnline
Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας YdrogiosPayOnline
στο www.ydrogios.gr, με χρήση πιστωτικής κάρτας και 
δυνατότητα άτοκων δόσεων καθώς και χρεωστικής 
και προπληρωμένης κάρτας.

Με χρήση του εντύπου
Ταχυπληρωμής
στα καταστήματα ΕΛΤΑ.

Με μετρητά, χρεωστική ή
προπληρωμένη κάρτα
στα καταστήματα
της Υδρογείου Ασφαλιστικής.

Μέσω web-banking
ή phone-banking
των τραπεζών.

υδρόγειος
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Κάθε φορά που θέλετε να κάνετε χρήση των καλύψεών σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:
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υυδρόγειο
ΑΠΟ ΤΗΝ

210 9477334
γραμμή υγείας Primary

Καλέστε

24ώρες το 24ωρο

Τα προγράμματα αυτά σας εξασφαλίζουν πρόσβαση σε μια σειρά από υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας της υγείας σας, όπως απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις και απεριόριστες επισκέψεις σε ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων, ετήσιο προληπτικό έλεγχο της υγείας σας, αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού και άλλες εξειδικευμένες
εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες.

Αναλυτικά οι καλύψεις αυτές αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων και Παροχών του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας. 

Δείτε τα παρακάτω εάν διαθέτετε ένα από τα προγράμματα:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόληψη & Διάγνωση

Η ενημέρωση της Γραμμής Υγείας Primary είναι απαραίτητη κάθε φορά που θέλετε 
να κάνετε χρήση του συμβολαίου πρωτοβάθμιας περίθαλψης «Πλάνο Υγείας Primary» 
για την ενεργοποίηση των καλύψεών σας. 

Καλέστε ό ίδιος, ή εφόσον είναι αδύνατο, μέσω κάποιου οικείου προσώπου σας, τη Γραμμή Υγείας Primary 
και ενημερώστε για το περιστατικό. Ο εκπρόσωπός μας θα σας καθοδηγήσει για τα Συμβεβλημένα 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, στα οποία μπορείτε να αποτανθείτε για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Σε περίπτωση καλυπτόμενου έκτακτου περιστατικού

!

PrimaryP
STANDARD | ADVANCE
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Ο εκπρόσωπος της Υδρογείου Ασφαλιστικής θα σας ενημερώσει σχετικά
με τους συνεργαζόμενους ιατρούς της περιοχής σας καθώς και τα Διαγωνιστικά
Κέντρα, Πολυϊατρεία και Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Στη συνέχεια
θα καθορίσετε την ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί για το ραντεβού σας.

Προσέρχεστε στο ραντεβού σας καταβάλλοντας τη συμμετοχή που σας αναλογεί
(εφόσον αυτό προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας).

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΑΣ

06.
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 2 Ενημερώστε μας για την ειδικότητα του ιατρού που επιθυμείτε να επισκεφθείτε,
τις εξετάσεις ή τον προληπτικό έλεγχο υγείας που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε. 



Αναλυτικά οι καλύψεις αυτές αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων και Παροχών του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας. 

Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού στην Ελλάδα

Τα προγράμματα αυτά σας παρέχουν γενικά νοσοκομειακή κάλυψη από ατύχημα ή ασθένεια και ανάλογα με το πρόγραμμα, 
μια σειρά από επιπλέον παροχές και υπηρεσίες που αφορούν τη δευτεροβάθμια φροντίδα της υγείας σας.

Δείτε τα παρακάτω εάν διαθέτετε ένα από τα προγράμματα:

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΑΣ

Κάθε φορά που θέλετε να κάνετε χρήση των καλύψεών σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• Kαλέστε τη Γραμμή Υγείας Hospital και ενημερώστε για τη νοσηλεία σας. 
Ζητείστε πληροφορίες και διευκρινίσεις που τυχόν χρειάζεστε. 

• Ο εκπρόσωπός μας θα σας καθοδηγήσει σχετικά με τις διαδικασίες
που πρέπει να ακολουθήσετε και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει
να προσκομίσετε κατά ή πριν την εισαγωγή σας στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Πριν τη Νοσηλεία
καλέστε στο

210 9477220
γραμμή υγείας Hospital

Η ενημέρωση της Γραμμής Υγείας Hospital είναι απαραίτητη κάθε φορά που θέλετε 
να κάνετε χρήση του συμβολαίου σας «Πλάνο Υγείας Hospital». 

!

Εισαγωγή στο
Νοσοκομείο

Ολοκλήρωση
της Νοσηλείας

• Αστυνομική Ταυτότητα. 
• Τον φορέα και τον αριθμό της κοινωνικής σας 

ασφάλισης ώστε να επωφεληθείτε
   από τη συμμετοχή του στα έξοδα νοσηλείας.
• ‘Αλλα απαραίτητα έγγραφα ή εξετάσεις που 

τυχόν θα σας ζητηθούν.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

• Αστυνομική Ταυτότητα. 
• Την κάρτα νοσηλείας σας «Πλάνο Υγείας»   

όπου αναγράφεται και ο αριθμός
   του συμβολαίου σας.
• Αντίγραφα εξετάσεων σχετικών με την πάθηση. 
• Τον φορέα και τον αριθμό της κοινωνικής σας 

ασφάλισης ώστε να επωφεληθείτε από
   τη συμμετοχή του στα έξοδα νοσηλείας.

Με την ολοκλήρωση της νοσηλείας σας,
η Υδρόγειος Ασφαλιστική θα πληρώσει 
απευθείας τα καλυπτόμενα έξοδα
νοσηλείας σας, σύμφωνα με τους όρους 
του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας. 
Εσείς θα καταβάλετε μόνο το ποσό 
συμμετοχής που τυχόν έχετε επιλέξει.

Πληρώνετε τα έξοδα νοσηλείας σας
και η Υδρόγειος Ασφαλιστική
θα σας αποζημιώσει απολογιστικά,
αφού υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης
και προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα που θα σας ζητηθούν.

Προσέλθετε στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών
προσκομίζοντας:

Προσέλθετε στον ειδικό χώρο υποδοχής
προσκομίζοντας:

• Φροντίστε για την άμεση διακομιδή σας στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα της επιλογής σας.
Ακολουθήσε την παραπάνω διαδικασία και ενημερώστε, εσείς ή εφόσον δεν είστε σε θέση, 
μέσω κάποιου οικείου σας, τη Γραμμή Υγείας Hospital για την επείγουσα νοσηλεία σας.

• Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα Βήματα 2 και 3 για νοσηλεία σε Συμβεβλημένο ή μη Συμβεβλημένο
    Νοσηλευτικό Ίδρυμα, ανάλογα με την επιλογή σας. 

υυδρόγειο
ΑΠΟ ΤΗΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Νοσηλεία από Aτύχημα ή Aσθένεια

STANDARD | COMFORT | EXCLUSIVE

Hospital
Β

Η
Μ

Α
 1

Β
Η

Μ
Α

 2
Β

Η
Μ

Α
 3

07.



ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Με την ολοκλήρωση της νοσηλείας σας,
η Υδρόγειος Ασφαλιστική θα πληρώσει 
απευθείας τα καλυπτόμενα έξοδα 
νοσηλείας σας, σύμφωνα με τους 
όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
σας. Εσείς θα καταβάλετε μόνο
το ποσό συμμετοχής
που τυχόν έχετε επιλέξει.

Πληρώνετε τα έξοδα νοσηλείας σας
και η Υδρόγειος Ασφαλιστική
θα σας αποζημιώσει απολογιστικά
και με βάση τους όρους του συμβο-
λαίου σας, αφού προσκομίσετε
τα απαραίτητα έγγραφα,
μεταφρασμένα στα ελληνικά
και θεωρημένα από το ελληνικό 
προξενείο του τόπου νοσηλείας.

Τα προγράμματα αυτά σας προσφέρουν κάλυψη νοσηλείας και στο εξωτερικό σύμφωνα 
με τους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.

• Για προγραμματισμένη νοσηλεία στο εξωτερικό, 
καλέστε τη Γραμμή Υγείας Hospital για να ενημερώσετε 
για τη νοσηλεία σας και να λάβετε οδηγίες και προέγκριση. 

• Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού,
ενημερώστε εσείς ή εφόσον δεν είστε σε θέση,
μέσω κάποιου οικείου σας, τη Γραμμή Υγείας Hospital 
για να λάβετε οδηγίες. 

Ειδικά σε περίπτωση νοσηλείας σε ΗΠΑ – Καναδά, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη
είναι η εκ των προτέρων ενημέρωση της Γραμμής Υγείας Hospital
και η προέγκριση της Εταιρείας.

Η ενημέρωση της Γραμμής Υγείας Hospital είναι απαραίτητη κάθε φορά που θα χρειαστεί 
να νοσηλευτείτε στο εξωτερικό, για την ενεργοποίηση των καλύψεών σας και την καλύτερη 
εξυπηρέτησή σας.

!

Δείτε τα παρακάτω εάν διαθέτετε ένα από τα προγράμματα:

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΑΣ

υυδρόγειο
ΑΠΟ ΤΗΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Νοσηλεία από Aτύχημα ή Aσθένεια

COMFORT | EXCLUSIVE

Hospital

Μετά
τη Νοσηλεία σας

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
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Κάθε φορά που θέλετε να κάνετε χρήση των καλύψεών σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Πριν τη Νοσηλεία
καλέστε στο

210 9477220
γραμμή υγείας Hospital
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Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα

   ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ATHENS EYE HOSPITAL
 Λ. Βουλιαγμένης 45 & Κολοκοτρώνη 35,  210 9697000 /

 16675 Γλυφάδα 210 9647790

ATHENS VISION Ιατρικό Κέντρο Οφθαλμολογίας Λεωφ. Συγγρού 328-330, 17673 Καλλιθέα 210 9595215

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. Δορυλαίου 24, 11521 Αθήνα  210 6475000

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Μ. Γερουλάνου 15, Αμπελόκηποι 210 6921484

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔ. ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 210 4582200

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ.Α.) Σμύρνης 36, 12242 Αιγάλεω 210 5906611

DOCTORS HOSPITAL  Πατησίων και Κεφαλληνίας 26, Κυψέλη  210 8807000

EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Κόνωνος 121-123, Βύρωνας, Αθήνα  210 7676100

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Λεωφ. Μεσογείων 107, 11526 Αθήνα  210 6972000-15

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Αθανασιάδου 9, Αθήνα 210 8691900

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Αθανασιάδου 9, Αθήνα 210 6416500

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «Η ΑΓ. ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια 210 7208100

EYE DAY CLINIC Βασ. Σοφίας 64, Αθήνα 210 7294000

ΙΑΣΩ ΙΔ. ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
& ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 15123 Μαρούσι  210 6184000

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ  Διστόμου 5-7, Μαρούσι  210 6198100

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Διστόμου 5-7, Μαρούσι  210 6198100

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Άντερσεν 1, Νέο Ψυχικό 210 6974000

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟΥ  Άρεως 36, Π. Φάληρο  210 9892100

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι 210 5799000

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ Εθν. Αντιστάσεως 54-56, 15231 Χαλάνδρι 210 6796000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Ασκληπιού 31 & Σκουφά, Αθήνα 210 3674000

ΛΗΤΩ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ (μόνο για μαιευτικά) Mουσών 7-13, Αθήνα 210 6902000

LASER VISION Οφθαλμ/κο Ινστιτούτο για laser Τσόχα 17, 11521 Αθήνα  210 7472777

MEDITERRANEO HOSPITAL 
(Διαγν. & Θεραπ. Κλινική Δραγίνη) 

Ηλείας 10-12, Γλυφάδα 210 9628167-9

METROPOLITAN GENERAL  Λεωφ. Μεσογείων 264, 15562 Χολαργός  210 6502000

METROPOLITAN HOSPITAL Εθν. Μακαρίου 9, Ν. Φάληρο 210 4809000

MΗΤΕΡΑ Α.Ε. Ερ. Σταυρού 6, Μαρούσι 210 6869000

ΟΡΑΣΙΣ - ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ORASIS EYE CENTER) Ριζαρείου 3 & Χρ. Σμύρνης, Χαλάνδρι 210 6998961

COSMOCLINIC  Αιτωλικού 55-57, 18545 Πειραιάς  210 4611204-6

ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, Π. Φάληρο 210 9495000

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝ. & ΘΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κηφισίας & Ερ. Σταυρού, Μαρούσι 210 6827940-9

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα  210 9493000

υυδρόγειο
ΑΠΟ ΤΗΝ



ΠΑΤΡΑ
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 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΑ

ΡΟΔΟΣ

ΧΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΛΑΡΙΣΑ

ΒΟΛΟΣ

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μητροπόλεως 86, 54622 Θεσσαλονίκη  2310 372600

EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Μαρίας Κάλας 11 & Γραβιάς 2, 5465 Θεσσαλονίκη 2310 895100 

EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  Βιζύης-Βυζάντος 1, 54636 Θεσσαλονίκη  2310 966100

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ  Ασκληπιού 10, 57001 Θεσσαλονίκη  2310 400000

ΓΕΝΕΣΙΣ  Τέρμα 17ης Νοεμβρίου, Πυλαία, 54301 Θεσσαλονίκη 2310 984000

OPHTHALMICA ΟΦΘ. ΚΕΝΤΡΟ Βασ. Όλγας 96 & Πλούτωνος, 54655 Θεσσαλονίκη 2310 263063

 

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου & Μειλίχου, 26443 Πάτρα  261 046 4000

CRETA INTERCLINIC Λεωφόρος Mίνωος 63, 71304 Ηράκλειο  2810 373800

EMMETROPIA MEDITERRANEAN EYE CLINIC Πλατεία Ελευθερίας 44, 71201 Ηράκλειο  2810 226198

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΠΑΚΗ Α.Ε. Νικηφόρου Φωκά 3, 73110 Χανιά 28210 52688 

ΙΑΣΙΣ - ΓΕΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Μάρκου Μπότσαρη 76-78, 73136 Χανιά  28210 70800

EUROMEDICA ΓΕΝ. ΚΛΙΝ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου-Λίνδου, Δ.Κ.Κοσκινού, 85100 Ρόδος 22410 45000

ΕΛΕΥΘΩ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ  Βερίτη 49, 82100 Χίος  22710 29777

ΗΡΑ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Εθν. Αντιστάσεως 8, 20100 Κόρινθος 27410 76760

 

EUROMEDICA ΓΕΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ Μαργαρίτα Δήμτσα 4, 50100 Κοζάνη 24610 35001

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, 41500 Λάρισα  2410 996000

ΑΝΑΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  Βερναρδάκη 13, 38333 Βόλος  24210 20211

* Ο κατάλογος των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Εταιρείας επικαιροποιείται περιοδικά.
Για τον ενημερωμένο κατάλογο μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέξετε στην εταιρική μας ιστοσελίδα www.ydrogios.gr
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ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα Αττικής

Αριθμός  Γ.Ε.ΜΗ:124480101000
T: (+30) 210 9477200 Φ: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr

Ακολουθήστε μας:

Το παρόν έντυπο είναι ενημερωτικό. Οι καλύψεις, τα όρια, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις περιγράφονται αναλυτικά
στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τους όρους ασφάλισης.

www.ydrogios.gr




