Κάρτα Προνοµίων ΜΙΝΕΤΤΑ
Για εµάς, στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, η ασφάλιση δεν είναι µια απλή συναλλαγή.
Είναι ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΧΕΣΗ. Είναι ΣΕΒΑΣΜΟΣ. Είναι ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ.Είναι ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
Είναι ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.
Τώρα η ΜΙΝΕΤΤΑ σε συνεργασία µε φορείς αυξηµένου κύρους, προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους ασφαλισµένους της
και τα προστατευόµενα µέλη τους, µε οποιοδήποτε ασφαλιστήριο και σε οποιοδήποτε κλάδο,
ένα πλήθος προνοµιακών παροχών, ως ακολούθως:

ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 169, τηλ.210 3479700 &
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 5ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΚΑΛΟΧΩΡΙ, τηλ. 2310 751772 )
Η ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ προσφέρει έκπτωση 15% σε εργασία και ανταλλακτικά στους ιδιοκτήτες µάρκας
NISSAN για το κόστος επισκευής αυτοκινήτων το οποίο δεν καλύπτεται ασφαλιστικά, ενώ για τους
ιδιοκτήτες άλλης µάρκας προσφέρει έκπτωση 15% µόνο στην εργασία του Φανοβαφείου.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
Α΄ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:
1. Επείγον περιστατικό
1.1. Απεριόριστες επισκέψεις όλο το 24ωρο σε εφηµερεύοντες ιατρούς µε τις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Χειρουργό,
Ορθοπεδικό, Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, Παιδοορθοπεδικό και Καρδιολόγο, µε χρέωση 30€/επίσκεψη. Οι επισκέψεις σε
ΩΡΛ, Πνευµονολόγο και Νευρολόγο, διενεργούνται µεταξύ 09.00 - 21.00.
Το επιπλέον κόστος εξετάσεων θα γίνεται µε χρέωση ΦΕΚ +30% (ισοδυναµεί µε έκπτωση έως και 80%).
1.2. Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων εντός Αττικής, εφόσον εγκριθεί νοσηλεία.
2. Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκοµείου, µε ραντεβού και χρέωση 30€/επίσκεψη
(εξαιρούνται οι ειδικότητες Ψυχίατρος και Οδοντίατρος).
3. Αµοιβές Διευθυντών ιατρών που δεν είναι ενταγµένοι στο πρόγραµµα των εξωτερικών ιατρείων χρεώνονται µε 40€.
4. Οι διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία θα χρεώνονται µε τιµές ΦΕΚ + 30% (ισοδυναµεί µε
έκπτωση έως και 80%).
Για τις εξετάσεις που δεν υπάρχει ΦΕΚ θα γίνεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου.
5. 30% έκπτωση στα προτεινόµενα πακέτα Check Up.
6. 40% έκπτωση στο οφθαλµολογικό τµήµα.
7. Ελάχιστες χρεώσεις βάσει ΦΕΚ για αξονική - µαγνητική τοµογραφία και για triplex καρδιάς και σώµατος.
8. Παρέχεται έκπτωση 20% για εξετάσεις µοριακής βιολογίας, ειδικές αξονικές και µαγνητικές τοµογραφίες (πχ αξονική
στεφανιογραφία, µαγνητική τοµογραφία καρδιάς, µαγνητική µαστών, φασµατοσκοπία κλπ).
9. Πρόγραµµα προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου
9.1. Κλινική εξέταση µαστών (ψηλάφηση).
9.2. Υπερηχογράφηµα µαστών/ψηφιακή µαστογραφία.
9.3.Test Pap – Γυναικολογική εξέταση. Ο παραπάνω έλεγχος τιµολογείται ειδικά για τις ασφαλισµένες στο ποσό των €30 σε
περίπτωση επιλογής του υπερηχογραφήµατος µαστών και στο ποσό των €60 σε περίπτωση επιλογής της ψηφιακής
µαστογραφίας.
10. Πρόγραµµα ελέγχου του προστάτη µε κόστος €60
10.1. PSA
10.2. Free PSA
10.3. Ουροµετρία
10.4. Κλινική εξέταση του προστάτη
11. Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής φροντίδας µε κόστος €80 (€250 σε 4µελή οικογένεια) για:
11.1. Καθαρισµό δοντιών
11.2. Φθορίωση δοντιών
11.3. Οδηγίες στοµατικής υγιεινής

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
(συνέχεια)
Β' ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:
10% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου (εξαιρούνται φάρµακα, υλικά, ειδικά υλικά και αµοιβές ιατρών)
Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω έκπτωση δεν παρέχεται όταν ο πελάτης/ασθενής συµµετέχει σε ήδη εκπτωτικό πακέτο του Νοσοκοµείου.

Γ' ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ:
Παρέχεται δωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας (εντός Αττικής).

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
Ο Όµιλος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ προσφέρει σηµαντικές παροχές στους ασφαλισµένους
της ΜΙΝΕΤΤΑ και τα προστατευόµενα µέλη τους σε ότι αφορά ιατρικές
επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις κ.ά. (Δείτε αναλυτικά τις παροχές εδώ)

YVES ROCHER (φυτικά καλλυντικά)
Η Yves Rocher, Γαλλικός οίκος φυτικών καλλυντικών, ο οποίος ιδρύθηκε το 1959, µέσω του επί
32 χρόνια αντιπροσώπου της στην Ελλάδα ΤΕΟΡΟΣ ΑΒΕΕ προσφέρει σε όλους τους
ασφαλισµένους της ΜΙΝΕΤΤΑ από 30% έως και 50% έκπτωση στην αγορά των προϊόντων της.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την ΤΕΟΡΟΣ: τηλ 2107233803
Διεύθυνση: Δεινοκράτους 101, Αθήνα - Κολωνάκι, 11521, ΑΤΤΙΚΗ

GLASSDRIVE: «Οι Δικοί σας Ειδικοί στα κρύσταλλα αυτοκινήτου»
(τηλ. 80011777999)
Η Glassdrive, η οποία ανήκει στον όµιλο Saint-Gobain, µιας από της κορυφαίες εταιρείες στον κόσµο, προσφέρει σε όλους
τους ασφαλισµένους της ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ µέσω του επίσηµου δικτύου της (δείτε εδώ αναλυτικά το δίκτυο) έκπτωση
30% για επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου σε περίπτωση που δεν έχουν την κάλυψη του συγκεκριµένου
κινδύνου στο συµβόλαιό τους.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΛΑΣΚΑΡΗ:
«Από το 1932 κοντά σας για Όµορφα Μάτια γεµάτα Υγεία»
Τα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΛΑΣΚΑΡΗ προσφέρουν έκπτωση 25% σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως - σκελετοί και
κρύσταλλα (εξαιρούνται προϊόντα φακών επαφής και υγρά φακών επαφής, είδη σε προσφορά, ενώ δεν ισχύει σε περιόδους
εκπτώσεων). Δείτε εδώ τις διευθύνσεις των καταστηµάτων.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ANASTASIADIS Optica Stores
Το Δίκτυο καταστηµάτων Οπτικών ANASTASIADIS Optica Stores, προσφέρει σηµαντικές
προνοµιακές παροχές και εκπτώσεις έως και 60% σε όλα τα γυαλιά οράσεως (µε ή χωρίς
χρήση συνταγής ΕΟΠΥΥ) και σε όλα τα ηλίου-οράσεως, αλλά και σε γυαλιά ηλίου, σε όλη
τη διάρκεια του έτους µε τη χρήση της Κάρτας Προνοµίων ΜΙΝΕΤΤΑ. Δείτε εδώ
αναλυτικά τις παροχές και τις εκπτώσεις, όπως και τον κατάλογο των καταστηµάτων που
συµµετέχουν.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ηχητικής τεχνολογίας PHILIPS SONICARE
(Τηλ. 210 6776732, www.sonicareshop.gr)
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Η εταιρία Synviva, προσφέρει, µε τη χρήση της Κάρτας Προνοµίων, σε όλους
τους ασφαλισµένους της ΜΙΝΕΤΤΑ και τα προστατευόµενα µέλη τους,
σηµαντικές εκπτώσεις για τις κορυφαίες ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες
ηχητικής τεχνολογίας PHILIPS SONICARE. Δείτε εδώ αναλυτικά τις
προνοµιακές τιµές και τα προϊόντα της προσφοράς.

MINETTA. Aσφαλίζει ό,τι αξίζει!

