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Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Ιατρικό Παιδιατρικό  
Κέντρο Αθηνών

Ιατρικό Π. Φαλήρου Ιατρικό Περιστερίου Ιατρικό Ψυχικού

Προσυμφωνημένος 
Τιμοκατάλογος

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Απευθείας πληρωμή 
των αποζημιώσεων 
Νοσηλείας

Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια

Έκπτωση στη Συμμετοχή 
του Ασφαλισμένου στο 
Κόστος Νοσηλείας

20% Έκπτωση στο τιμολόγιο του 
Νοσοκομείου (εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα, υγειονομικό και ειδικό υλικό), με 
ανώτατο όριο το ποσό των €1.500. 
Εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμό με 
απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας

20% Έκπτωση στο τιμολόγιο του 
Νοσοκομείου (εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα και ειδικά υλικά), με ανώτατο όριο 
το ποσό των €1.500.
Εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμό με 
απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας

20% Έκπτωση στο τιμολόγιο του 
Νοσοκομείου (εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα και ειδικά υλικά), με ανώτατο όριο 
το ποσό των €1.500.
Εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμό με 
απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας

20% Έκπτωση στο τιμολόγιο του 
Νοσοκομείου (εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα και ειδικά υλικά), με ανώτατο όριο 
το ποσό των €1.500.
Εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμό με 
απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας

20% Έκπτωση στο τιμολόγιο του 
Νοσοκομείου (εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα και ειδικά υλικά), με ανώτατο όριο 
το ποσό των €1.500.
Εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμό με 
απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας.

Δωρεάν Ιατρικές 
Επισκέψεις  
(κλινική εξέταση)

Σε 6 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρουργός, 
Γυναικολόγος, ΩΡΛ)

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

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

• Σε 3 ειδικότητες (Πνευμονολόγος, 
Ουρολόγος, ΩΡΛ), από τις 9:00 έως τις 
14:00

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

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

Ιατρικές Επισκέψεις σε 
Προσυμφωνημένες Τιμές

• Αγγειολόγος: €30, Γαστρεντερολόγος: 
€30, Ενδοκρινολόγος: €30, Νευρολόγος: 
€30, Ουρολόγος: €30, Νευροχειρουργός: 
€30, Οφθαλμίατρος: €30, Πνευμονολόγος: 
€30, Αγγειοχειρουργός: €30, 
Θωρακοχειρουργός: €30, Δερματολόγος: 
€30, Αλλεργιολόγος: €30, Ρευματολόγος: 
€30

• Στις λοιπές ειδικότητες: έκπτωση 25% επί 
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου

• Παιδο-Ορθοπεδικός: €30  
Παιδο-Νευροχειρουργός: €30,  
Παιδο-Οφθαλμίατρος: €50,  
Παιδο-Πνευμονολόγος: €50,  
Παιδο-Καρδιολόγος: €50,  
Παιδο-Δερματολόγος: €50,  
Παιδο-Γαστρεντερολόγος: €50

• Στις λοιπές παιδο-ειδικότητες: έκπτωση 
25% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου

• Αγγειολόγος: €30, Ενδοκρινολόγος: €30, 
Νευροχειρουργός: €30, Οφθαλμίατρος: 
€30, Δερματολόγος: €30, Διαβητολόγος: 
€30, Ηπατολόγος: €30

• Στις λοιπές ειδικότητες: έκπτωση 25% επί 
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου

Ουρολόγος: €30, Οφθαλμίατρος: €30,  
ΩΡΛ: €30, Νευρολόγος: €30

• Αγγειολόγος:€30,Αγγειοχειρουργός: €30, 
Γαστρεντερολόγος: €30, Ηπατολόγος: €30, 
Δερματολόγος: €30, Διαβητολόγος: €30, 
Νευρολόγος: €30, Μικροχειρουργός: €30, 
Πνευμονολόγος: €30

• Θωρακοχειρουργός: €20, Ουρολόγος: €20, 
ΩΡΛ: €20

• Στις λοιπές ειδικότητες: έκπτωση 25% επί 
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου

Διαγνωστικές Εξετάσεις 
με Προσυμφωνημένο 
Τιμοκατάλογο

Τιμοκατάλογος ΦΕΚ για προγραμματισμένες 
εργαστηριακές εξετάσεις MRI, CT, triplex και 
τιμοκατάλογος NN Hellas II για τις λοιπές 
απεικονιστικές εξετάσεις

Τιμοκατάλογος ΦΕΚ για προγραμματισμένες 
εργαστηριακές εξετάσεις MRI, CT, triplex και 
τιμοκατάλογος NN Hellas II για τις λοιπές 
απεικονιστικές εξετάσεις

Τιμοκατάλογος ΦΕΚ για προγραμματισμένες 
εργαστηριακές εξετάσεις MRI, CT, triplex και 
τιμοκατάλογος NN Hellas II για τις λοιπές 
απεικονιστικές εξετάσεις

Τιμοκατάλογος ΦΕΚ για προγραμματισμένες 
εργαστηριακές εξετάσεις MRI, CT, triplex και 
τιμοκατάλογος NN Hellas II για τις λοιπές 
απεικονιστικές εξετάσεις

Τιμοκατάλογος ΦΕΚ για προγραμματισμένες 
εργαστηριακές εξετάσεις MRI, CT, triplex και 
τιμοκατάλογος NN Hellas II για τις λοιπές 
απεικονιστικές εξετάσεις

Ιατρικές Πράξεις 30% Έκπτωση επί του ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου (εξαιρουμένων ιατρικών 
αμοιβών, πάσης φύσεως υλικών και 
φαρμάκων)

30% Έκπτωση επί του ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου (εξαιρουμένων ιατρικών 
αμοιβών, πάσης φύσεως υλικών και 
φαρμάκων)

30% Έκπτωση επί του ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου (εξαιρουμένων ιατρικών 
αμοιβών, πάσης φύσεως υλικών και 
φαρμάκων)

30% Έκπτωση επί του ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου (εξαιρουμένων ιατρικών 
αμοιβών, πάσης φύσεως υλικών και 
φαρμάκων)

30% Έκπτωση επί του ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου (εξαιρουμένων ιατρικών 
αμοιβών, πάσης φύσεως υλικών και 
φαρμάκων)

Δωρεάν Ιατρικές 
Επισκέψεις 
(κλινική εξέταση)

Σε 6 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρουργός, 
Γυναικολόγος και ΩΡΛ)

Σε 3 ειδικότητες (Παιδίατρος, 
Παιδοχειρουργός και Παιδο-ΩΡΛ)

• Σε 4 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός και Γενικός Χειρουργός)

• Σε 3 ειδικότητες (Πνευμονολόγος, 
Ουρολόγος, ΩΡΛ), από τις 9:00 έως τις 
14:00

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

Σε 4 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός και Γενικός Χειρουργός)
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Η NN Hellas II διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.metlife.gr.
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Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Ιατρικό Παιδιατρικό  
Κέντρο Αθηνών

Ιατρικό Π. Φαλήρου Ιατρικό Περιστερίου Ιατρικό Ψυχικού

Δωρεάν Διαγνωστικές 
Εξετάσεις

Έως €450 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου του Νοσοκομείου (δεν 
περιλαμβάνονται φάρμακα, υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Πλέον των €450, θα εφαρμόζεται 
τιμοκατάλογος ΦΕΚ για εργαστηριακές 
εξετάσεις**, CT και triplex και ο 
τιμοκατάλογος της NN Hellas II για τις λοιπές 
απεικονιστικές εξετάσεις

Έως €450 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου του Νοσοκομείου (δεν 
περιλαμβάνονται φάρμακα, υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Πλέον των €450, θα εφαρμόζεται 
τιμοκατάλογος ΦΕΚ για εργαστηριακές 
εξετάσεις**, CT και triplex και ο 
τιμοκατάλογος της NN Hellas II για τις λοιπές 
απεικονιστικές εξετάσεις

Έως €450 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου του Νοσοκομείου (δεν 
περιλαμβάνονται φάρμακα, υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Πλέον των €450, θα εφαρμόζεται 
τιμοκατάλογος ΦΕΚ για εργαστηριακές 
εξετάσεις**, CT και triplex και ο 
τιμοκατάλογος της NN Hellas II για τις λοιπές 
απεικονιστικές εξετάσεις

Έως €450 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου του Νοσοκομείου (δεν 
περιλαμβάνονται φάρμακα, υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Πλέον των €450, θα εφαρμόζεται 
τιμοκατάλογος ΦΕΚ για εργαστηριακές 
εξετάσεις**, CT και triplex και ο 
τιμοκατάλογος της NN Hellas II για τις λοιπές 
απεικονιστικές εξετάσεις

Έως €450 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου του Νοσοκομείου (δεν 
περιλαμβάνονται φάρμακα, υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Πλέον των €450, θα εφαρμόζεται 
τιμοκατάλογος ΦΕΚ για εργαστηριακές 
εξετάσεις**, CT και triplex και ο 
τιμοκατάλογος της NN Hellas II για τις λοιπές 
απεικονιστικές εξετάσεις

Δωρεάν Υγειονομικό 
Υλικό και Φάρμακα

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα 
αξίας έως €50

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα 
αξίας έως €50

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα 
αξίας έως €50

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα 
αξίας έως €50

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα 
αξίας έως €50

Πακέτα Check up • Ειδικά Ιατρεία (κατόπιν ραντεβού)
 - Ιατρείου ελέγχου οστεοπόρωσης: 
ιατρική επίσκεψη €50 και το βασικό 
πακέτο εξετάσεων με τιμοκατάλογο ΦΕΚ

 - Ιατρείο Ιλίγγου: ιατρική επίσκεψη €50 
και το βασικό πακέτο εξετάσεων με 
τιμοκατάλογο ΦΕΚ

 - Ιατρείο αρρυθμιών και υπέρτασης: 
ιατρική επίσκεψη €50 και το βασικό 
πακέτο εξετάσεων με τιμοκατάλογο ΦΕΚ

• Ειδικά Πακέτα Εξετάσεων (κατόπιν 
ραντεβού)

 - Έλεγχος προστάτη: PSA (ειδικό 
προστατικό αντιγόνο), PSA Free και 
Ουρολογική κλινική εκτίμηση: €35

 - Πακέτο ελέγχου θυροειδούς: 
Τ3, Τ4, TSH, U/S θυρεοειδούς και 
Ενδοκρινολογική ιατρική εκτίμηση: €85

• Πακέτο εξετάσεων προσχολικού ελέγχου 
(Οφθαλμολογική και  
Παιδο-Καρδιολογική κλινική εκτίμηση, 
Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Triplex 
Καρδιάς): €65 (με παραπεμπτικό) ή €95 
(χωρίς παραπεμπτικό)

• Πακέτο ελέγχου ακοής:
 - για παιδιά έως 5 ετών (Tυμπανομετρία 
και Παιδο-ΩΡΛ κλινική εκτίμηση): €30

 - για παιδιά ηλικίας 5 - 16 ετών 
(Τυμπανομετρία, ακοόγραμμα και 
Παιδο-ΩΡΛ κλινική εκτίμηση): €40

• Ιατρείο σπονδυλικής στήλης:  
Παιδο-Ορθοπεδική κλινική εκτίμηση: €30

• Ιατρείο παιδικής παχυσαρκίας:   
Παιδο-Ενδοκρινολογική κλινική εκτίμηση, 
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη, Ουρικό 
Οξύ Αίματος, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια 
και LDL Χοληστερόλη: €55

• Ιατρείο διαταραχών ούρησης: Γενική 
εξέταση ούρων, υπέρηχος νεφρών πριν 
και μετά ούρησης και παιδονεφρολογική 
εκτίμηση: €95

Ειδικά Ιατρεία (κατόπιν ραντεβού)
• Έλεγχος παθήσεων πρωκτού: δωρεάν η 

1η επίσκεψη από Γενικό Χειρουργό
• Έλεγχος παθήσεων σπονδυλικής στήλης: 

δωρεάν η 1η επίσκεψη από Ορθοπεδικό 
ή Νευροχειρουργό και το βασικό πακέτο 
εξετάσεων με τιμοκατάλογο ΦΕΚ

• Ειδικά Ιατρεία (κατόπιν ραντεβού)
 - Έλεγχος παθήσεων πρωκτού: δωρεάν η 
1η επίσκεψη από Γενικό Χειρουργό

 - Έλεγχος παθήσεων σπονδυλικής 
στήλης: δωρεάν η 1η επίσκεψη από 
Ορθοπεδικό ή Νευροχειρουργό και 
το βασικό πακέτο εξετάσεων με 
τιμοκατάλογο ΦΕΚ

 - Έλεγχος αρρυθμιών (Holter ρυθμού 
24h, triplex καρδιάς, TSH και κλινική 
εξέταση): €120

 - Έλεγχος υπέρτασης (Holter πιέσεως 
24h, triplex καρδιάς, Τεστ κόπωσης, 
κλινική εξέταση): €140

• Ειδικά Πακέτα Εξετάσεων (κατόπιν 
ραντεβού)

 - Έλεγχος προστάτη: PSA (ειδικό 
προστατικό αντιγόνο), PSA Free, και 
Ουρολογική κλινική εκτίμηση: €35

 - Πακέτο ελέγχου θυροειδούς: Τ3,Τ4,TSH, 
U/S θυρεοειδούς και Ενδοκρινολογική 
ιατρική εκτίμηση: €85

Διαγνωστικές 
Ενδοσκοπήσεις

Ιατρικές Πράξεις:
• Γαστροσκόπηση: €120
• Κολονοσκόπηση: €160
• Γαστροσκόπηση και Κολονοσκόπηση: €280
(συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή κλινικής, 
αμοιβή γαστρεντερολόγου, υγειονομικό 
υλικό και φάρμακα. Επιπλέον χρεώνονται η 
αμοιβή του αναισθησιολόγου, οι ιστολογικές 
εξετάσεις, Clo test και ειδικά υλικά)

Ιατρικές Πράξεις:
• Γαστροσκόπηση: €120
• Κολονοσκόπηση: €160
• Γαστροσκόπηση και Κολονοσκόπηση: €280
(συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή κλινικής, 
αμοιβή γαστρεντερολόγου, υγειονομικό 
υλικό και φάρμακα. Επιπλέον χρεώνονται η 
αμοιβή του αναισθησιολόγου, οι ιστολογικές 
εξετάσεις, Clo test και ειδικά υλικά)

Ιατρικές Πράξεις:
• Γαστροσκόπηση: €120
• Κολονοσκόπηση: €160
• Γαστροσκόπηση και Κολονοσκόπηση: €280
(συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή κλινικής, 
αμοιβή γαστρεντερολόγου, υγειονομικό 
υλικό και φάρμακα. Επιπλέον χρεώνονται η 
αμοιβή του αναισθησιολόγου, οι ιστολογικές 
εξετάσεις, Clo test και ειδικά υλικά)

Γυναικολογικός Έλεγχος Υπερηχογράφημα Μαστών ή Ψηφιακή 
Μαστογραφία και Τεστ PAP: €50

Υπερηχογράφημα Μαστών ή Ψηφιακή 
Μαστογραφία και Τεστ PAP: €50

Φυσικοθεραπεία €40 ανά συνεδρία, ανεξαρτήτως μεθόδου 
και χρόνου συνεδρίας
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(*) Σε περίπτωση διενέργειας υπερήχου και αξονικής 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/Ακτινολόγου.
(**) Εξαιρούνται οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός Ομίλου.
Η NN Hellas II διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.metlife.gr.



ABC Παροχές

Σελίδα 4 από 11AB
C 

Πα
ρο

χέ
ς/
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02
2

Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Θεσσαλονίκης

Ιασώ Γενική Μαιευτική 
Γυναικολογική Κλινική

Ιασώ Παίδων Ευρωκλινική Αθηνών Ευρωκλινική Παίδων

Προσυμφωνημένος 
Τιμοκατάλογος

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Απευθείας πληρωμή 
των αποζημιώσεων 
Νοσηλείας

Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια

Έκπτωση στη Συμμετοχή 
του Ασφαλισμένου στο 
Κόστος Νοσηλείας

20% Έκπτωση στο τιμολόγιο του 
Νοσοκομείου (εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα, υγειονομικό και ειδικό υλικό), 
με ανώτατο όριο το ποσό των €1.500. 
Εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμό με 
απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας

25% Έκπτωση στο τιμολόγιο του 
Νοσοκομείου (εξαιρούνται ειδικά υλικά, 
φάρμακα, υγειονομικό υλικό και αμοιβές 
ιατρών), με ανώτατο όριο το ποσό των 
€2.000.
Εφαρμόζεται μόνο εφόσον αφαιρεθεί η 
συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ και σε συνδυασμό με 
την απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας

25% Έκπτωση στο τιμολόγιο του 
Νοσοκομείου (εξαιρούνται ειδικά υλικά, 
φάρμακα, υγειονομικό υλικό και αμοιβές 
ιατρών), με ανώτατο όριο το ποσό των 
€2.000.
Εφαρμόζεται μόνο εφόσον αφαιρεθεί η 
συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ και σε συνδυασμό με 
την απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας

20% Έκπτωση* στο τιμολόγιο του 
Νοσοκομείου (εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα και ειδικά υλικά), με ανώτατο όριο 
το ποσό των €1.500.
Εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμό με 
απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας

20% Έκπτωση* στο τιμολόγιο του 
Νοσοκομείου (εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα και ειδικά υλικά), με ανώτατο όριο 
το ποσό των €1.500.
Εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμό με 
απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας

Δωρεάν Ιατρικές 
Επισκέψεις 
(κλινική εξέταση)

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

Σε 9 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρουργός, ΩΡΛ, 
Αγγειοχειρουργός, Γαστρεντερολόγος, 
Ουρολόγος και Πνευμονολόγος)

Σε 3 ειδικότητες (Παιδοχειρουργός, 
Παιδοορθοπεδικός και ΠαιδοΩΡΛ)

Σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες, κατόπιν 
ραντεβού

Ιατρικές Επισκέψεις σε 
Προσυμφωνημένες Τιμές

• Σε Παιδίατρο: €10
• Στις ειδικότητες Αλλεργιολόγου, 

Γαστρεντερολόγου, Γυναικολόγου, 
Ενδιοκρινολόγου, Νευρολόγου, 
Ουρολόγου, Οφθαλμιάτρου, 
Πνευμονολόγου, ΩΡΛ και 
Παιδοχειρουργού: €30

• 25% Έκπτωση, επί του τιμοκαταλόγου  
του Νοσοκομείου, στις λοιπές 
παιδο-ειδικότητες

Στις ειδικότητες Αιματολόγου, Ογκολόγου, 
Ηπατολόγου, Οφθαλμίατρου, Δερματολόγου 
και Ενδοκρινολόγου: €20

• Στις ειδικότητες Παιδοοφθαλμιάτρου, 
Παιδοενδοκρινολόγου και 
Παιδοδιατροφολόγου (τις καθημερινές): 
€40

• 30% Έκπτωση, επί του τιμοκαταλόγου 
του Νοσοκομείου, στις υπόλοιπες παιδο- 
ειδικότητες

Σε όλες τις ειδικότητες, κατόπιν 
ραντεβού, στην ειδική τιμή των €30, τις 
καθημερινές, εκτός από την επίσκεψη 
σε Παιδοενδοκρινολόγο (€40) και σε 
Παιδοαναπτυξιολόγο (€60)

Διαγνωστκές Εξετάσεις 
με Προσυμφωνημένο 
Τιμοκατάλογο  

• Προγραμματισμένες εργαστηριακές 
εξετάσεις MRI, CT, triplex: τιμές ΦΕΚ/ 
ΕΟΠΥΥ

• Λοιπές απεικονιστικές: τιμοκατάλογος NN 
Hellas II

Τιμοκατάλογος NN Hellas II • Διαγνωστικές εξετάσεις επί του 
τιμοκαταλόγου NN Hellas II

• Μαγνητικές, Triplex Καρδιάς και Σώματος 
και Αιματολογικές: τιμές ΦΕΚ/ΕΟΠΥΥ

Τιμοκατάλογος NN Hellas II Τιμοκατάλογος NN Hellas II

Ιατρικές Πράξεις 30% Έκπτωση επί του ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου (εξαιρουμένων ιατρικών 
αμοιβών, πάσης φύσεως υλικών και 
φαρμάκων)

Τιμοκατάλογος NN Hellas II για ιατρικές 
και χειρουργικές πράξεις, σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού, για τις οποίες δεν 
απαιτείται νοσηλεία

Τιμοκατάλογος NN Hellas II για ιατρικές 
και χειρουργικές πράξεις, σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού, για τις οποίες δεν 
απαιτείται νοσηλεία

• Ειδική τιμολόγηση στις περισσότερες 
ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που θα 
πραγματοποιούνται

• Ειδικά πακέτα στις πιο συχνές ιατρικές 
πράξεις

Ειδικά πακέτα στις πιο συχνές ιατρικές 
πράξεις
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(*) Δεν ισχύει για τους Ασφαλισμένους με Πρόγραμμα HealthNet.
Η NN Hellas II διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.metlife.gr.



ABC Παροχές

Σελίδα 5 από 11AB
C 

Πα
ρο

χέ
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2

Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Θεσσαλονίκης

Ιασώ Γενική Μαιευτική 
Γυναικολογική Κλινική

Ιασώ Παίδων Ευρωκλινική Αθηνών Ευρωκλινική Παίδων

Δωρεάν Ιατρικές 
Επισκέψεις 
(κλινική εξέταση)

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

Σε 6 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρουργός, ΩΡΛ και 
Γυναικολόγος)

Σε 3 ειδικότητες (Παιδίατρος, 
Παιδοχειρουργός και Παιδοορθοπεδικός)

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

Σε 4 ειδικότητες (Παιδίατρος, 
Παιδοχειρουργός, Παιδοορθοπεδικός 
[καθημερινές, 09:00-19:00] και ΠαιδοΩΡΛ 
[καθημερινές, 09:00-19:00])

Δωρεάν Διαγνωστικές 
Εξετάσεις

Έως €450 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου του Νοσοκομείου (δεν 
περιλαμβάνονται φάρμακα, υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Πλέον των €450, θα εφαρμόζεται 
τιμοκατάλογος ΦΕΚ για εργαστηριακές 
εξετάσεις**, CT και triplex και τιμοκατάλογος 
NN Hellas II για τις λοιπές απεικονιστικές 
εξετάσεις 

Έως €450 ανά περιστατικό* επί του
τιμοκαταλόγου NN Hellas II (δεν 
περιλαμβάνονται ειδικά υλικά, φάρμακα, 
υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπήσεις, ιατρικές 
πράξεις, αμοιβές ιατρών πέραν των 
ανωτέρω, ιατρικές αμοιβές των έκτακτων 
κλήσεων και μοριακές εξετάσεις). Πλέον των 
€450, θα εφαρμόζεται τιμοκατάλογος NN 
Hellas II

Έως €500 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου NN Hellas II (δεν 
περιλαμβάνονται ειδικά υλικά, φάρμακα, 
υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπήσεις, ιατρικές 
πράξεις, αμοιβές ιατρών
πέραν των ανωτέρω, ιατρικές αμοιβές των 
έκτακτων κλήσεων και μοριακές εξετάσεις). 
Επιπλέον εξαιρούνται οι εξετάσεις: 
Καλλιέργεια φαρυγγικού- κοπράνων- 
αίματος- ούρων- δερματικής βλάβης- 
ρινικού, καλλιέργεια campylobacter- πυου, 
αντιβιόγραμμα, προκαλσιτονίνη, strep test, 
ροταϊός, αδενοϊός, norovirus, κλωστηρίδιο, 
αντιγόνο campylobacter, αντισώματα για 
CMV IGG+IGM, EBV IGG+IGM, αδενοϊός 
IGG+IGM. Πλέον των € 500, θα εφαρμόζεται 
τιμοκατάλογος NN Hellas II

Έως €1.000 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου του Νοσοκομείου (δεν 
περιλαμβάνονται φάρμακα, ειδικά υλικά, 
ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, καθώς 
και εξετάσεις μοριακής φύσεως). Πλέον των 
€1.000, θα εφαρμόζεται τιμοκατάλογος NN 
Hellas II

Έως €500 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου του Νοσοκομείου (δεν 
περιλαμβάνονται φάρμακα, ειδικά
υλικά, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Πλέον των €500, θα εφαρμόζεται 
τιμοκατάλογος NN Hellas II

Δωρεάν Υγειονομικό 
Υλικό και Φάρμα

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα 
αξίας έως €50

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα 
αξίας έως €50

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα 
αξίας έως €50

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα 
αξίας έως €50

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα 
αξίας έως €50

Πακέτα Check up 15 ειδικά διαμορφωμένα πακέτα σε 
προσυμφωνημένες τιμές

3 ειδικά διαμορφωμένα πακέτα σε 
προσυμφωνημένες τιμές

11 ειδικά διαμορφωμένα πακέτα σε 
προσυμφωνημένες τιμές

16 ειδικά διαμορφωμένα πακέτα σε 
προσυμφωνημένες τιμές

Εξωσωματική 
Γονιμοποίηση

• Ζευγάρια:
 - Δωρεάν Ραντεβού/Συμβουλευτική από 
ιατρό Υ.Α.

 - 10% Έκπτωση στον κύκλο Εξωσωματικής
• Γυναίκες:

 - Δωρεάν Ραντεβού/Συμβουλευτική από 
ιατρό Υ.Α.

 -  Δωρεάν Υπερηχογραφικός Γυν. Έλεγχος
 - 20% Έκπτωση στις εξετάσεις διεύρυνσης 
γονιμότητας (ορμονολογικός έλεγχος) & 
στην 1η επίσκεψη

 - 15% Έκπτωση στη διατήρηση 
γονιμότητας (κρυοσυντήρηση ωαρίων)

• Άνδρες:
 - 20% Έκπτωση στις εξετάσεις διεύρυνσης 
γονιμότητας

 - 15% Έκπτωση στη διατήρηση 
γονιμότητας (κρυοσυντήρηση 
σπέρματος)

Προνόμια για Συγγενείς 
Πρώτου Βαθμού

Σημαντικές εκπτώσεις και προνόμια για 
τους Γονείς των Ασφαλισμένων (τακτικά 
εξωτερικά ιατρεία)

Σημαντικές εκπτώσεις και προνόμια για 
τους Γονείς των Ασφαλισμένων (τακτικά 
εξωτερικά ιατρεία

Διαγνωστικές 
Ενδοσκοπήσεις

Ειδικές τιμές για Γαστροσκόπηση και 
Κολονοσκόπηση
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(*) Σε περίπτωση διενέργειας υπερήχου και αξονικής 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/Ακτινολόγου. 
(**) Εξαιρούνται οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός Ομίλου.
Η NN Hellas II διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.metlife.gr.



ABC Παροχές

Σελίδα 6 από 11AB
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Βιοκλινική Αθηνών Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center Mediterraneo Hospital

Προσυμφωνημένος 
Τιμοκατάλογος

Ναι Ναι Ναι Ναι

Απευθείας πληρωμή 
των αποζημιώσεων 
Νοσηλείας

Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια

Έκπτωση στη Συμμετοχή 
του Ασφαλισμένου στο 
Κόστος Νοσηλείας

25% Έκπτωση στο τιμολόγιο της Κλινικής 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, φάρμακα 
και ειδικά υλικά), με ανώτατο όριο το ποσό 
των €1.500
Εφαρμόζεται μόνο εφόσον αφαιρεθεί η 
συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ και σε συνδυασμό με 
την απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας

25% Έκπτωση** στο τιμολόγιο της Κλινικής 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, φάρμακα 
και ειδικά υλικά), με ανώτατο όριο το ποσό 
των €1.500
Εφαρμόζεται μόνο εφόσον αφαιρεθεί
η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ και σε συνδυασμό 
με την απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας

20% έκπτωση επί του συνολικού κόστους νοσηλείας, στη συμμετοχή του ασφαλισμένου 
στα νοσήλια (ελάχιστο ποσό τα €500 με χρήση δημόσιου ασφαλιστικού φορέα και μια 
τουλάχιστον διανυκτέρευση στο νοσοκομείο)

Δωρεάν Ιατρικές 
Επισκέψεις  
(κλινική εξέταση)

Σε 6 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Γενικός Χειρουργός, Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, 
Ουρολόγος)

Σε 6 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Γενικός Χειρουργός, Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, 
Ουρολόγος)

Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού, στα 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου στις ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Πνευμονολόγος, Νευρολόγος, ΩΡΛ, Νευροχειρουργός

Ιατρικές Επισκέψεις σε 
Προσυμφωνημένες Τιμές

Προγραμματισμένες επισκέψεις, εκτός των 
6 δωρεάν ειδικοτήτων, στην ειδική τιμή των 
€20

Προγραμματισμένες επισκέψεις, εκτός των 
6 δωρεάν ειδικοτήτων, στην ειδική τιμή των 
€20

• €20 ανά επίσκεψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες. 
• 25% έκπτωση για επίσκεψη σε Διευθυντή, Αν. Διευθυντή Ιατρό

Ιατρικές Επισκέψεις σε ειδικές τιμές

Διαγνωστκές Εξετάσεις 
με Προσυμφωνημένο 
Τιμοκατάλογο  

Τιμοκατάλογος NN Hellas II Τιμοκατάλογος NN Hellas II • Τιμές βάσει κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) για μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις στα 
εξωτερικά ιατρεία της κλινικής, όπου δεν απαιτείται νοσηλεία

• Προνομιακός τιμοκατάλογος για ακτινογραφίες & υπερήχους – ψηφιακή μαστογραφία
• 10% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου για τις εξετάσεις που δεν υπάρχει ΦΕK
• Δωρεάν αξονική (CT), μαγνητική τομογραφία (MRI) και triplex στα τακτικά εξωτερικά 

ιατρεία με υποχρεωτική χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ
• Χρεώσεις βάσει κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) με απαραίτητη προϋπόθεση την 

προσκόμιση παραπεμπτικού ιατρού ανάλογης ειδικότητας

• Μαγνητικές, Αξονικές, Triplex Καρδιάς και 
Σώματος: τιμές ΦΕΚ/ΕΟΠΥΥ

• Αιματολογικές εξετάσεις: Eιδικός 
εκπτωτικός τιμοκατάλογος

• Λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις: Ειδικές 
τιμές

Δωρεάν Ιατρικές 
Επισκέψεις 
(κλινική εξέταση)

Σε 3 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος 
και Γενικός Χειρουργός)

Σε 3 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος 
και Γενικός Χειρουργός)

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του νοσοκομείου στις ειδικότητες: Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Πνευμονολόγος, Νευρολόγος, ΩΡΛ, 
Νευροχειρουργός

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

Δωρεάν Διαγνωστικές 
Εξετάσεις

Έως €400 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου της Κλινικής (δεν 
περιλαμβάνονται φάρμακα, υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Πλέον των €400, εφαρμόζεται τιμοκατάλογος 
NN Hellas II

Έως €400 ανά περιστατικό* επί
του τιμοκαταλόγου της Κλινικής (δεν 
περιλαμβάνονται φάρμακα, υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Πλέον των €400, εφαρμόζεται τιμοκατάλογος 
NN Hellas II

• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €500 ανά περίπτωση*. Στο ποσό αυτό 
συμπεριλαμβάνονται τυχόν φάρμακα και υλικά που απαιτούνται για τη διενέργεια των 
διαγνωστικών εξετάσεων. 

• 50% έκπτωση για διαγνωστικές εξετάσεις, σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα €500. 
Εξαιρούνται φάρμακα και υλικά

Έως €250 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου NN Hellas II (δεν 
περιλαμβάνονται φάρμακα, ειδικά υλικά, 
υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές 
πράξεις, καθώς και εξετάσεις μοριακής 
φύσεως).

Δωρεάν Υγειονομικό 
Υλικό και Φάρμακα

Έως €30 (για ό,τι χορηγείται εντός Κλινικής). 
Πλέον αυτού, εφαρμόζεται ο τιμοκατάλογος 
της Κλινικής

Έως €30 (για ό,τι χορηγείται εντός Κλινικής). 
Πλέον αυτού, εφαρμόζεται ο τιμοκατάλογος 
της Κλινικής

Πακέτα Check up Δωρεάν ετήσιος Λιπιδαιμικός Έλεγχος 
(Τριγλυκερίδια, Ολική Χοληστερόλη, HDL 
Χοληστερόλη και LDL Χοληστερόλη)

Δωρεάν ετήσιος Λιπιδαιμικός Έλεγχος 
(Τριγλυκερίδια, Ολική Χοληστερόλη, HDL 
Χοληστερόλη και LDL Χοληστερόλη)

Τα
κτ

ικ
ά 

Εξ
ω

τε
ρι

κά
 Ια

τρ
εί

α
Επ

εί
γο

ντ
α 

Πε
ρι

στ
ατ

ικ
ά

Ν
οσ

ηλ
εί

ες

(*) Σε περίπτωση διενέργειας υπερήχου και αξονικής 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/Ακτινολόγου.
(**) Δεν ισχύει για τους Ασφαλισμένους με Πρόγραμμα HealthNet.
Η NN Hellas II διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.metlife.gr.
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Κλινική Άγιος Λουκάς Doctors’ Hospital Πειραϊκό Θεραπευτήριο  
Γενική Κλινική

Ιασώ Θεσσαλίας Άνασσα Γενική Κλινική

Προσυμφωνημένος 
Τιμοκατάλογος

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Απευθείας πληρωμή 
των αποζημιώσεων 
Νοσηλείας

Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ομαδικά Συμβόλαια

Έκπτωση στη Συμμετοχή 
του Ασφαλισμένου στο 
Κόστος Νοσηλείας

100% Έκπτωση στο τιμολόγιο του 
Νοσοκομείου (εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα και ειδικά υλικά), με ανώτατο όριο 
το ποσό των €1.500

30% Έκπτωση στο τιμολόγιο του 
Θεραπευτηρίου (εξαιρούνται ιατρικές 
αμοιβές, φάρμακα και ειδικά υλικά), με 
ανώτατο όριο το ποσό των €500

25% Έκπτωση στο τιμολόγιο του Νοσοκομείου 
(εξαιρούνται ειδικά υλικά, φάρμακα, 
υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών), με 
ανώτατο όριο το ποσό των €2.000.
Εφαρμόζεται μόνο εφόσον αφαιρεθεί η 
συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ και σε συνδυασμό με 
την απευθείας πληρωμή της νοσηλείας

30% Έκπτωση στο τιμολόγιο της Κλινικής 
(εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, φάρμακα 
και ειδικά υλικά), με ανώτατο όριο το ποσό 
των €500

Δωρεάν Ιατρικές 
Επισκέψεις  
(κλινική εξέταση)

Σε 10 ειδικότητες (Παθολόγος, Ουρολόγος, 
Ορθοπεδικός, Καρδιολόγος, Γενικός 
Χειρουργός, Χειρουργός Παχυσαρκίας, 
Χειρουργός Μαστών, ΩΡΛ, Πλαστικός 
Χειρουργός και Γυναικολόγος), με τη 
χρήση της κάρτας προνομίων υγείας του 
Νοσοκομείου

Σε 3 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος 
και Πνευμονολόγος)

Ιατρικές Επισκέψεις σε 
Προσυμφωνημένες Τιμές

Απεριόριστες κατόπιν ραντεβού, στις 
ειδικότητες Νευρολόγου, Δερματολόγου, 
Ρευματολόγου, Αγγειολόγου και 
Ενδοκρινολόγου στην ειδική τιμή των €10

Σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες, κατόπιν 
ραντεβού, στην ειδική τιμή των € 20

Διαγνωστκές Εξετάσεις 
με Προσυμφωνημένο 
Τιμοκατάλογο  

Μαγνητικές, Αξονικές, Triplex Καρδιάς και 
Σώματος και Αιματολογικές:
• Δωρεάν, με τη χρήση ηλεκτρονικού 

παραπεμπτικού από Δημόσιο Ασφαλιστικό 
Φορέα

• Τιμές ΦΕΚ/ΕΟΠΥΥ, όταν δεν υπάρχει 
παραπεμπτικό

Μικροβιολογικές, Υπέρηχοι, Απεικονιστικές, 
Γαστροσκοπήσεις, Κολονοσκοπήσεις, 
Βρογχοσκοπήσεις:
τιμές ΦΕΚ/ΕΟΠΥΥ

•  Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις: 
τιμές ΦΕΚ/ΕΟΠΥΥ. Για τις περιπτώσεις 
εκείνες όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη στον 
τιμοκατάλογο, θα εφαρμόζεται έκπτωση 
35% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου 
(εξαιρούνται υλικά, φάρμακα, αμοιβές 
ιατρών, εξετάσεις Κυτταρογεννετικής, 
Μοριακές και Ιστολογικές)

• MRI και CT στην ειδική τιμή των € 150 και 
€60 αντιστοίχως, με πρόσθετη τη χρέωση 
του σκιαγραφικού.

Triplex Καρδιάς, Τεστ Κοπώσεως, Υπέρηχοι 
και Ακτινογραφία Θώρακος: τιμές ΦΕΚ/
ΕΟΠΥΥ

Δωρεάν Ιατρικές 
Επισκέψεις  
(κλινική εξέταση)

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

Στους εφημερεύοντες 
(συμπεριλαμβανομένων των on call) ιατρούς

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

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

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

Δωρεάν Διαγνωστικές 
Εξετάσεις

Έως €200 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου NN Hellas II (δεν 
περιλαμβάνονται ειδικά υλικά, φάρμακα, 
υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπήσεις, ιατρικές 
πράξεις, αμοιβές ιατρών πέραν των ανωτέρω, 
ιατρικές αμοιβές των έκτακτων κλήσεων 
και μοριακές εξετάσεις). Πλέον των €200, 
τιμοκατάλογος ΦΕΚ ή 35% έκπτωση επί 
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, εφόσον δεν 
προβλέπεται ΦΕΚ τιμοκατάλογος.
Σε περίπτωση νοσηλείας, αυτές οι 
διαγνωστικές εξετάσεις, δεν χρεώνονται στο 
κόστος νοσηλείας.

Έως €150 ανά περιστατικό* επί του 
τιμοκαταλόγου NN Hellas II (δεν 
περιλαμβάνονται φάρμακα, ειδικά υλικά, 
υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές 
πράξεις, καθώς και εξετάσεις μοριακής 
φύσεως)
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(*) Σε περίπτωση διενέργειας υπερήχου και αξονικής 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/Ακτινολόγου.
Η NN Hellas II διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.metlife.gr.
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Κλινική Άγιος Λουκάς Doctors’ Hospital Πειραϊκό Θεραπευτήριο  
Γενική Κλινική

Ιασώ Θεσσαλίας Άνασσα Γενική Κλινική

Πακέτα Check up • Δωρεάν ετήσιο Check-Up, 8 εξετάσεων 
(Γενική αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, 
SGOT, SGPT, Ακτινογραφία Θώρακος, 
Ηλεκτροκαρδιογράφημα και 
Υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας). 
Απαραίτητη προϋπόθεση η κάρτα 
προνομίων υγείας του Νοσοκομείου 
(Doctors’ Hospital Health Card)

•  Έως 50% Έκπτωση στις εξετάσεις 
ετήσιου προληπτικού ελέγχου (Check-
up) και εξειδικευμένων Check-up (π.χ. 
ενδοκρινολογικά, διαιτολογικά, ελέγχου 
μαστών)

• Ειδικά προνομιακά πακέτα Check-up

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

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

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

Άλλα Προνόμια • Έως 50% Έκπτωση στις εξειδικευμένες 
υπηρεσίες του Διαιτολογικού Τμήματος

• Ειδικές τιμές για Γαστροσκόπηση και 
Κολονοσκόπηση.

• Έκπτωση 25% επί του τιμοκαταλόγου 
της Κλινικής για επεμβάσεις Αισθητικής 
Χειρουργικής

• Έκπτωση 15% επί του τιμοκαταλόγου της 
Κλινικής στους Γονείς των Ασφαλισμένων

• Έλεγχος μαστού (μαστογραφία και 
υπέρηχος μαστών) στην ειδική τιμή των 
€50

• Έκπτωση 20% στις ιατρικές και 
χειρουργικές πράξεις, σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού, για τις οποίες 
δεν απαιτείται νοσηλεία
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Η NN Hellas II διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.metlife.gr.
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Μητέρα Γενική Μαιευτική 
Γυναικολογική Κλινική

Μητέρα Παίδων Υγεία Metropolitan Hospital Metropolitan General

Προσυμφωνημένος 
Τιμοκατάλογος

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Απευθείας πληρωμή 
των αποζημιώσεων 
Νοσηλείας

Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια Ατομικά και Ομαδικά Συμβόλαια

Έκπτωση στη Συμμετοχή 
του Ασφαλισμένου στο 
Κόστος Νοσηλείας

• Με παράλληλη χρήση δημόσιου 
ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ): 20% 
Έκπτωση στο τιμολόγιο του Νοσοκομείου, 
με ανώτατο όριο το ποσό των €1.000

• Χωρίς παράλληλη χρήση δημόσιου 
ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ): 20% 
Έκπτωση στο τιμολόγιο του Νοσοκομείου, 
με ανώτατο όριο το ποσό των €500

• One Day Clinic: 20% Έκπτωση στο 
τιμολόγιο του Νοσοκομείου, με ανώτατο 
όριο το ποσό των € 200

Της έκπτωσης εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα, υγειονομικό και ειδικό υλικό.
Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμό 
με απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας, 
ενώ δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
Χημειοθεραπείας, Ακτινοθεραπείας και 
Έγχυσης Φαρμάκων.

• Με παράλληλη χρήση δημόσιου 
ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ): 20% 
Έκπτωση στο τιμολόγιο του Νοσοκομείου, 
με ανώτατο όριο το ποσό των €1.000

• Χωρίς παράλληλη χρήση δημόσιου 
ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ): 20% 
Έκπτωση στο τιμολόγιο του Νοσοκομείου, 
με ανώτατο όριο το ποσό των €500

• One Day Clinic: 20% Έκπτωση στο 
τιμολόγιο του Νοσοκομείου, με ανώτατο 
όριο το ποσό των € 200

Της έκπτωσης εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα, υγειονομικό και ειδικό υλικό.
Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμό 
με απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας, 
ενώ δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
Χημειοθεραπείας, Ακτινοθεραπείας και 
Έγχυσης Φαρμάκων.

• Με παράλληλη χρήση δημόσιου 
ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ): 20% 
Έκπτωση στο τιμολόγιο του Νοσοκομείου, 
με ανώτατο όριο το ποσό των €1.000

• Χωρίς παράλληλη χρήση δημόσιου 
ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ): 20% 
Έκπτωση στο τιμολόγιο του Νοσοκομείου, 
με ανώτατο όριο το ποσό των €500

• One Day Clinic: 20% Έκπτωση στο 
τιμολόγιο του Νοσοκομείου, με ανώτατο 
όριο το ποσό των € 200

Της έκπτωσης εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα, υγειονομικό και ειδικό υλικό.
Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμό 
με απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας, 
ενώ δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
Χημειοθεραπείας, Ακτινοθεραπείας και 
Έγχυσης Φαρμάκων.

• Με παράλληλη χρήση δημόσιου 
ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ): 20% 
Έκπτωση στο τιμολόγιο του Νοσοκομείου, 
με ανώτατο όριο το ποσό των €1.000

• Χωρίς παράλληλη χρήση δημόσιου 
ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ): 20% 
Έκπτωση στο τιμολόγιο του Νοσοκομείου, 
με ανώτατο όριο το ποσό των €500

• One Day Clinic: 20% Έκπτωση στο 
τιμολόγιο του Νοσοκομείου, με ανώτατο 
όριο το ποσό των € 200

Της έκπτωσης εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, 
φάρμακα, υγειονομικό και ειδικό υλικό.
Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμό 
με απευθείας πληρωμή της Νοσηλείας, 
ενώ δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
Χημειοθεραπείας, Ακτινοθεραπείας και 
Έγχυσης Φαρμάκων.

Δωρεάν Ιατρικές 
Επισκέψεις  
(κλινική εξέταση)

Σε 15 ειδικότητες (Αιματολόγος, 
Αγγειοχειρουργός, Γαστρεντερολόγος, 
Γυναικολόγος, Θωρακοχειρουργός, 
Καρδιολόγος, Νευρολόγος, 
Νευροχειρουργός, Ορθοπεδικός, 
Ουρολόγος, Παθολόγος, Πνευμονολόγος, 
Φυσίατρος, Χειρουργός και ΩΡΛ)

Σε 3 ειδικότητες (Παιδοχειρουργός, 
Παιδοορθοπεδικός και ΠαιδοΩΡΛ)

Σε 15 ειδικότητες (Αιματολόγος, 
Αγγειοχειρουργός, Γαστρεντερολόγος, 
Γυναικολόγος, Θωρακοχειρουργός, 
Καρδιολόγος, Νευρολόγος, 
Νευροχειρουργός, Ορθοπεδικός, 
Ουρολόγος, Παθολόγος, Πνευμονολόγος, 
Φυσίατρος, Χειρουργός και ΩΡΛ)

• Ενήλικες: Σε 14 ειδικότητες 
(Αγγειοχειρουργός, Γαστρεντερολόγος, 
Γυναικολόγος, Θωρακοχειρουργός, 
Καρδιολόγος, Νευρολόγος, 
Νευροχειρουργός, Ορθοπεδικός, 
Ουρολόγος, Παθολόγος, Πλαστικός 
Χειρουργός, Πνευμονολόγος, Χειρουργός 
και ΩΡΛ)

• Παιδιά: Σε 4 ειδικότητες (Παιδίατρος, 
Παιδοχειρουργός, Παιδοορθοπεδικός και 
ΠαιδοΩΡΛ)

Σε 15 ειδικότητες (Αιματολόγος, 
Αγγειοχειρουργός, Γαστρεντερολόγος, 
Γυναικολόγος, Θωρακοχειρουργός, 
Καρδιολόγος, Νευρολόγος, 
Νευροχειρουργός, Ορθοπεδικός,  
Ουρολόγος, Παθολόγος, Πνευμονολόγος, 
Φυσίατρος, Χειρουργός και ΩΡΛ)

Ιατρικές Επισκέψεις σε 
Προσυμφωνημένες Τιμές

Δερματολόγος (€20), Ενδοκρινολόγος (€10), 
Οφθαλμίατρος (€30) και Αλλεργιολόγος 
(€30)

Προγραμματισμένες επισκέψεις, εκτός των 
3 δωρεάν ειδικοτήτων (Παιδοχειρουργός, 
Παιδοορθοπεδικός και ΠαιδοΩΡΛ), στην 
ειδική τιμή των €40

Δερματολόγος (€20), Ενδοκρινολόγος (€10), 
Οφθαλμίατρος (€30), Αλλεργιολόγος (€30) 
και Ηπατολόγος (€30)

• Ενήλικες: Δερματολόγος (€20), 
Ενδοκρινολόγος (€10), Οφθαλμίατρος 
(€30), Αλλεργιολόγος (€30), Ρευματολόγος 
(€30) και Ηπατολόγος (€30)

• Παιδιά: Στις ειδικότητες εκτός των 
4 (Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός, 
Παιδοορθοπεδικός και ΠαιδοΩΡΛ), στην 
ειδική τιμή των €40

Δερματολόγος (€20), Ενδοκρινολόγος (€10), 
Οφθαλμίατρος (€30), Αλλεργιολόγος (€30) 
και Ρευματολόγος (€30)

Διαγνωστικές Εξετάσεις 
με Προσυμφωνημένο 
Τιμοκατάλογο

• Αιματολογικές & Μικροβιολογικές: τιμές 
ΦΕΚ/ΕΟΠΥΥ

• Αξονικές & Μαγνητικές απλές: τιμές ΦΕΚ/
ΕΟΠΥΥ

• Λοιπές Απεικονιστικές: τιμοκατάλογος NN 
Hellas II

• Αιματολογικές & Μικροβιολογικές: τιμές 
ΦΕΚ/ΕΟΠΥΥ

• Αξονικές & Μαγνητικές απλές: τιμές ΦΕΚ/
ΕΟΠΥΥ

• Λοιπές Απεικονιστικές: τιμοκατάλογος NN 
Hellas II

• Αιματολογικές & Μικροβιολογικές: τιμές 
ΦΕΚ/ΕΟΠΥΥ

• Αξονικές & Μαγνητικές απλές: τιμές ΦΕΚ/
ΕΟΠΥΥ

• Λοιπές Απεικονιστικές: τιμοκατάλογος NN 
Hellas II

• Αιματολογικές & Μικροβιολογικές: τιμές 
ΦΕΚ/ΕΟΠΥΥ

• Αξονικές & Μαγνητικές απλές: τιμές ΦΕΚ/
ΕΟΠΥΥ

• Λοιπές Απεικονιστικές: τιμοκατάλογος NN 
Hellas II

• Αιματολογικές & Μικροβιολογικές: τιμές 
ΦΕΚ/ΕΟΠΥΥ

• Αξονικές & Μαγνητικές απλές: τιμές ΦΕΚ/
ΕΟΠΥΥ

• Λοιπές Απεικονιστικές: τιμοκατάλογος NN 
Hellas II

Ιατρικές Πράξεις 20% Έκπτωση (εξαιρούνται αμοιβές, 
φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 
υλικό)

20% Έκπτωση (εξαιρούνται αμοιβές, 
φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 
υλικό)

 20% Έκπτωση (εξαιρούνται αμοιβές, 
φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 
υλικό)   

 20% Έκπτωση (εξαιρούνται αμοιβές, 
φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 
υλικό)   

20% Έκπτωση (εξαιρούνται αμοιβές, 
φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 
υλικό)
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Η NN Hellas II διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.metlife.gr.

Μόνο για Κατόχους Προγράμματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης ή Μέλη Ομαδικού Προγράμματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης
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Μητέρα Γενική Μαιευτική 
Γυναικολογική Κλινική

Μητέρα Παίδων Υγεία Metropolitan Hospital Metropolitan General

Δωρεάν Ιατρικές 
Επισκέψεις
(κλινική εξέταση)

Σε 5 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρουργός και ΩΡΛ)

Σε 4 ειδικότητες (Παιδίατρος, 
Παιδοχειρουργός, Παιδοορθοπεδικός και 
ΠαιδοΩΡΛ)

Σε 6 ειδικότητες (Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρουργός, 
Γυναικολόγος και ΩΡΛ)

• Ενήλικες: Σε 8 ειδικότητες (Καρδιολόγος, 
Ορθοπεδικός, Παθολόγος, Γενικός 
Χειρουργός, Γυναικολόγος, ΩΡΛ, 
Νευρολόγος [09:00 - 21:00] και 
Πνευμονολόγος [09:00 - 21:00])

• Παιδιά: Σε 4 ειδικότητες (Παιδίατρος, 
Παιδοορθοπεδικός, Παιδοχειρουργός και 
ΠαιδοΩΡΛ [09:00 - 21:00])

Σε 7 ειδικότητες (Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, 
Παθολόγος, Γενικός Χειρουργός, 
Νευρολόγος, ΩΡΛ και Πνευμονολόγος  
[09:00 - 21:00])

Δωρεάν Διαγνωστικές
Εξετάσεις

Ενήλικες (16 ετών και άνω): Έως €400 
ανά περιστατικό* επί του τιμοκαταλόγου 
του Νοσοκομείου (δεν περιλαμβάνονται 
φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού των 
€400, οι εξετάσεις θα τιμολογούνται με 
τιμοκατάλογο NN Hellas II

Παιδιά (έως 16 ετών): Έως €350 ανά 
περιστατικό* επί του τιμοκαταλόγου 
του Νοσοκομείου (δεν περιλαμβάνονται 
φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού των 
€350, οι εξετάσεις θα τιμολογούνται με 
τιμοκατάλογο NN Hellas II

Ενήλικες (16 ετών και άνω): Έως €400 
ανά περιστατικό* επί του τιμοκαταλόγου 
του Νοσοκομείου (δεν περιλαμβάνονται 
φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού των 
€400, οι εξετάσεις θα τιμολογούνται με 
τιμοκατάλογο NN Hellas II

• Ενήλικες (16 ετών και άνω): Έως €400 
ανά περιστατικό* επί του τιμοκαταλόγου 
του Νοσοκομείου (δεν περιλαμβάνονται 
φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού των 
€400, οι εξετάσεις θα τιμολογούνται με 
τιμοκατάλογο NN Hellas II

• Παιδιά (έως 16 ετών): Έως €350 ανά 
περιστατικό* επί του τιμοκαταλόγου 
του Νοσοκομείου (δεν περιλαμβάνονται 
φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού των 
€350, οι εξετάσεις θα τιμολογούνται με 
τιμοκατάλογο NN Hellas II

Ενήλικες (16 ετών και άνω): Έως €400 
ανά περιστατικό* επί του τιμοκαταλόγου 
του Νοσοκομείου (δεν περιλαμβάνονται 
φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό 
υλικό, ενδοσκοπικές και ιατρικές πράξεις, 
καθώς και εξετάσεις μοριακής φύσεως). 
Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού των 
€400, οι εξετάσεις θα τιμολογούνται με 
τιμοκατάλογο NN Hellas II

Διαγνωστικές 
Ενδοσκοπήσεις

Για εξωτερικά περιστατικά με τον 
εφημερεύοντα ιατρό:
• Γαστροσκόπηση: €100
• Κολονοσκόπηση: €180
Στην τιμή περιλαμβάνεται η Πράξη, η Αμοιβή 
Ιατρού και η Αμοιβή Αναισθησιολόγου, ενώ 
δεν περιλαμβάνεται το κόστος βιοψίας

Για εξωτερικά περιστατικά με τον 
εφημερεύοντα ιατρό:
• Γαστροσκόπηση: €100
• Κολονοσκόπηση: €180
Στην τιμή περιλαμβάνεται η Πράξη, η Αμοιβή 
Ιατρού και η Αμοιβή Αναισθησιολόγου, ενώ 
δεν περιλαμβάνεται το κόστος βιοψίας

Για εξωτερικά περιστατικά με τον 
εφημερεύοντα ιατρό:
• Γαστροσκόπηση: €100
• Κολονοσκόπηση: €180
Στην τιμή περιλαμβάνεται η Πράξη, η Αμοιβή 
Ιατρού και η Αμοιβή Αναισθησιολόγου, ενώ 
δεν περιλαμβάνεται το κόστος βιοψίας

Για εξωτερικά περιστατικά με τον 
εφημερεύοντα ιατρό:
• Γαστροσκόπηση: €100
• Κολονοσκόπηση: €180
Στην τιμή περιλαμβάνεται η Πράξη, η Αμοιβή 
Ιατρού και η Αμοιβή Αναισθησιολόγου, ενώ 
δεν περιλαμβάνεται το κόστος βιοψίας

Γυναικολογικός Έλεγχος • Ψηφιακή μαστογραφία στην ειδική τιμή 
των €15 (υποχρεωτική η προσκόμιση 
παραπεμπτικού)

• Επαναληπτική εξέταση (μαστογραφία), 
σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη, 
στην ειδική τιμή των €40 και Τομοσύνθεση 
(Μαστών) στην ειδική τιμή των €90

• Ψηφιακή μαστογραφία στην ειδική τιμή 
των €15 (υποχρεωτική η προσκόμιση 
παραπεμπτικού)

• Επαναληπτική εξέταση (μαστογραφία), 
σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη, 
στην ειδική τιμή των €40 και Τομοσύνθεση 
(Μαστών) στην ειδική τιμή των €90

Φυσικοθεραπεία • Δωρεάν κλινική αξιολόγηση
• Συνεδρία φυσικοθεραπείας: €20
• Δωρεάν πελματογράφημα
• Πλήρης εργομετρικός έλεγχος, παιδικός ή 

αθλητικός: €40

Επισκέψεις σε Δίκτυο 
Συνεργαζομένων Ιατρών

Προγραμματισμένες επισκέψεις στα 
προσωπικά ιατρεία ιατρών του Ομίλου: 
€20 (απαραίτητη η επικοινωνία με το 
συντονιστικό κέντρο. Tηλέφωνο 1051)

Προγραμματισμένες επισκέψεις στα 
προσωπικά ιατρεία ιατρών του Ομίλου: 
€20 (απαραίτητη η επικοινωνία με το 
συντονιστικό κέντρο. Tηλέφωνο 1051)

Προγραμματισμένες επισκέψεις στα 
προσωπικά ιατρεία ιατρών του Ομίλου: 
€20 (απαραίτητη η επικοινωνία με το 
συντονιστικό κέντρο. Tηλέφωνο 1051)

Προγραμματισμένες επισκέψεις στα 
προσωπικά ιατρεία ιατρών του Ομίλου: 
€20 (απαραίτητη η επικοινωνία με το 
συντονιστικό κέντρο. Tηλέφωνο 1051)

Προγραμματισμένες επισκέψεις στα 
προσωπικά ιατρεία ιατρών του Ομίλου: 
€20 (απαραίτητη η επικοινωνία με το 
συντονιστικό κέντρο. Tηλέφωνο 1051)
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(*) Σε περίπτωση διενέργειας υπερήχου και αξονικής 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/Ακτινολόγου.
Η NN Hellas II διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.metlife.gr.

Μόνο για Κατόχους Προγράμματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης ή Μέλη Ομαδικού Προγράμματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης
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Μητέρα Γενική Μαιευτική 
Γυναικολογική Κλινική

Μητέρα Παίδων Υγεία Metropolitan Hospital Metropolitan General

Διαιτολογικό Τμήμα 50% έκπτωση στις εξειδικευμένες υπηρεσίες 
του Διαιτολογικού Τμήματος

50% έκπτωση στις εξειδικευμένες υπηρεσίες 
του Διαιτολογικού Τμήματος

Προνόμια για Συγγενείς 
Πρώτου Βαθμού

• Νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις με 
προσυμφωνημένο τιμοκατάλογο

• Επισκέψεις στους εφημερεύοντες 
ιατρούς των τακτικών ιατρείων σε 
προσυμφωνημένες τιμές (€20)

• Νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις με 
προσυμφωνημένο τιμοκατάλογο

• Επισκέψεις στους εφημερεύοντες 
ιατρούς των τακτικών ιατρείων σε 
προσυμφωνημένες τιμές (€20)

• Νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις με 
προσυμφωνημένο τιμοκατάλογο

• Επισκέψεις στους εφημερεύοντες 
ιατρούς των τακτικών ιατρείων σε 
προσυμφωνημένες τιμές (€20)

• Νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις με 
προσυμφωνημένο τιμοκατάλογο

• Επισκέψεις στους εφημερεύοντες 
ιατρούς των τακτικών ιατρείων σε 
προσυμφωνημένες τιμές (€20)

• Νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις με 
προσυμφωνημένο τιμοκατάλογο

• Επισκέψεις στους εφημερεύοντες 
ιατρούς των τακτικών ιατρείων σε 
προσυμφωνημένες τιμές (€20)Επ
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Η NN Hellas II διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συνεργαζόμενων Φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.metlife.gr.

Μόνο για Κατόχους Προγράμματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης ή Μέλη Ομαδικού Προγράμματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης


