
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η, 

Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μετά την ενεργό επαναλειτουργία του και τη χορήγηση παροχών από 1η Οκτωβρίου 2017, συνεχίζει και το 2019 ακόμα πιο 
δυναμικά τη δράση του, εξασφαλίζοντας στα μέλη του πρόσθετη, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης (ΚΦΑ), υγειονομική περίθαλψη με 
άκρως προνομιακή εισφορά, σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο ασφαλίστρου της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και με ιδιαίτερα ελκυστικούς 
όρους και παροχές.

Βασικά Χαρακτηριστικά των παροχών του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ είναι: α) η κάλυψη περιστατικών Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης 
(νοσηλειών) σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές Κλινικές Συμβεβλημένες με το Ταμείο (εντός δικτύου) ή μη συμβεβλημένες (εκτός δικτύου) κλινικές και 
β) η ελεύθερη επιλογή Ιδιωτικού Νοσοκομείου για Δευτεροβάθμια Περίθαλψη. Αναλυτικές πληροφορίες των παροχών εμπεριέχονται στον Οδηγό 
Μέλους-Κανονισμό Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στην ιστοσελίδα του Ταμείου: www.teaypoik.gr.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ)

Είδος Παροχής Περιγραφή

Γενικοί Όροι Κάλυψης

• Ετήσιο όριο κάλυψης οικογένειας 50.000 € για το σύνολο των παροχών του Ταμείου

• Περίοδος Αναμονής: 
   - Για ασθένεια, έξι (6) μήνες αναμονή από την ημερομηνία έγκρισης εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ από το Δ.Σ.
   - Για ατύχημα, άμεση κάλυψη από την 1η ημέρα ασφάλισης

Δίκτυο Συμβεβλημένων 
Ιδιωτικών Κλινικών με 
το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (απευθείας 
συμμετοχή Ταμείου)

Ως Δίκτυο Συμβεβλημένων κλινικών (εφεξής Δίκτυο) με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ορίζονται οι ακόλουθες:
• Ευρωκλινική Αθηνών 
• ΕυρωκλινικήΠαίδων
• Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης 
•  Όμιλος Βιοκλινικής:
   - Βιοκλινική Αθηνών
   - Βιοκλινική Πειραιά
   - Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
• Γενική Κλινική Άνασσα - Βόλος 

Καλυπτόμενη Θέση 
Νοσηλείας

B΄ Θέση

Χρήση Κύριου Φορέα 
Ασφάλισης (ΚΦΑ)

• Υποχρεωτική

Εκπιπτόμενο ποσό ανά 
νοσηλεία

• Εκπιπτόμενο ποσό 800€

• Δεν παρακρατείται εκπιπτόμενο ποσό:
   - Για τις 110 σοβαρές παθήσεις του Καταστατικού
   - Για διαδοχικές νοσηλείες οπού ήδη έχει παρακρατηθεί το εκπιπτόμενο
   - Σε περίπτωση που το ποσό των 800€ καλυφθεί από ιδιωτική ασφαλιστική

Συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ 
στις δαπάνες νοσηλείας 
(μετά τη συμμετοχή του ΚΦΑ)
ΕΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

• Για το σύνολο της δαπάνης μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου:   
   -100% (για τη θέση που καλύπτει το TEA ΥΠΟΙΚ - Δίκλινο)
    - 70%  (για αναβαθμισμένη θέση Μονόκλινο)

• Οι αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου χρεώνονται βάσει τιμοκαταλόγου που έχει συμφωνηθεί 
   με το Ταμείο. 

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ
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ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ)

Είδος Παροχής Περιγραφή

Προγραμματισμένες 
Ιατρικές Επισκέψεις

• Ευρωκλινική Αθηνών: Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο,   
    Ορθοπεδικό, Γενικό, Χειρούργο, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, 
   Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρούργο, Νευροχειρούργο.
• Ευρωκλινική Παίδων: Προγραμματισμένες επισκέψεις σε υπο-ειδικότητες παιδιάτρων: ΩΡΛ, Ορθοπεδικού,    
   Ενδοκρινολόγου, Οφθαλμιάτρου με 30 € για Επιμελητή, ή 50 € για Διευθυντή. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο 
   με 60€.
• Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης: Επίσκεψη με 10 € σε Παθολόγο, Καρδιολόγο (άνω των 5 ετών), Ορθοπεδικό,   
   Χειρούργο, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο (άνω των 6 ετών), Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο,      
   Πνευμονολόγο, Γυναικολόγο, Παιδίατρο.                                                                       
• Πανελλαδικό Δίκτυο Επαρχίας: Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις με 20€ κατόπιν ραντεβού μέσω       
   του κέντρου Ευρωκλινικής, σε όλη την Ελλάδα.

Επείγοντα Περιστατικά

• Δωρεάν επισκέψεις στην Ευρωκλινική Αθηνών για ειδικότητες που εφημερεύουν: Παθολόγος, Χειρούργος,   
   Ορθοπεδικός, Καρδιολόγος. 
• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 500€ επί τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά περιστατικό, στην Ευρωκλινική   
   Αθηνών και μετά τα 500 € παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος ΦΕΚ. Προνομιακή τιμολόγηση για ιατρικές και   
   χειρουργικές πράξεις. 
• Δωρεάν επισκέψεις στην Ευρωκλινική Παίδων για ειδικότητες που εφημερεύουν: Παιδοχειρούργος,  
   Παιδίατρος. 
• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 300€ επί τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά περιστατικό για παιδιά έως   
   14 ετών, στην Ευρωκλινική Παίδων, και μετά τα 300 € παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος ΦΕΚ. Προνομιακή  
   τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις.
• Δωρεάν επισκέψεις στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης για ειδικότητες που εφημερεύουν: Παθολόγος,  
   Χειρούργος, Καρδιολόγος, Παιδίατρος. 
• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 500€ για ενήλικες ή 300€ για παιδιά έως 14ετών επί 
   τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά περιστατικό, στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης και μετά το ποσό αυτό παραμένει εν  
   ισχύ ο τιμοκατάλογος ΦΕΚ. Προνομιακή τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις.           

Διαγνωστικές Εξετάσεις
Χρέωση εξετάσεων με τιμοκατάλογο ΦΕΚ για Ευρωκλινική Αθηνών, Παίδων και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης 
καθώς και για το εν λειτουργία πανελλαδικό δίκτυο.

Προληπτικός έλεγχος 
/ Check Up

• Δωρεάν ένας ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Checkup) με υποχρεωτική χρήση ΕΟΠΥΥ στην Ευρωκλινική
  Αθηνών και τη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης για άνδρες και γυναίκες. Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει: 
γενική αίματος, ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών, ασβέστιο, σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, 
ΗDL, LDL, κάλιο, νάτριο, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ- GT, λευκώματα, λευκωματίνη, αλκαλική φωσφατάση, 
γενική ούρων & παθολογική εξέταση (επιπλέον για τις γυναίκες T3, T4 και TSH).
Επιπλέον, για τους άνδρες άνω των 50 ετών περιλαμβάνει PSA.

Πράξεις Ενδοσκοπικού Προνομιακή τιμολόγηση στις ενδοσκοπικές πράξεις του Γαστρεντερολογικού (γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση)

Κάλυψη Επικράτειας
Πέραν των κλινικών που υποστηρίζουν παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η Ευρωκλινική διαθέτει συνεργαζόμενο 
δίκτυο διαγνωστικών κέντρων και ιατρών σε όλη την Επικράτεια (Πανελλαδικό Δίκτυο Περιφέρειας) όπου ισχύουν 
οι ως άνω χρεώσεις. 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Για κάθε θέμα χρήσης παροχών εκτός ή εντός δικτύου συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών ή για χρήση ασθενοφόρου, καθώς και 
προγραμματισμό νοσηλείας ή ραντεβού για πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη σε κλινική του δικτύου, καλέστε στο ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 215 5155 318
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