
 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΙΝΕΤΤΑ Vital 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 250.000 € 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Β 

ΕΚΠΤΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ € 750, € 1500, € 3.000 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (με 

υποχρεωτική χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης 
και μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού) 

100% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (με υποχρεωτική χρήση 
Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης και χωρίς αφαίρεση 

του εκπιπτόμενου ποσού) 

100% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (εφόσον η πάθηση δεν μπορεί να 

αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα και μετά την αφαίρεση 
του εκπιπτόμενου ποσού) 

100% 

 

 
 
 
 

 

 





 
 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ MINETTΑ Top 
  

ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ  500.000 € 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Α, Β, Γ 

ΕΚΠΤΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  
€ 1.000, € 1.500, 
€ 2.000, € 3.000,€ 
5.000 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου 
ποσού) 

100% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΗ 
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου 
ποσού και με ανώτατο όριο τις χρεώσεις αντίστοιχου συμβεβλημένου 
νοσοκομείου) 

100% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (χωρίς αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού) 

100% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
(μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού και με ανώτατο όριο τις 
χρεώσεις του ακριβότερου συμβεβλημένου νοσοκομείου στην Ελλάδα) 

100% 

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: Μέχρι 

1.000 € 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ:  Επιπλέον 
μέχρι 

500 € 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

Α) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (παθολογικό περιστατικό) 

60 € 

Β) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (χειρουργικό περιστατικό) 

120 € 



 
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ MINETTΑ Top (συνέχεια) 

 

Γ) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΘΕΣΗ 50 € 

Δ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ   

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ 
Α' Θέση: 800 €, 
Β' Θέση: 600 €, 
Γ' Θέση: 400 € 

ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 
Α' Θέση: 1000 €, 
Β' Θέση: 800 €,  
Γ' Θέση: 600 € 

Ε) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Α' Θέση: 50 €, 
Β' Θέση: 40 €, 
Γ' Θέση: 30 € 

ΣΤ) ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Κάλυψη κατά 80% της 
αμοιβής ψυχολόγου με ανώτατο όριο, ανά επίσκεψη:  

40 € 

Ζ) ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Κάλυψη κατά 80% 
των εξόδων με ανώτατο όριο, ανά συνεδρία: 

40 € 

Η) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ: Κάλυψη κατά 80% της αμοιβής του 
γιατρού με ανώτατο όριο, ανά επίσκεψη:  

40 € 

Θ) ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΙ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη Junior – Ε.Ο. 151026 

 
 

Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι € 1.000 

Διαγνωστικές εξετάσεις 100% 

Για τα υπερβάλλοντα ποσά άνω του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές 
εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση στον ασφαλισμένο στα ιδιόκτητα κέντρα της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  

30% 

Δωρεάν Ετήσιο Check up (με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου ασφαλίστρου)  100% 

Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο συμβεβλημένου 
γιατρού 

€ 10 

Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου γιατρού στο σπίτι € 30 

Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη σε ιατρείο μη συμβεβλημένου γιατρού  
(μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 10)  

€ 30 

Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη μη συμβεβλημένου γιατρού στο σπίτι   
(μείον τη συμμετoχή του ασφαλισμένου € 30)  

€ 42 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη Junior Plus – Ε.Ο. 151027 

 
 

Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι € 2.000 

Διαγνωστικές εξετάσεις   100% 

Για τα υπερβάλλοντα ποσά άνω του ετήσιου ανώτατου 
ορίου για διαγνωστικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση 
στον ασφαλισμένο, στα ιδιόκτητα κέντρα της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ. 

30% 

Δωρεάν Ετήσιο Check up (με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου ασφαλίστρου) 100% 

Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο συμβεβλημένου 
γιατρού 

€ 10 

Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου γιατρού στο σπίτι € 30 

Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη σε ιατρείο μη συμβεβλημένου γιατρού 
(μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 10) 

€ 30 

Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη μη συμβεβλημένου γιατρού στο σπίτι 
(μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 30) 

€ 42 

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  (παθολόγοι-
καρδιολόγοι-χειρουργοί-ορθοπεδικοί)  

€ 20 

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  (υπόλοιπες 
ειδικότητες) 

€ 30 

Λοιπές υπηρεσίες: 
 

1) Δωρεάν μετακίνηση με ασθενοφόρο από και προς σε συγκεκριμένες κλινικές της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

100% 

2) Λήψη αίματος κατ' οίκον  € 10 

3) Οδοντιατρική περίθαλψη σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

            α) Ετήσιος στοματικός έλεγχος Δωρεάν 

            β) Οδοντιατρικές πράξεις 
Έκπτωση 

40% 

4) Φυσικοθεραπεία σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

            α) Συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο με συμμετοχή ασφαλισμένου € 15 

            β) Συνεδρία κατ' οίκον με συμμετοχή ασφαλισμένου. € 25 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη Junior Comfort – Ε.Ο. 151028 

 
 

 
 

 
 
 

Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι € 1.000 

Διαγνωστικές εξετάσεις, συμμετοχή του ασφαλισμένου   30% 

Για τα υπερβάλλοντα ποσά άνω του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές 
εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση στον ασφαλισμένο στα ιδιόκτητα κέντρα της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

30% 

Δωρεάν Ετήσιο Check up  (με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου 
ασφαλίστρου)   

100% 

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  
(παθολόγοι-καρδιολόγοι-χειρουργοί-ορθοπεδικοί) 

€ 20 

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  (υπόλοιπες 
ειδικότητες) 

€ 30 

Επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των κλινικών της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ   

€ 30 

Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο 
συμβεβλημένου Ιατρού 

€ 25 

Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου ιατρού στο 
σπίτι 

€ 30 

Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου ιατρού στο 
σπίτι, εκτός ωραρίου  και κατά τις αργίες  

€ 55 

Λοιπές υπηρεσίες: 
 

1) Δωρεάν μετακίνηση με ασθενοφόρο από και προς σε συγκεκριμένες 
κλινικές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

100% 

2) Λήψη αίματος κατ' οίκον € 10  

3) Οδοντιατρική περίθαλψη σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

           α) Ετήσιος στοματικός έλεγχος Δωρεάν 

           β) Οδοντιατρικές πράξεις Έκπτωση 40% 

4) Φυσικοθεραπεία σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

           α) Συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο με συμμετοχή ασφαλισμένου € 15 

           β) Συνεδρία κατ' οίκον με συμμετοχή ασφαλισμένου € 25 

5) Εξετάσεις μοριακής βιολογίας και κυτταρογεννετικής στα ιδιόκτητα κέντρα 
της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Έκπτωση 20% 

6) Νοσηλεία κατ' οίκον (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη) Έκπτωση 10% 

7) Δωρεάν έκδοση "ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ"  (για άμεση πρόσβαση στο Ιστορικό 
Εξετάσεων του ασφαλισμένου) 

  



 
 

 
 
 

 

Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη Senior – E.O. 151023 
 

 

Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι € 1.000 

Διαγνωστικές εξετάσεις 100% 

Για τα υπερβάλλοντα ποσά άνω του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές 
εξετάσεις θα παρέχετε έκπτωση στον ασφαλισμένο στα ιδιόκτητα κέντρα της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

30% 

Δωρεάν Ετήσιο Check up ( με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου 
ασφαλίστρου)     

100% 

Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο συμβεβλημένου 
Ιατρού 

€ 10 

Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου ιατρού στο 
σπίτι 

€ 20 

Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη σε ιατρείο μη συμβεβλημένου 
ιατρού (μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 10)  

€ 30 

Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη μη συμβεβλημένου ιατρού στο 
σπίτι  (μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 20) 

€42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη Senior Plus – E.O. 151024 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι €2.000 

Διαγνωστικές εξετάσεις   100% 

Για τα υπερβάλλοντα ποσά άνω του ετήσιου ανώτατου ορίου για 
διαγνωστικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση στον ασφαλισμένο στα 
ιδιόκτητα κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ. 

30% 

Δωρεάν Ετήσιο Check up (με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου 
ασφαλίστρου)   

100% 

Προγεννητικός έλεγχος στα ιδιόκτητα κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 100% 

Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο 
συμβεβλημένου Ιατρού 

€10 

Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου ιατρού 
στο σπίτι 

€20 

Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη σε ιατρείο μη 
συμβεβλημένου ιατρού  (μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 10) 

€30 

Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη μη συμβεβλημένου ιατρού 
στο σπίτι  (μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 20) 

€42 

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  
(παθολόγοι-καρδιολόγοι-χειρουργοί-ορθοπεδικοί) 

€20 

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ    
(υπόλοιπες ειδικότητες) 

€30 

Λοιπές υπηρεσίες: 
 

1) Δωρεάν μετακίνηση με ασθενοφόρο από και προς σε συγκεκριμένες 
κλινικές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

100% 

2) Λήψη αίματος κατ' οίκον  10 € 

3) Οδοντιατρική περίθαλψη σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία  της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  

              α) Ετήσιος στοματικός έλεγχος Δωρεάν 

              β) Οδοντιατρικές πράξεις Έκπτωση 40% 

4) Φυσικοθεραπεία σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  

              α) Συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο με συμμετοχή του 
ασφαλισμένου 

€15 

              β) Συνεδρία κατ' οίκον με συμμετοχή του ασφαλισμένου €25 



 
 

 

 
 

Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη Senior Comfort – E.O. 151025 
 
 

 
 
 

 

Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι € 1.000 

Διαγνωστικές εξετάσεις, συμμετοχή του ασφαλισμένου   30% 

Για τα υπερβάλλοντα ποσά άνω του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές 
εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση στον ασφαλισμένο στα ιδιόκτητα κέντρα της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

30% 

Δωρεάν Ετήσιο Check up  (με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου 
ασφαλίστρου)   

100% 

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  
(παθολόγοι-καρδιολόγοι-χειρουργοί-ορθοπεδικοί) 

€ 20 

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  (υπόλοιπες 
ειδικότητες) 

€ 30 

Επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των κλινικών της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ   

€ 30 

Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο 
συμβεβλημένου Ιατρού 

€ 25 

Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου ιατρού στο 
σπίτι 

€ 30 

Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου ιατρού στο 
σπίτι, εκτός ωραρίου   και κατά τις αργίες  

€ 55 

Λοιπές υπηρεσίες: 
 

1) Δωρεάν μετακίνηση με ασθενοφόρο από και προς σε συγκεκριμένες 
κλινικές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

100% 

2) Λήψη αίματος κατ' οίκον € 10  

3) Οδοντιατρική περίθαλψη σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

           α) Ετήσιος στοματικός έλεγχος Δωρεάν 

           β) Οδοντιατρικές πράξεις Έκπτωση 40% 

4) Φυσικοθεραπεία σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

           α) Συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο με συμμετοχή ασφαλισμένου € 15 

           β) Συνεδρία κατ' οίκον με συμμετοχή ασφαλισμένου € 25 

5) Εξετάσεις μοριακής βιολογίας και κυτταρογεννετικής στα ιδιόκτητα κέντρα 
της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Έκπτωση 20% 

6) Νοσηλεία κατ' οίκον (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη) Έκπτωση 10% 

7) Δωρεάν έκδοση "ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ"  (για άμεση πρόσβαση στο Ιστορικό 
Εξετάσεων του ασφαλισμένου) 
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