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VICTORY MEDICAL  
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
 
1.Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο: Για την  χρήση του συνδρομητικού προγράμματος απαιτείται, ο 
συνδρομητής να επικοινωνεί µε το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο µέσω του οποίου θα λαμβάνει 
οδηγίες, σχετικά µε την παροχή που επιθυμεί να λάβει .  
Το  τηλεφωνικό ιατρικό και συντονιστικό κέντρο,  λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, µε 
σκοπό : 
1.1.Να παρέχονται στους συνδρομητές οδηγίες  χρήσης , για τις παρεχόμενες µε το παρόν Συνδρομητικό 
πρόγραμμα ιατρικές υπηρεσίες  , τα προνόμια και τις προσφερόμενες παροχές. 
1.2.Κατευθύνει και συμβουλεύει του συνδρομητές για την σωστή χρήση του προγράμματος .  
1.3.Κλείνει ραντεβού με το δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων υγείας και ενημερώνει αντίστοιχα τους 
δικαιούχους  για τον προγραμματισμό των επισκέψεων τους . 
1.4.Δίνει ιατρικές συμβουλές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.    
1.5.Κάνει έλεγχο για το αν κάθε Δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις δικαιώματος παροχής των 
υπηρεσιών, που προβλέπει το Πρόγραμμα του οποίου ισχυρίζεται ότι είναι δικαιούχος. 
2. Χρήση ιατρικού παραπεμπτικού μέσω του ασφαλιστικού φορέα-ΕΟΠΥΥ. 
2.1.Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι του συνδρομητικού προγράμματος Victory Medical επιθυμούν να 
κάνουν χρήση ιατρικού παραπεμπτικού μέσω του ασφαλιστικού φορέα-ΕΟΠΥΥ για την πραγματοποίηση 
του βιοχημικού-μικροβιολογικού τους ελέγχου με απαλλαγή από την καταβολή της συμμετοχής τους προς 
τον ασφαλιστικό φορέα-ΕΟΠΥΥ, συμφωνείται ότι θα προσέρχονται αποκλειστικά και μόνον στα 
Διαγνωστικά κέντρα – Πολυιατρεία των συνεργαζόμενων με το πρόγραμμα . 
2.2.Όταν οι ασφαλισμένοι με το συνδρομητικό πρόγραμμα Victory Medical πραγματοποιούν  διαγνωστικές 
εξετάσεις με χρήση Φορέα-ΕΟΠΥΥ , συμφωνείται ότι το ετήσιο ποσό αξίας των διαγνωστικών εξετάσεων 
βάσει Φ.Ε.Κ, για τα ατομικά συμβολαία δεν θα ξεπερνά το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (€500) και για τα 
οικογενειακά δεν θα ξεπερνά το ποσό των χιλίων ευρώ (€1000) αντίστοιχα. 
3.Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις 
3.1. Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς συμβεβλημένου δικτύου, με 
συμμετοχή από 20 και σε ιατρούς Πολυϊατρείων με αμοιβές από €10  ανά περίπτωση. 
3.2.Ειδικές προνομιακές παροχές σε πολυιατρείο/α , όπως  : 
3.2.1.Αμοιβή παιδιάτρου για έκδοση βεβαίωσης για τις σχολικές δραστηριότητες, με συμμετοχή €10 
3.2.2.Αμοιβή ψυχιάτρου για έκδοση ιατρικής βεβαίωσης, με συμμετοχή €30 
3.2.3.Αμοιβή ψυχολόγου, με συμμετοχή €20 ανά συνεδρία 
4.Πρωτοβάθμια Περίθαλψη σε συμβεβλημένη  κλινική.   
4.1.Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (08:00-13:00 Εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών που θα 
καλύπτονται από τον εφημερεύοντα ιατρό της κλινικής) 
4.2.Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις από Παθολόγο, Ορθοπαιδικό, Καρδιολόγο, Χειρουργό, Ουρολόγο και 
Νεφρολόγο. Τα περιστατικά ,πρέπει να είναι και να κριθούν επείγοντα, από τους ιατρούς των ΤΕΠ. 
4.3.Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 
4.3.1.Δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις με τακτικά (προγραμματισμένα) ραντεβού (08-14:00) στις ειδικότητες 
Καρδιολόγου, Παθολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού, Ουρολόγου, Νεφρολόγου 
4.3.2. Ιατρικές εξετάσεις με τακτικά (προγραμματισμένα) ραντεβού (08-14:00) στην ειδικότητα του 
Γυναικολόγου, με αμοιβή €20/επίσκεψη 
4.4.Διαγνωστικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα παρακάτω : 
4.4.1.Εφαρμογή ειδικού εκπτωτικού τιμοκαταλόγου με τιμές Φ.Ε.Κ στις μικροβιολογικές και αιματολογικές 
εξετάσεις 
4.4.2. Δωρεάν check up (μια φορά/έτος) για άνδρες, το οποίο περιλαμβάνει (Γενική αίματος, Ουρία, 
Σάκχαρο, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Κρεατινίνη, PSA) κατόπιν ραντεβού Δωρεάν check up (μια φορά/έτος) 
για γυναίκες, το οποίο περιλαμβάνει (Μαστογραφία, Γενική αίματος, Χοληστερίνη, Test Pap ή με €10 
ψηφιοποιημένη μαστογραφία) κατόπιν ραντεβού. 
4.4.3. Έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) επί του τιμοκαταλόγου στις ιατρικές πράξεις (τοποθέτηση γύψου, 
κόψιμο ραμμάτων, περιποίηση τραυμάτων, κλπ) 
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5.Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση 20% έως 40% στις τιμές Φ.Ε.Κ. σε συμβεβλημένο δίκτυο 
διαγνωστικών κέντρων. Στην ιστοσελίδα  www.victorymedical.gr αναφέρεται το κόστος συμμέτοχης του 
συνδρομητή . 
6.ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ,  
6.1.Πρωτοβάθμια περίθαλψη σε επείγοντα περιστατικά, δωρεάν ιατρικές & διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι 
του κεφαλαίου των 200€ .Τα περιστατικά ,πρέπει να είναι και να κριθούν επείγοντα, από τους ιατρούς των 
ΤΕΠ. 
7. ODC (ONE DAY CLINIC) 
7.1. Ειδικός εκπτωτικός τιμοκατάλογος  που αναφέρεται στην ιστοσελίδα  www.victorymedical.gr  για 
επεμβάσεις για το τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας ή Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας .Δίνεται η δυνατότητα για 
πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών, χωρίς 
διανυκτέρευση και αφορούν περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.  
8. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
8.1. Ειδικός εκπτωτικός τιμοκατάλογος  που αναφέρεται στην ιστοσελίδα  www.victorymedical.gr  για το 
Πρότυπο Ορθοπεδικό Κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας των Μυοσκελετικών παθήσεων . 
9. Υπερβαρική ιατρική   
9.1.Εκπτωτική τιμή  ,συμμετοχή συνδρομητή  45€. 
10.Εξετάσεις  για Σακχαρώδη Διαβήτη ,  
10.1.Συγκεκριμένος  κατάλογος συμμετοχής  συνδρομητή που αναφέρεται στην ιστοσελίδα 
www.victorymedical.gr   
11.Φυσικοθεραπείες σε συμβεβλημένο δίκτυο φυσιοθεραπευτικών κέντρων με προνομιακές τιμές 
ανά συνεδρία. 
11.1.Το αμοιβολόγιο υπηρεσιών δικτύου συνεργαζόμενων φυσιοθεραπευτικών  κέντρων διατίθεται στην 
ιστοσελίδα www.victorymedical.gr  
12.Οδοντιατρικές πράξεις σε οδοντιατρικά κέντρα με έκπτωση 50% σε συμβεβλημένο δίκτυο 
οδοντιατρικών κέντρων. 
12.1.Το αμοιβολόγιο υπηρεσιών δικτύου συνεργαζόμενων οδοντιατρικών κέντρων διατίθεται στην 
ιστοσελίδα www.victorymedical.gr  
13. Οφθαλμολογικές συμβεβλημένες μονάδες  , απεριόριστες προγραμματισμένες εξετάσεις . 
13.1.Το αμοιβολόγιο υπηρεσιών δικτύου συνεργαζόμενων οφθαλμολογικών  κέντρων διατίθεται στην 
ιστοσελίδα www.victorymedical.gr  
14. Κοσμητικής ιατρική , απεριόριστες υπηρεσίες με έκπτωση 30% επί των αρχικών τιμών σε 
συμβεβλημένο κέντρο.  
14.1.Το αμοιβολόγιο υπηρεσιών δικτύου συνεργαζόμενου  κοσμητικού  κέντρου  διατίθεται στην ιστοσελίδα  
www.victorymedical.gr  
15. Κέντρο αισθητικής .    
15.1. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ομορφιάς και ιατρικής αισθητικής για άνδρες και γυναίκες με ειδικό 
τιμοκατάλογο επιπρόσθετα δώρα και παροχές που αναφέρεται στην ιστοσελίδα   www.victorymedical.gr. 
16. Το πρόγραμμα είναι δυναμικό , η εταιρεία δύναται να κάνει προσθήκες  νέων παροχών και 
υπηρεσιών χωρίς να χρειάζεται ο συνδρομητής να πληρώνει επιπλέον συνδρομή για τις νέες υπηρεσίες 
που εντάσσονται. Όλες οι νέες υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.victorymedical.gr  
17. Ενημέρωση συνδρομητών.  
17.1.Η πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των συνδρομητών για την λειτουργία των παροχών, των 
συμμετοχών, των ειδικών τιμολογήσεων  αναφέρεται στην παρουσίαση του προγράμματος  στον 
Διαδικτυακό τόπο (site): www.victorymedical.gr  
18. E- SHOP ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 
18.1. Προτεινόμενα προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές  για τους συνδρομητές μας , με bonus επιστροφής 
χρημάτων.Η εταιρεία VICTORY ασφαλιστικές πράκτορες & συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων ΕΠΕ , 
προσφέρει μια επιπλέων παροχή , σχετικά με τα προϊόντα e shop .Με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος 
μέσα από το e shop της εταιρείας , αναφέρεται το bonus επιστροφής χρημάτων ,το οποίο ο πελάτης μπορεί 
να το εξαργύρωση αγοράζοντας η συμμετέχοντας σε συγκεκριμένα προϊόντα της εταιρείας όπως  victory 
medical  ,οδική βοήθεια , νομική προστασία , άμεση ιατρική βοήθεια. Το bonus επιστροφής ο πελάτης έχει 
την δυνατότητα να το εξαργυρώσει μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς του πρώτου προϊόντος . 
Το bonus επιστροφής λειτουργεί αθροιστικά ανάλογα με τα προϊόντα που ο πελάτης αγοράζει. Μετά την 
εξαργύρωση η διαδικασία αυτή λειτουργεί επαναληπτικά. 
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