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ΔΩΡΕΑΝ

Έναρξη Καλύψεων: Από 1/4/2019

Αγαπητά μέλη του ωματείου Union Eurobank,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε μία πολύ σημαντική συνεργασία
του ωματείου μας με την εταιρία ELG ΕΛΕΤΘΕΡΑ και το πρόγραμμα
Τγείας ΕΛΕΤΘΕΡΑ το οποίο προσφέρει σημαντικά προνόμια και καλύψεις υγείας στα
μεγαλύτερα και πλέον αξιόπιστα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Διαγνωστικά Κέντρα της
χώρας.
Σο ωματείο μας μπαίνει δυναμικά και στο κομμάτι της υγείας και σας προσφέρει μέσω του
προγράμματος ΕΛΕΤΘΕΡΑ τη δική μας κάρτα Τγείας

«Union Care for All» by eleftheras
Η Κάρτα Τγείας «Union Care for All» by eleftheras είναι μοναδική, με αποκλειστική χρήση από τα
μέλη του ωματείου μας και τις οικογένειές τους. την οικογένεια συμπεριλαμβάνονται ο/η
σύζυγος, τα ανύπαντρα παιδιά έως 30 ετών και οι ηλικιωμένοι γονείς των δύο συζύγων ,έως 10
άτομα, σύνολο. (Δεν περιλαμβάνονται τα αδέλφια των μελών μας)
Η κάρτα προσφέρει σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας άμεση πρόσβαση στα συμβεβλημένα
Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Διαγνωστικά κέντρα της χώρας και σε ένα Πανελλαδικό Δίκτυο Ιδιωτών
Γιατρών & Οδοντιάτρων. Πιο συγκεκριμένα σας προσφέρει:
 ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες επισκέψεις στα έκτακτα περιστατικά σε Παθολόγο, Γενικό Φειρουργό,
Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό στα συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας,
 ΔΩΡΕΑΝ αιματολογικό έλεγχο μέσα από 6 check up/χρόνο για κάθε μέλος της οικογένειά
σας στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας,
 ΔΩΡΕΑΝ οφθαλμολογικό έλεγχο (αξίας 100) σε ηλικίες 55-75 ετών,
 ΔΩΡΕΑΝ παιδίατροι & παιδοχειρουργοί στα έκτακτα περιστατικά στο ΙΑΨ ΠΑΙΔΨΝ &
Ευρωκλινική ΠΑΙΔΨΝ.
 50% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις πανελλαδικά,
 50% έκπτωση και στα σιδεράκια (εξαιρούνται τα υλικά),
 Προνομιακά πακέτα Διαγνωστικών εξετάσεων, σε κάποια κέντρα έκπτωση και στην
τρέχουσα συμμετοχή Ε.Ο.Π.Τ.Τ.
 24ωρο Σηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης μελών,
 Προνομιακά Γυναικολογικά πακέτα εξετάσεων,
 Προνομιακά Ανδρολογικά πακέτα εξετάσεων,
 Λογοθεραπείες – Δωρεάν η πρώτη συνεδρία,
 ΔΩΡΕΑΝ χρήση ασθενοφόρου, σε περίπτωση νοσηλείας,
 Προνομιακές τιμές σε Υυσικοθεραπευτικές συνεδρίες,
 Προνομιακές τιμές σε Χυχολογικές συνεδρίες,
 Προνομιακές τιμές σε διαιτολόγους / διατροφολόγους,
 Προνομιακές τιμές σε εναλλακτική / ολιστική ιατρική,
 Προνομιακές τιμές σε επεμβατικές εξετάσεις κοσμητικής ιατρικής & Αισθητικές πράξεις.

Η κάρτα «Union Care for All» by Eleftheras είναι η μόνη κάρτα στην αγορά
που προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις και σε περίπτωση νοσηλείας.

Ανάλογα με το νοσοκομείο που θα επιλέξετε για την νοσηλεία σας θα έχετε και την αντίστοιχη
έκπτωση. ε περίπτωση χρήσης και ιδιωτικού ασφαλιστηρίου Eurolife θα υπάρχει κάλυψη μέρους
του εκπιπτόμενου ποσού ανά περίπτωση και σε συνεννόηση με την Γραμμή Εξυπηρέτησης Μελών
“ΕΛΕΤΘΕΡΑ”.
Πιστεύουμε ιδιαίτερα στη δυναμική και στη σπουδαιότητα που η κάρτα Τγείας “Union for All” by
Eleftheras μπορεί να έχει στη ζωή όλων μας και για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε υπηρεσία
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ μέσα στο ωματείο μας, με επικεφαλής τον κ. Γιώργο Μουρίκη, ο
οποίος θα είναι δίπλα σας, για να σας συμβουλεύει σε ιατρικά θέματα. Ο κος Γιώργος Μουρίκης
είναι Ειδικός Καρδιολόγος .
Σηλέφωνο επικοινωνίας 6944595939,Δευτέρα-Παρασκευή-09:00-12:00
e-mail :cardiogiomouri@yahoo.gr.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σα μέλη του Δ κι εγώ προσωπικά προσπαθούμε συνεχώς να επεκτείνουμε τις συνεργασίες του
ωματείου μας σε τομείς χρήσιμους κι αποτελεσματικούς για εσάς, τα μέλη μας. Πιστεύω
προσωπικά ότι αυτή η νέα μας προσπάθεια θα έχει ανταπόκριση και θα σας δώσει πραγματικές
λύσεις σε θέματα υγείας για εσάς και τις οικογένειές σας.
υννημένο ακολουθεί το «ΑΠΟΓΡΑΥΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ» που άμεσα πρέπει να συμπληρώσετε και να μας
στείλετε στο e-mail info@unioneurobank.gr ή με εσωτερική αλληλογραφία στην διεύθυνση του
ωματείου μας Union Eurobank : Εμ. Μπενάκη 32 - 10678 Αθήνα για να ξεκινήσει η διαδικασία
κάλυψης η δική σας και της οικογένειάς σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
τάθης Φαρίτος
Πρόεδρος Δ.. ωματείου (Union) Eurobank

ΠΡΟΟΧΗ!!! ΑΜΕΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟ INFO@UNIONEUROBANK.GR ή ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Union Care for All
ΡΑΑΤΗΜΑ Α

by ΕΛΕΥΘΕΑΣ

(Συμπλθρώνεται από το μζλοσ )
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(Ρροςοχι!! Τα εξαρτώμενα μζλθ άνω των 16 ετών πρζπει να υπογράφουν –EE 2016/679)
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Συναινώ να λαμβάνω προωκθτικό και ενθμερωτικό υλικό από το Union Eurobank με κάποιον από τουσ παρακάτω τρόπουσ:
Με SMS

Με E-Mail

Σηλεφωνικώς

Με Fax

Όλοι οι τρόποι

Ρροςοχι!! Πλοι οι υπογράφοντεσ τθν παροφςα αίτθςθ ςυναινοφν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία να χρθςιμοποιθκοφν από το Σωματείο
Εργαηομζνων Union Eurobank για τθν ζνταξθ τουσ ςτο πρόγραμμα Υγείασ Union Care for All( Κάρτα ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΑΣ). Το Σωματείο
εξουςιοδοτείται όπωσ μεταβιβάςει ςτοιχεία τθσ παροφςθσ προσ τθν εταιρία ΕΛΕΥΘΕΑΣ ELG προκειμζνου τα μζλθ και οι ςυγγενείσ τουσ
να τφχουν των παροχών που προβλζπονται από το Ρρόγραμμα.
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