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Επιστροφή Χρημάτων

Σε συνεργασία με την “Eurobank Household Lending” δημιουργήσαμε
το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

“€πιστροφή Union X 2”

που αποτελεί

σύστημα επιβράβευσης των μελών μας που είναι κάτοχοι της
χρεωστικής κάρτας Eurobank και την χρησιμοποιούν για αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών σε δέκα οχτώ (18) συνεργαζόμενες και
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ως εξής:
Για κάθε συναλλαγή του μέλους μας με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
(που παρακάτω θα αναφέρουμε) αυτό θα κερδίζει το διπλάσιο του
αθροίσματος πόντων – ένας (1) πόντος = ένα (1) ευρώ – του
Προγράμματος που προσφέρει το Πρόγραμμα €πιστροφή της
Eurobank!!!
Π.χ.: Αν μία συναλλαγή με χρεωστική κάρτα Eurobank σε μία από τις
επιλεγμένες επιχειρήσεις του Προγράμματος “€πιστροφή Union X 2”
επιφέρει στον κάτοχο της όφελος 5 €, τότε το μέλος του Union θα
εισπράξει την διπλάσια χρηματική αξία της επιστροφής, δηλαδή 10 €!!!
Αυτό για κάθε συναλλαγή, εντός αυτού του προγράμματος χωρίς
περιορισμό στα είδη των υπηρεσιών και των προϊόντων που το μέλος
μας επιλέγει να αγοράσει.
Οι συνεργαζόμενες εταιρείες και το ποσοστό επιστροφής όπως αυτό
διαμορφώνεται μετά τη συμμετοχή του Σωματείο είναι:
1. Aegean - Καύσιμα/Λιπαντικά 2%
2. Αttica – Πολυκαταστήματα 4%
3. Public - Σεχνολογία/Ψυχαγωγία 2%
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4. EKO - Καύσιμα/Λιπαντικά 2%
5. Αττικό Ζωολογικό Πάρκο-Ζωολογικό Πάρκο 2%
6 Εlin - Καύσιμα/Λιπαντικά 2%
7.Γερμανός - Κινητή Τηλεφωνία/Τεχνολογία 2%
8.Eurobank Travel - Ταξιδιωτικά Γραφεία 2%
9. Ιntersport - Αθλητικά Είδη 2%
10. Εverest – Καφετέρια/Fast Food 2%
11. ΙΚΕΑ - Είδη Σπιτιού 2%
12. Hondos Center - Καλλυντικά Είδη 2%
13. Μασούτης - Super Market 4%
14. Jumbo – Παιχνίδια 2%
15. Σκλαβενίτης - Super Market 2%
16. La Pasteria – Εστιατόρια 5%
17. Χαλκιαδάκης - Super Market 2%
18.ΠΛΑΙΣΙΟ – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 2%

Επιστροφή χρημάτων για τα μέλη του
Union στα κυλικεία των Κτιρίων της Νέας Ιωνίας
(Γευσήνους) , Ταύρου – 25ης Μαρτίου και Τέω (Otus)
και Μοσχάτο – Κύπρου και Αρχιμήδους.
Με τη χρήση των χρεωστικών καρτών της Eurobank για αγορές στα
παραπάνω κυλικεία τα μέλη μας κερδίζει επιστροφή χρημάτων 10% επί
του ποσού των αγορών τους.
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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οδοντιατρικό Κέντρο I.E. SANOUDOS DENTAL CLINIC
Διεύθυνση: Μουσών 17 , 4ος Όροφος
Ψυχικό Αθήνα Τ.Κ. 11524
Τηλέφωνα για Ραντεβού
6944-335200 & 211-1822331

Το σωματείο μας εξασφάλισε την αποκλειστική συνεργασία με το
Οδοντιατρικό Κέντρο I.E. SANOUDOS DENTAL CLINIC, Μουσών 17-Ψυχικό
(δίπλα από το Μαιευτήριο «ΛΗΤΩ»), για παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν
όλο το φάσμα της στοματικής υγιεινής. Το κέντρο διαθέτει εξειδικευμένο
ακτινολογικό, οδοντοπροσθετικό και ορθοδοντικό εργαστήριο στα οποία
κατασκευάζονται και επισκευάζονται οδοντοστοιχίες καθώς και κινητοί
ορθοδοντικοί μηχανισμοί.
Για όλες τις εργασίες οι οποίες αναφέρονται στον σχετικό πίνακα της Eurolife,
κάνοντας χρήση του ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου τα μέλη μας δεν
επιβαρύνονται με κανένα επιπλέον κόστος. Επιπροσθέτως, και προκειμένου να
διευκολυνθούν οι συνάδελφοι - μέλη μας, η εξόφληση των εργασιών θα
πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα 35 ημερών από την ολοκλήρωσή τους.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το μέλος μας αφού ολοκληρώσει τις εργασίες του
λαμβάνει από το Οδοντιατρικό Κέντρο απόδειξη εξόφλησης, την προσκομίζει
στην Eurolife και μόλις γίνει η εκκαθάριση και εισπράξει τα χρήματα εξοφλεί το
Κέντρο:
(Απαραίτητη προϋπόθεση : Η επίδειξη της κάρτας μέλους του Union)
Παράδειγμα
Εργασία: Εξαγωγή δοντιού ρίζας
Κόστος: 33.42 €
Κατάθεση απόδειξης στην Eurolife
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Εκκαθάριση και είσπραξη του ποσού
Εντός 35 ημερών πληρωμή του ποσού στο κέντρο
Επιβάρυνση για το συνάδελφο 0€
Σημαντικές είναι και οι ειδικές τιμές για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον
κατάλογο όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση στοματικού εμφυτεύματος και
θήκης-κορώνας επί του εμφυτεύματος με μόνο 475 €.
Το Οδοντιατρικό Κέντρο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Union και τα μέλη των
οικογενειών τους που καλύπτονται από το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο
της Eurolife. Οι συνάδελφοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους
καλώντας στα τηλέφωνα 6944-335200 & 211-1822331 αναφέροντας την
ιδιότητα μέλους του Union. Κατά την επίσκεψή σας θα πρέπει να έχετε μαζί σας
την κάρτα Μέλους του Union και την Αστυνομική σας Ταυτότητα. Να σημειωθεί
ότι είναι δυνατή και η εξυπηρέτηση ατόμων ΑΜΕΑ στο σπίτι με ειδικό ιατρικό
εξοπλισμό για εκτέλεση συμβατικών ιατρικών πράξεων (εξαγωγές,
καθαρισμός, εμφράξεις κτλ).
Διεύθυνση: Μουσών 17 , 4ος Όροφος
Ψυχικό Αθήνα Τ.Κ. 11524
Μετά το Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
Τηλέφωνα για Ραντεβού
6944-335200 & 211-1822331
E mail: Georgina.Stavropoulou@hotmail.com

Ωράριο Λειτουργίας Κέντρου (ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.00-20.00
ΤΡΙΤΗ 10.00-20.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00-20.00
ΠΕΜΠΤΗ 10.00-20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00-20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00-14,00

Σημαντική συνεργασία του Σωματείου μας με την εταιρία ELG ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ και το
πρόγραμμα υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ το οποίο προσφέρει σημαντικά προνόμια και
καλύψεις υγείας στα μεγαλύτερα και πλέον αξιόπιστα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και
Διαγνωστικά Κέντρα της χώρας.
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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Σωματείο μας μπαίνει δυναμικά και στο κομμάτι της
υγείας και σας προσφέρει μέσω του προγράμματος
ΕΛΕΤΘΕΡΑΣ τη δική μας κάρτα Υγείας

«Union Care for All» by eleftheras
Η Κάρτα Υγείας «Union Care for All» by eleftheras είναι μοναδική, με
αποκλειστική χρήση από τα μέλη του σωματείου μας και τις οικογένειές τους.
Στην 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:

Γενικό Χειρουργό, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό στα συμβεβλημένα ιδιωτικά
νοσοκομεία της χώρας,

της οικογένειά σας στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας,
-75 ετών,
ατικά στο ΙΑΨ
ΠΑΙΔΨΝ & Ευρωκλινική ΠΑΙΔΩΝ.
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και στην
τρέχουσα συμμετοχή Ε.Ο.Π.Τ.Τ.
Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης μελών,

– Δωρεάν η πρώτη συνεδρία,

τιμές σε Φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες,
Ψυχολογικές συνεδρίες,
αιτολόγους / διατροφολόγους,

ής & Αισθητικές
πράξεις.
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