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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 204 / 23-04-2021 

 

 

          Το Σωματείο μας από πολύ νωρίς είχε επισημάνει ότι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που 

λαμβάνονται υπ’ όψιν, μετά από την καθημερινή ανάγκη διαβίωσης, είναι το σύνολο των 

νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων με το οποίο επιβαρύνεται σήμερα η μέση οικογένεια. 

Έτσι δημιουργήσαμε και προσφέρουμε δωρεάν στα μέλη μας και τα μέλη των οικογενειών τους  

την Κάρτα Υγείας Union Care for All όπου σε συνεργασία με την Κάρτα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ. Μέσω 

αυτού  του προγράμματος όλοι οι ασφαλιζόμενοι έχουν την δυνατότητα διασφάλισης της υγείας 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας  μια εναλλακτική λύση που παρέχει τη σιγουριά ότι στα 

δύσκολα θα υπάρχει ένας αξιόπιστος σύμμαχος.  

         Στο πλαίσιο των σημαντικών παροχών του προγράμματος για τις οποίες μπορείτε να 

ενημερωθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.eleftheras.gr/ έρχεται να προστεθεί και                            

η σημαντική συνεργασία με το θεραπευτήριο THERAPIS HOSPITAL (Αστυδάμαντος 8, 116 34, 

Αθήνα (Χίλτον), 210 7291111) το οποίο παρέχει στους κατόχους της Union Cara for All τις 

παρακάτω υπηρεσίες: 
 

 

ΓΙΑΤΡΟΙ 
 

• ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες επισκέψεις σε Παθολόγο για έκτακτα περιστατικά (09:00-21:00) 

• 30% έκπτωση στις αμοιβές της κλινικής σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες των γιατρών,  

   κατόπιν ραντεβού 
 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

• Αιματολογικές εξετάσεις με ταμείο - ΔΩΡΕΑΝ 

• Αιματολογικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – Τιμές δημοσίου μείον 10% έκπτωση 

• Μη αιματολογικές εξετάσεις με ταμείο – 50% έκπτωση στην συμμετοχή 

• Μη αιματολογικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – Τιμές δημοσίου μείον 30% έκπτωση 

• ΔΩΡΕΑΝ συνταγογράφηση εφόσον οι εξετάσεις γίνουν στην κλινική 

• ΔΩΡΕΑΝ αιμοληψία κατ’ οίκον εφόσον οι εξετάσεις γίνουν στην κλινική 

• 1 ΔΩΡΕΑΝ check up ετησίως (επιλογή ανάμεσα σε δυο πακέτα) 

• Τεστ κοπώσεως – 20€ 

Το πακέτο 1 περιλαμβάνει γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια 

Το πακέτο 2 περιλαμβάνει γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, χοληστερίνη, ΤΚΕ 
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 
 

▪ Γαστροσκόπηση με ταμείο - 60€ (περιλαμβάνεται η μέθη) 

▪ Γαστροσκόπησ χωρίς ταμείο - 80€ (περιλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού) 

▪ Κολονοσκόπηση με ταμείο - 85€ (περιλαμβάνεται η μέθη) 

▪ Κολονοσκόπηση χωρίς ταμείο - 105€ (περιλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού) 

▪ Γαστρο-κολονοσκόπηση χωρίς ταμείο - 165€ (περιλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού) 
 

ΥΠΕΡΗΧΟΙ 
 

▪ Άνω-κάτω κοιλίας – 25€ 

▪ Άνω κοιλίας – 16€ 

▪ Κάτω κοιλίας – 16€ 

▪ Θυρεοειδούς – 6€ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Γυναικολογικό – 29€ (από 110€). Περιλαμβάνει: Τεστ Πάπ, Ενδοκολπικός υπέρηχος, κλινική 

εξέταση από γυναικολόγο 

Μαστολογικό – 29€ (από 160€). Περιλαμβάνει: Ψηφιακή μαστογραφία, υπέρηχος 

μαστών, κλινική εξέταση από μαστολόγο 

Ουρολογικό 1 – 30€. Περιλαμβάνει: PSA, υπέρηχος νεφρών-κύστεως-προστάτη πριν και 

μετά ούρησης, ουρολογική  εξέταση 

Ουρολογικό 2 – 20€. Περιλαμβάνει: PSA, free PSA 

Καρδιολογικό 1 – 40€. Περιλαμβάνει: Triplex καρδιάς, ΗΚΓ, καρδιολογική εξέταση (για 

ενήλικες & παιδιά) 

Καρδιολογικό 2 – 60€. Περιλαμβάνει: Triplex καρδιάς, ΗΚΓ, τέστ κοπώσεως, καρδιολογική 

εξέταση 

Αλλεργιολογικό – 90€. Περιλαμβάνει: γενική αίματος, ανασοσφαιρίνη lgE, 10 rast test, 

κλινική εξέταση από ειδικό αλλεργιολόγο 
 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
 

• ΔΩΡΕΑΝ ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας 

• 30% έκπτωση στη νοσηλεία στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο της κλινικής, χωρίς χρήση  

ασφαλιστηρίου 

• Κάλυψη εκπιπτόμενου ποσοστού ή ποσού από ασφαλιστήριο Υγείας έως 20% με 

ανώτατο  όριο το ποσό των 1.000 
 

Υ.Γ.: Εννοείται ότι προσκομίζουμε τις αποδείξεις πληρωμής στην Eurolife για τα 

καλυπτόμενα μέλη και λαμβάνουμε το ποσό αποζημίωσης που μας αναλογεί.  
 

Γιατί Κάρτας Υγείας Union Care for All; 

●μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την Δημόσια ή Ιδιωτική Ασφάλιση που έχετε 

●προσφέρει μοναδικά προνόμια και πολλές ΔΩΡΕΑΝ παροχές στα μεγαλύτερα Ιδιωτικά 

Νοσοκομεία , Διαγνωστικά Κέντρα & Πολύϊατρεία της χώρας 

●είναι γρήγορη, άμεση, οικονομική κι αξιόπιστη λύση παρακολούθησης της υγείας σας 

●συντονίζει ένα Πανελλαδικό Δίκτυο Ιατρών όλων των Ειδικοτήτων κι ένα καταξιωμένο 

Οδοντιατρικό Δίκτυο σε όλη την Ελλάδα 
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       Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των συναδέλφων που προσέρχονται στα Ειδικά Κέντρα για 

τον εμβολιασμό κατά του κορωναϊού SARS- COV-2 το Σωματείο μας αιτήθηκε στην Διοίκηση της 

Τράπεζας με την από 14/04/2021 επιστολή (την οποία και σας παραθέτουμε αυτούσια) την 

χορήγηση μιας (1) ημέρας άδειας για όλο το Προσωπικό που εμβολιάζεται.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος                                            Γιάννης Σιδεράτος 

Διευκόλυνση εμβολιασμού  

του Προσωπικού της Τράπεζας  


