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Παροχές–Προσφορές στα μέλη 

του Union  Eurobank 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 236 / 24-09-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Ανταποκρινόμενοι στην δική σας ανάγκη ενημέρωσης, σας υπενθυμίζουμε τον 

μεγάλο κατάλογο των παροχών και προσφορών του Union μ ό ν ο  π ρ ο ς  τ α  μ έ λ η  

τ ο υ . Ξεχωρίζουμε από αυτές: 

 Το Πολυϊατρείο Union Eurobank-eurocare  

(Mοναδική περίπτωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου το μέλος μας και όσα 

μέλη αυτό προστατεύει νοσηλεύεται εντελώς  δ ω ρ ε ά ν  στα συμβεβλημένα, 

μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, αφού κάνει χρήση της ασφάλισης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

και την Eurolife. Συνεργαζόμαστε με 19 ειδικότητες γιατρών που σας εξετάζουν στο 

ιατρείο μας μόνο με 10 € και συνταγογραφούν τα φάρμακα σας  δ ω ρ ε ά ν. Η 

εντός μηνός επανεξέταση είναι επίσης  δ ω ρ ε ά ν. Αυτή η παροχή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

πουθενά!!!). 

 

 Δωρεάν Κάρτα ΥΓΕΙΑΣ (Union Care for All), με την εταιρεία ELEFTHERAS με καλύψεις 

στα μεγαλύτερα Διαγνωστικά Κέντρα και Ιδιωτικά Νοσοκομεία της χώρας. 

Εκτεταμένο δίκτυο γιατρών, όλων των ειδικοτήτων και δωρεάν παροχές. Η κάρτα 

καλύπτει μέχρι και 10 άτομα από τον συγγενικό κύκλο του μέλους μας, ακόμα και 

ηλικιωμένους με προβλήματα υγείας!!! 

 

 Πρόγραμμα € π ι σ τ ρ ο φ ή  μετρητών.  

Από τις πλέον πολυδάπανες παροχές του Union. Τα μέλη μας-κάτοχοι της 

χρεωστικής κάρτας Eurobank κατά τις αγορές τους από 18 μεγάλες-

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε όλη την γκάμα των προϊόντων τυγχάνουν 

δ ι π λ ά σ ι α ς  επιστροφής ευρώ από την αντίστοιχη που προσφέρει το 

πρόγραμμα της Τράπεζας!!! 

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
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 Έκπτωση σε όλα τα SUPER MARKET «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» 

 Έκπτωση 10% σε όλα τα είδη ορόφου. 

 Έκπτωση 5% σε όλα τα ηλεκτρονικά είδη ηλεκτρικές συσκευές κλπ. 

 

 Πλήρης οδοντιατρική κάλυψη (Οδοντιατρικό Κέντρο SMILE DENTAL IMPLANTS), 

χωρίς συμμετοχή του μέλους μας που είναι ασφαλισμένο στην Eurolife, όπως και 

των προστατευόμενων μελών αυτού. Διευκόλυνση στην εξόφληση των οφειλών. 

 

 Έκπτωση 10% σε όλα τα προϊόντα των κυλικείων στα κτίρια της Τράπεζας (Νέα 

Ιωνία, Θεσσαλονίκης και Τεώ, Κύπρου και Αρχιμήδους) με την χρήση της 

χρεωστικής κάρτας Eurobank. 

 

 Σημαντικές εκπτώσεις στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. (Φροντιστήρια Ξένων 

Γλωσσών, Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Κέντρα Σχολικής Μελέτης, Κολέγια). 

 

 Προνομιακές τιμές για ταξίδια, εκδρομές, αγορές καταναλωτικών ειδών. 

 

Μην ξεχνάτε τις μεγάλες προσφορές μας,                                          

μέσω ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, για: 

► Όλα τα τέκνα των μελών μας ηλικίας 4 έως 12 ετών και για το ποσό 20 € έκαστο. 
 

► Όλα τα μέλη μας που θα ψηφίσουν στις προσεχείς εκλογές (Νοέμβριος 2021)               

     του Union και για το ποσό των 100 € έκαστο. 
 

 

 

(Εννοείται ότι το σύνολο των παροχών που έχουμε πετύχει μέσω Συλλογικών Συμβάσεων 

Εργασίας – Βλ. ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ στο site του Union Eurobank – αφορούν το σύνολο 

του Προσωπικού της Τράπεζας και όχι μόνο τα μέλη μας). 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

                              Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 


