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ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ UNION CARE FOR ALL 

 

 
Η Κάρτα Υγείας Union Care For All που σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ το Σωματείο Union 
Eurobank είναι ένα πρόγραμμα υπηρεσιών υγείας στον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

που εξασφαλίζει στα μέλη του σημαντικά Προνόμια και Παροχές Υγείας σε Ιδιωτικά 
Θεραπευτήρια, Διαγνωστικά Κέντρα & Πολυϊατρεία της χώρας. Επίσης συνεργάζεται με ένα 
Δίκτυο Ιδιωτών γιατρών όλων των ειδικοτήτων Πανελλαδικά. 
Η Κάρτα δεν έχει περιορισμούς στην ηλικία ή στην κατάσταση υγείας του μέλους. Η Κάρτα 
Υγείας Union Care For All καλύπτει έως και 10 μέλη από κάθε οικογένεια ακόμα και 
Ανασφάλιστα μέλη και τους ηλικιωμένους γονείς των δύο συζύγων με προβλήματα 
υγείας 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ & ΤΗΝ 
ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

 
 10 ΔΩΡΕΑΝ CHECK UP το χρόνο για κάθε μέλος της οικογένειας σας σε Αθήνα & 

Θεσσαλονίκη 
 
 ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες επισκέψεις στις εφημερίες των Μεγαλύτερων Ιδιωτικών 

νοσοκομείων της Αττικής στις ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό & Γενικό 
Χειρουργό, χωρίς ραντεβού όλο το 24ωρο 

 

 ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε Παθολόγο, Αλλεργιολόγο, Γενικό Ιατρό, Ορθοπεδικό, Καρδιολόγο, 
Ενδοκρινολόγο, Γυναικολόγο, Πνευμονολόγο, Ψυχολόγο, Ψυχίατρο, ΩΡΛ, Ρευματολόγο, 
Νευρολόγο, Ουρολόγο, Γενικό Χειρουργό, Ακτινολόγο & Πλαστικό Χειρουργό σε 
Διαγνωστικά κέντρα & Πολυϊατρεία της Αττικής, με ραντεβού 

 
 ΔΩΡΕΑΝ 1 οδοντιατρικός στοματικός έλεγχος και καθαρισμός δοντιών το χρόνο 

 
 ΔΩΡΕΑΝ Αιματολογικές εξετάσεις με συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Πάτρα, Αίγιο, Ακράτα, Αιγίνιο 
 

 ΔΩΡΕΑΝ Ακτινογραφία Θώρακος 

 
 ΔΩΡΕΑΝ Μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας 

 
 ΔΩΡΕΑΝ Υπέρηχος άνω & κάτω κοιλίας 

 
 ΔΩΡΕΑΝ 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης & καθοδήγησης, γιορτές & αργίες 
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Σχεδόν όλες οι ειδικότητες γιατρών με 10€/επίσκεψη σε συμβεβλημένο Ιδιωτικό 
Νοσοκομείο της Αττικής 

 

 Πανελλαδικό Ιατρικό Δίκτυο Ιδιωτών γιατρών όλων των ειδικοτήτων με 20/επίσκεψη 
 Γιατροί στο σπίτι σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη στις ειδικότητες Παθολόγος, Γενικός 

Ιατρός, Ορθοπεδικός & Παιδίατρος, Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-21:00 με 
40€/επίσκεψη 

 Αιμοληψία στο σπίτι σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη με 10€ (δεν συμπεριλαμβάνεται η 
συμμετοχή της συνταγογράφησης) 

 Πανελλαδικό Οδοντιατρικό Δίκτυο με εκπτώσεις έως και 50% σε όλες τις οδοντιατρικές 

πράξεις. 
 

Η 24ωρη Γραμμή Υγείας κλείνει το ραντεβού με τον συμβεβλημένο γιατρό στη περιοχή που 
το μέλος κατοικεί ή βρίσκεται εκείνη τη στιγμή 

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

 Γυναικολογικό πακέτο από 29€ | Μαστολογικό πακέτο από 29€ 

 Καρδιολογικά πακέτα από 30€ | Τεστ κοπώσεως από 20€ 

 Πνευμονολογικό πακέτο από 40€ 

 Ουρολογικά πακέτα εξετάσεων από 20€ | Ανδρολογικά πακέτα εξετάσεων από 20€ 

 Προγεννητικός έλεγχος από 49,50€ | Έλεγχος ανδρικής γονιμότητας από 26€ 

 Εξετάσεις θυρεοειδούς: Υπέρηχος θυρεοειδούς – Αιματολογικός έλεγχος και κλινική εξέταση 

15€ 

 Μαγνητική τομογραφία (MRI) 130€ (από 250€) | Υπέρηχος άνω ή κάτω κοιλίας 16€ 

 Έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας για παιδιά από 15€ | για εργαζόμενους από 16€ 

 Γαστροκολονοσκόπηση (χωρίς ΕΟΠΥΥ) 150€ (με μέθη & αμοιβές γιατρού & αναισθησιολόγου) 

 Κέντρα Αποκατάστασης έως 15% έκπτωση | Φυσικοθεραπείες από 20€/συνεδρία 

 Κατ’ οίκον απεικονιστικές πράξεις με προνομιακό τιμοκατάλογο 
 

 Τα παραπάνω είναι κάποιες μόνο από τις πολλές διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούμε 
να σας 
 προσφέρουμε. Στις υπόλοιπες Διαγνωστικές εξετάσεις υπάρχουν κέντρα που προσφέρουν 
επιπλέον και σημαντικές εκπτώσεις στην τρέχουσα συμμετοχή 

 

Τα συμβεβλημένα Νοσοκομεία εξυπηρετούν Διαγνωστικές εξετάσεις με έγκυρη ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατόπιν ραντεβού. Για Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς 
συνταγογράφηση ισχύουν τιμές Δημοσίου ή σημαντικές εκπτώσεις στα περισσότερα 
νοσοκομεία. Για επεμβατικές Διαγνωστικές εξετάσεις ισχύουν σημαντικές εκπτώσεις ανά 
περίπτωση και μετά από συνεννόηση 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος σε ηλικίες 55-74 ετών - 20€ 

 Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος στις υπόλοιπες ηλικίες από 30€ 
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

 

 ΔΩΡΕΑΝ Διατροφολογική Παρακολούθηση για 1 έτος 

 Ένας μήνας οριστικής αποτρίχωσης με Laser Alexandrite περιλαμβάνει μια ΔΩΡΕΑΝ 

συνεδρία σε μασχάλη και μπικίνι ή μασχάλη και άνω χείλος ή μπικίνι και άνω χείλος 

 Ιατρική Μεσοθεραπεία Αντιγήρανσης Προσώπου PRP FACE 

 CRYOLIFT: Θεραπεία Αντιγήρανσης Προσώπου 

 Μικροδερμοαπόξεση με διαμάντι - 30€ 
 

 

24ωρη ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ 

 

24ωρη Γραμμή Υγείας & αργίες & γιορτές – τηλ 801 1122277 η οποία: 

 
 Παρέχει ιατρικές συμβουλές και κατευθύνσεις σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού 
 Ενημερώνει τα μέλη για τους παρόχους Υγείας και τις παροχές που προσφέρουν 

 
Προγραμματίζει ραντεβού με την ειδικότητα γιατρού που το μέλος επιθυμεί στην περιοχή που 
κατοικεί ή βρίσκεται εκείνη τη στιγμή 
 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 
Η κάρτα UNION CARE FOR ALL ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες ανάγκες που έχουν 
διαμορφωθεί με την πανδημία της COVID-19 προσφέρει σε όλα τα μέλη της: 

 
Μοριακό test, rapid test & test αντισωμάτων COVID-19 σε πολύ προνομιακές τιμές, σε 

συνεργαζόμενα Διαγνωστικά κέντρα ή σε κατ’ οίκον επισκέψεις σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη. 
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Union Care For All 
«ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 

 
1. Απεριόριστες Δωρεάν επισκέψεις χωρίς ραντεβού στις εφημερίες παιδιατρικών 

ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας στα έκτακτα περιστατικά σε Παιδίατρο & 
Παιδοχειρουργό (Αττική) 

 
2. Παιδιατρικό Check-Up με 22,50€ (Αττική) 

Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Σίδηρος, SGOT, SGPT, Ουρία, Φερριτίνη, 
Κρεατινίνη, Χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Anti-HBs, Γενική Ούρων 

 
3. ΔΩΡΕΑΝ Παιδοδοντιατρικός έλεγχος για νήπια και παιδιά μέχρι 14 ετών (Αττική) 

 
4. Παιδοδοντιατρικός έλεγχος, φθορίωση & καθαρισμός δοντιών - 35€ (Αττική) 

 
5. ΔΩΡΕΑΝ ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας (Αττική) 

 
6. Ιατρικές βεβαιώσεις για παιδιά άνω των 6 ετών, για το σχολείο & άθληση -15€ (Αττική) 

 
7. Παθολογική εκτίμηση, ΗΚΓ & triplex καρδιάς & έκδοση πιστοποιητικού - 29€ (Αττική) 

 
8. Επισκέψεις με ραντεβού σε Παιδίατρο σε Διαγνωστικό κέντρο της 

Θεσσαλονίκη με 15€/επίσκεψη 

 
9. Iατρικές βεβαιώσεις για παιδιά άνω των 6 ετών, για το σχολείο & άθληση -20€ 

(Θεσσαλονίκη) 

 
10. Δωρεάν ετήσιο Check-Up -Θεσσαλονίκη 

Περιλαμβάνει: Γενική αίματος, σάκχαρο, τριγλυκερίδια, σίδηρο, κρεατινίνη και ομάδα 
αίματος 
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Union Care For All 
«ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ» 

 

1. Δωρεάν Απεριόριστες επισκέψεις χωρίς ραντεβού σε Ιδιωτικά θεραπευτήρια της 
χώρας στις ειδικότητες Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρουργός 
όλο το 24ωρο – 

(Αττική, Θεσσαλία) 

 

2. Δωρεάν πολλές ειδικότητες γιατρών σε Πολυϊατρείο στην Αττική σε: 

 
 Παθολόγο 
 Ειδικός αιματολόγο 
 Αλλεργιολόγο 
 Γενικό ιατρό 
 Ορθοπεδικό 
 Καρδιολόγο 
 Ενδοκρινολόγο 
 Γυναικολόγο 

 Πνευμονολόγο 
 ΩΡΛ 
 Ρευματολόγο 
 Νευρολόγο 
 Γενικό χειρουργό 
 Ακτινολόγο 
 Πλαστικός χειρουργό 

 
3. Δωρεάν υπέρηχος μαστού και αιματολογική εξέταση Ca 15-3 για καρκινικούς δείκτες 

μαστού (Αττική) 
 

4. Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος για 55-75 ετών – 20€ 
(Αττική) Λοιπές ηλικίες από 30€ 

 
5. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - 30€ (Αττική) 

Περιλαμβάνει: ΗΚΓ, σφίξεις, οξυμετρία, μέτρηση πίεσης, λήψη ιατρικού ιστορικού, 
κλινική εξέταση & εκτίμηση αποτελεσμάτων από εξειδικευμένο ιατρό 

 

6. ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ 1 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (Αττική) 
για Χοληδόχο κύστη, Πάγκρεας, Σπλήνα, Κοιλιακή αορτή 

 
7. Δωρεάν 1 καθαρισμός δοντιών/χρόνο με υπέρηχους και πλήρης έλεγχος 

στοματικής κοιλότητας (Αττική) 
 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Αττική, Αχαΐα, Μεσσηνία, Κορινθία, Αιτωλοακαρνανία) 
 Ένας μήνας οριστικής αποτρίχωσης με Laser Alexandrite 

Ο οποίος περιλαμβάνει μια συνεδρία σε: μασχάλη και μπικίνι, ή μασχάλη και άνω χείλος, ή 

μπικίνι και άνω χείλος 

 1 χρόνο ΔΩΡΕΑΝ Διαιτολογική παρακολούθηση 

 Καθαρισμός προσώπου με διαμάντι 

 Ιατρική Μεσοθεραπεία Αντιγήρανσης Προσώπου PRP FACE 

 CRYOLIFT: Θεραπεία Αντιγήρανσης Προσώπου 

 CRYOFREEZE για ισχυρή λιποδιάλυση και σύσφιξη 



7 

 

 

 
 
 

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ 
 

 

 Υπέρηχος γεννητικών οργάνων, τεστ Παπ, κλινική εξέταση – 22€ 

 

 Ολοκληρωμένος γυναικολογικός & μαστολογικός έλεγχος - 
32€ Περιλαμβάνει: Τεστ Παπ, διακοιλιακό υπερηχογράφημα 
μήτρας, 
σαλπιγγών & ωοθηκών, ψηλάφηση μαστών, υπερηχογράφημα μαστών, 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων από ιατρό 

 

 Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος - 49€ 
Περιλαμβάνει: Ενδοκολπικό υπέρηχο, τεστ Παπ, ψηλάφηση μαστών, κλινική 
εξέταση από γυναικολόγο 

 

 Μαστολογικό πακέτο - 29€ 
Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπέρηχος Μαστών, Κλινική εξέταση από Μαστολόγο 

 

 Γυναικολογικό πακέτο - 29€ 
Τεστ Παπ, Ενδοκολπικός υπέρηχος, Κλινική εξέταση από Γυναικολόγο 

 

 Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος (μικρό) - 14€ 
Περιλαμβάνει: Αερόβια & αναερόβια καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα 

 

 Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος (μεγάλο) - 22€ 
Περιλαμβάνει: Αερόβια & αναερόβια καλλιέργεια, μυκοπλάσματα (Hominus & 
Ureoplasma), χλαμύδια και αντιβιόγραμμα 

 

 Ορμονολογικός έλεγχος υπογονημότητας - 72€ 
Περιλαμβάνει: FSH, LH, E2, προλακτίνη, FT3, FT4, TSH, Anti Tg, Anti TPO, AMH 

 

 Ορμονολογικός γυναικολογικός έλεγχος (μικρός) - 
25€ Περιλαμβάνει: FSH, LH, PRG, E2, PRL 

 

 Ορμονολογικός γυναικολογικός έλεγχος (μεγάλος) - 48€ 
Περιλαμβάνει: FSH, LH, PRG, E2, PRL, TSH, DJEA-S, SHBG, Free τεστ Δ4, 
Ανδροστενδιόνη 

 

 Προγεννητικός έλεγχος - 70€ 
Περιλαμβάνει: Γενική αίματος, γενική ούρων, ουρία, σάκχαρο, ομάδα αίματος, rhesus, 
ηλεκτροφόρηση, Hgb-τεστ δρεπανώσεως, HBsAg, HCV, HIV I & II, VDRL, Αντισώματα 
ερυθράς lgg & lgm, αντισάωματα CMV lgg & lgm, αντισώματα toxo lgg & lgm, σίδηρος, 
φερριτίνη, TSH 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – 16€ 

Περιλαμβάνει: Ακτινογραφία θώρακος, παρασιτολογική κοπράνων, κλινική 
εξέταση, γνωμάτευση από παθολόγο 

 
 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ – 29€ 

Περιλαμβάνει: Κλινική εξέταση, ΗΚΓ, triplex καρδιάς & βεβαίωση άθλησης 
 
 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 Επίσκεψη σε γυναικολόγο με 15€ 

 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Με ταμείο – Απορρόφηση συμμετοχής, Χωρίς ταμείο - 

ΦΕΚ μείον 15% έκπτωση 

 Τεστ Παπ - 15€ 

 Γυναικολογικό Πακέτο - 30€ 
Περιλαμβάνει: Κλινική εξέταση από γυναικολόγο, ενδοκολπικό υπέρηχο, διάγνωση & 
αγωγή 

 Μαστολογικό πακέτο - 39€ 
Περιλαμβάνει: Ιατρική εξέταση, ιστορικό, ψηλάφηση μαστών, συνταγογράφηση, 
μαστογραφία, υπέρηχο μαστών, κλινική επανεξέταση από Γενικό Χειρουργό-
Μαστολόγο για αξιολόγηση αποτελεσμάτων εξετάσεων 
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Union Care For All 
«ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ» 

 

 

1. Δωρεάν Απεριόριστες επισκέψεις σε Ιδιωτικά Θεραπευτήρια χωρίς ραντεβού όλο το 
24ωρο στις ειδικότητες: Καρδιολόγο, Παθολόγο, Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό (Αττική, 
Θεσσαλία) 

 
2. Δωρεάν πολλές ειδικότητες γιατρών σε Διαγνωστικά κέντρα & Πολυϊατρεία της Αττικής 

 Παθολόγος 
 Ειδικός αιματολόγος 
 Αλλεργιολόγος 
 Γενικός ιατρός 
 Ορθοπεδικός 
 Καρδιολόγος 
 Ενδοκρινολόγος 
 Ουρολόγος 

 Πνευμονολόγος 
 ΩΡΛ 
 Ρευματολόγος 
 Νευρολόγος 
 Γενικός χειρουργός 
 Ακτινολόγος 
 Πλαστικός χειρουργός 

 
3. Δωρεάν Υπέρηχος προστάτη & αιματολογική εξέταση PSA (Αττική) 

 
4. Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος για 55-75 ετών – 20€ (Αττική) 

Λοιπές ηλικίες από 30€ 

 
5. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – 30€ (Αττική) 

Περιλαμβάνει: ΗΚΓ, σφίξεις, οξυμετρία, μέτρηση πίεσης, λήψη ιατρικού ιστορικού, κλινική 
εξέταση & εκτίμηση αποτελεσμάτων 

 
6. Δωρεάν υπέρηχος 

Χοληδόχου κύστης ή Παγκρέατος ή Σπλήνας ή κοιλιακής αορτής 

7. Δωρεάν 1 καθαρισμός δοντιών με υπέρηχους και πλήρης έλεγχος στοματικής κοιλότητας 

-Αττική ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 
Ανδρολογική αιματολογική εξέταση PSA (προστάτη) 
– 8€ Έλεγχος προστάτη - 12€ 
Περιλαμβάνει: Υπέρηχος προστάτη με υπερηχογράφο τελευταίας τεχνολογίας, κλινική εξέταση, 
διάγνωση & αγωγή από ειδικό ιατρό 

PSA, free PSA - 20€ 
PSA, υπέρηχος νεφρών-κύστεως-προστάτη πρίν και μετά ούρησης, ουρολογική εξέταση - 30€ 

 
Έλεγχος ανδρικής γονιμότητας - 26€ 

Περιλαμβάνει: Σπερμοδιάγραμμα & triplex όσχεου 
 

Φυσικοθεραπεία - από 20€ 


