
Αγαπητό μέλος του Σωματείου UNION EUROBANK,

Στην Affidea πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι η βάση για την καλή υγεία και θέλουμε να συμβάλουμε στην προσπάθειά σας για έγκυρη
και έγκαιρη διάγνωση.

Γιατί πάνω από όλα είναι η Υγεία!

H Αffidea Eλλάδος, διαθέτει ένα εκτεταμένο Πανελλαδικό δίκτυο διαγνωστικών κέντρων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους,
με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης, σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, καταξιωμένους ιατρούς και έμπειρους νοσηλευτές.
Τα κέντρα μας είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001, ενώ τα βιοπαθολογικά εργαστήρια είναι διαπιστευμένα
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης κατά το ISO 15189.

Μέσω της συνεργασίας μας με το Σωματείο UNION EUROBANK, σας δίνουμε πρόσβαση στο Affidea Club.
Ως μέλος του Affidea Club, απολαμβάνετε προνόμια και ειδικές παροχές σε όλα τα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου
Affidea πανελλαδικά. Η λίστα των προνομίων εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συχνά, με στόχο πάντα να δημιουργούμε μια εξαιρετική
εμπειρία για εσάς. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα προνόμια και τις νέες προσφορές μέσω του Affidea Club στο affideaclub.gr,
χρησιμοποιώντας για την είσοδό σας τον τετραψήφιο κωδικό ταυτοποίησης που αναγράφεται παρακάτω στο σχετικό πλαίσιο.
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Προνόμια και Παροχές στα μέλη του AFFIDEA CLUB

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες των Πολυïατρείων του Ομίλου Affidea στην προνομιακή τιμή των 15€.
Επιπλέον 5€ σε περίπτωση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Προνομιακή χρέωση για 6 ιατρικές επισκέψεις στην τιμή των 48€, χρησιμοποιώντας το ειδικό κουπόνι στα 
Πολυϊατρεία του Ομίλου Affidea 

Επιπλέον 10% έκπτωση επί των υφιστάμενων προνομιακών τιμών στις καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες του Ομίλου 

Επιπλέον 10% έκπτωση επί των 13 υφιστάμενων προνομιακών πακέτων προληπτικών εξετάσεων (check-up) για ενήλικες και παιδιά (Βασικό 
Check Up, Έλεγχος θυρεοειδούς, καρδιολογικός έλεγχος κλπ) 

Ιδιαίτερα προνομιακές τιμές για τη διενέργεια των προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων έναντι της Covid-19 (Rapid 7€, PCR 38€) 

Προνομιακή τιμή 20€ (αντί για 22€ αυτή τη στιγμή στον Όμιλό μας) για την εξέταση αντισωμάτων έναντι της ΑΚΊΔΑΣ S του SARS-CoV-2. Η εξέταση 
μετρά τα αντισώματα για Covid-19 και ενδείκνυται μετά την δεύτερη δόση εμβολιασμού 

Προνομιακή τιμή 110€ για την εξέταση Κυτταρικής Ανοσίας, η οποία μετρά την ανοσιακή απόκριση έναντι της λοίμωξης COVID 19 

Για επιπλέον εξετάσεις εκτός του βασικού προληπτικού ελέγχου και σε περίπτωση χρήσης παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ, 15% έκπτωση στη 
συμμετοχή του ασθενή 

Κρατικές τιμές (ΦΕΚ) σε περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ 

40% έκπτωση επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιμοκαταλόγου για τις εξετάσεις* που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κρατικό τιμοκατάλογο (ΦΕΚ) 
*εξαιρούνται οι εξετάσεις που προσφέρονται ήδη σε προνομιακές τιμές, ή / και συμπεριλαμβάνονται σε καμπάνιες ή λοιπές προωθητικές ενέργειες, καθώς και οι εξετάσεις 
μοριακής βιολογίας στις οποίες η έκπτωση είναι 20% 

Επιπλέον 20% έκπτωση στις υπηρεσίες Νοσηλείας Κατ’οίκον (στις διαθέσιμες περιοχές) και Εξωτερικής Αιμοληψίας Κατ’οίκον 

Επιπλέον 20% έκπτωση στις δερματολογικές υπηρεσίες στα πρότυπα Δερματολογικά κέντρα City Med του Ομίλου Affidea σε Αθήνα, 
Άλιμο, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Σπάρτη (προσεχώς και σε Χανιά) καθώς και στις Δερματολογικές υπηρεσίες των Πολυιατρείων του 
Ομίλου Affidea στις μονάδες Αθηνών, Περιστερίου και Ηρακλείου Κρήτης 

Ιδιαίτερα προνομιακή τιμολόγηση σε ειδικές εξετάσεις 
(πχ. Ηλεκτρομυογράφημα, Λιπομέτρηση, Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση κλπ)



affidea.gr

Επιπλέον των ειδικών παροχών μέσω του Affidea Club μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις σύγχρονες υπηρεσίες που εφαρμόζουμε
στην Affidea, ώστε να διευκολύνετε την καθημερινότητά σας:

My Health Account

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε ασθενή, προσφέρει 
ψηφιακή αποθήκευση των εξετάσεων. Εύκολα και γρήγορα κάθε ασθενής έχει πρόσβαση στο 
ιατρικό ιστορικό του και μοιράζεται όλες τις πληροφορίες με τους ιατρούς που επιθυμεί.

Online Booking

Κάθε πελάτης μας μπορεί, εύκολα και γρήγορα, να κλείσει διαδικτυακά το ραντεβού για 
την εξέτασή του, μέσα από την ιστοσελίδα της affidea.gr. Το μόνο που χρειάζεται είναι να 
επιλέξει υπηρεσία και το διαγνωστικό κέντρο που επιθυμεί. Άμεσα ένας εκπρόσωπός μας θα 
επικοινωνήσει μαζί του για να προγραμματίσει το ραντεβού.

Ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη σας! Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :

• Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν για τα μέλη του  Union Eurobank καθώς και για τους συγγενείς Α’ βαθμού αυτών (σύζυγοι & παιδιά).

•  Για όλες τις παροχές, είναι απαραίτητο να αποδεικνύετε ότι είστε μέλος του Affidea Club, επιδεικνύοντας ή αναφέροντας τον
 κωδικό ταυτοποίησης 2230 στο διαγνωστικό κέντρο που επισκέπτεστε και προσκομίζοντας την ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ του Σωματείου
 Union Eurobank.


