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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 070 / 05-09-2022 
 

Προνομιακές Παροχές  

για τα μέλη του Union Eurobank στα 

Διαγνωστικά Κέντρα Affidea πανελλαδικά 
 

Προνόμια και ειδικές παροχές  

μέσω του Affidea Club  
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

 

Το Union Eurobank με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζει την συνεργασία 

του με τα έγκριτα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου Affidea.  
 

O Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό 

φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. 
 

Ξεκίνησε την λειτουργία του στην Ελλάδα το 2005 με στόχο την 

παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας 

υψηλής ποιότητας για όλους. Τα εργαστήρια των κέντρων είναι 

πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001, ενώ τα βιοπαθολογικά εργαστήρια είναι 

διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης κατά το ISO 15189.  
 

Διαθέτει ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο Διαγνωστικών 

Κέντρων, σε πρότυπους ιατρικούς χώρους με τα υψηλότερα 

επίπεδα ασφάλειας και άνεσης, σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό 

και άρτια καταρτισμένο Προσωπικό.  
 

Μέσω της συνεργασίας με το Union Eurobank, σας δίνετε 

πρόσβαση στο Affidea Club. Ως μέλος του Affidea Club, 

απολαμβάνετε προνόμια και ειδικές παροχές σε όλα τα 

Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου Affidea πανελλαδικά.  
 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ. Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542,  Fax. 2103609072 
Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 
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Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα προνόμια και τις νέες προσφορές μέσω του Affidea Club           

στο site affideaclub.gr , χρησιμοποιώντας για την είσοδό σας τον ΕΙΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

του Union Eurobank με το Affidea Club που αναγράφεται στη συνημμένη ενημερωτική επιστολή 

(e-epistoli) και στο ηλεκτρονικό κουπόνι (e-coupon) του Affidea Club, καθώς και να βλέπετε το 

εκτεταμένο δίκτυο των Διαγνωστικών Κέντρων πατώντας εδώ affidea.gr/diagnostika-kentra/.  

Η λίστα των προνομίων εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς. 

 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

 

 • Η είσοδος σας στο site affideaclub.gr γίνεται αποκλειστικά με τον ΕΙΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ του Union Eurobank με το Affidea Club με που αναγράφεται στο 

συνημμένο ηλεκτρονικό κουπόνι (e-coupon). 

  

 • 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 στο Διαγνωστικό Κέντρο                 

που επισκέπτεστε και προσκομίζοντας την ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ του Σωματείου Union Eurobank. 

  

 • Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αναπλ. Γεν. Γραμματέα του Union, 

συνάδελφο Γεωργούδη Σοφία, στα τηλέφωνα του Union 210 3624278 - 210 3623542. 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                               Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 

https://affideaclub.gr/client-login/
http://affidea.gr/diagnostika-kentra/
https://affideaclub.gr/client-login/

