ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΠΕΝ
Η ΠΕΠΕΝ μετά από διαπραγματεύσεις
εξασφάλισε για τα μέλη της:
 Να μην υπάρχει κανένας αποκλεισμός
συναδέλφου λόγω μεγάλης ηλικίας.
 Να έχουν όλοι οι συνάδελφοι τις ίδιες παροχές
και προνόμια πανελλαδικά ανεξάρτητα του
τόπου διαμονής τους.
 Να μην υπάρχει καμία εξαίρεση λόγω
βεβαρυμμένης υγείας.
 Να μην υπάρχει όριο στις ιατρικές επισκέψεις,
στις εξετάσεις και σε όλες τις παροχές. Όλες
παρέχονται χωρίς όριο.
 Πετύχαμε μεγάλη έκπτωση και ειδικά χαμηλές
τιμές για όλα τα μέλη μας ανεξάρτητα φύλου
και ηλικίας.
 Συγκεκριμένα 65€ το μέλος, 110€ το
ανδρόγυνο
και
130€
την
6μελή
οικογένεια.
 Τα παιδιά μας άνω των 27 ετών μπορούν να
ενταχθούν στο πρόγραμμα και να εντάξουν
και τις τυχόν οικογένειες τους με τα ίδια
προνόμια και τις ίδιες τιμές.
Συμφωνήσαμε με εξειδικευμένο τηλεφωνικό
κέντρο που θα σας ενημερώσει αναλυτικά, θα
σας εξηγήσει όλες τις παροχές, θα σας εγγράψει
στο πρόγραμμα
και θα σας αποσταλεί
συμβόλαιο με courier χωρίς χρέωση καθώς και
κάρτες πιστοποίησης για κάθε μέλος της
οικογένειας σας.

Παροχές προγράμματος Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) της ΠΕΠΕΝ.


















ΔΩΡΕΑΝ όλες οι συνταγογραφημένες εξετάσεις. Η εταιρεία καλύπτει απ’ ευθείας στα
Διαγνωστικά κέντρα την συμμετοχής μας 15% σε όλες τις αιματολογικές και
ακτινολογικές εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ.
ΔΩΡΕΑΝ Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις όλο το 24ωρο σε τακτικό ή επείγον περιστατικό σε
όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες ιατρών στα μεγαλύτερα Ιδιωτικά Νοσοκομεία της χώρας.
Αποφεύγουμε έτσι την ταλαιπωρία και οι ώρες αναμονής στις εφημερίες των
κρατικών Νοσοκομείων.
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Ιδιωτικά Πολυϊατρεία με 10€ συμπεριλαμβανομένης της
συνταγογράφησης εξετάσεων. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων και η συνταγογράφηση
φαρμάκων παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.
Το ίδιο ισχύει για επισκέψεις στα ιδιωτικά ιατρεία ιατρών όλων των ειδικοτήτων με 20€ για
Αθήνα & Θεσσαλονίκη και με 15€ για όλη την περιφέρεια. Αποφεύγουμε έτσι την αναμονή
για εξέταση από σπάνιες ειδικότητες ιατρών του ΕΟΠΥΥ.
Γυαλιά οράσεως με ΕΟΠΥΥ (κάθε 4 χρόνια) μέχρι 250€ και χωρίς όριο αγορές γυαλιών χωρίς
ΕΟΠΥΥ με έκπτωση 60%.
ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο αιματολογικό τσεκ απ, πλήρες οφθαλμολογικό τσεκ άπ, οδοντιατρικό τσεκ απ
και ΔΩΡΕΑΝ καθαρισμός οδόντων. Επίσης ένα ετήσιο παιδιατρικό τσεκ απ για όσους
προσθέσουν παιδιά ή εγγόνια.
Έκπτωση 10 έως 50% σε περίπτωση νοσηλείας στα συμβεβλημένα νοσοκομεία.
Δωρεάν ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας.
Έκπτωση 50% σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις και επεμβάσεις.
Έκπτωση 50% σε όλες τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις.
Ειδικά χαμηλές τιμές σε φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους, ομοιοπαθητικούς, διατροφολόγους,
ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κλπ.
24ωρο τηλεφωνικό κέντρο σας εξυπηρετεί αμέσως μετά την εγγραφή σας για να σας κλείσει
άμεσα ραντεβού με ιατρούς, εξετάσεις, τσεκ απ κλπ.

Ενημερωθείτε καλώντας στο 210.23.22.997, 6986.500.401 ή στείλτε mail στο
ygeiacare100@gmail.com ή μπείτε στο site www.newhealthsystem.gr

