Η Κάρτα Υγείας “ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.”
ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ! Αποκτήστε
ΑΜΕΣΑ ολοκληρωμένες παροχές
πρωτοβάθμιας περίθαλψης για
σας και την οικογένειά σας σε
όλη την Ελλάδα με ΜΟΝΑΔΙΚΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (μόλις
35€/ασφαλισμένο,
56€/δύο
ασφαλισμένοι, 84€/μέχρι και
έξι ασφαλισμένοι)!
Συνάδελφοι,

Αφού φροντίσαμε μέσω του Συνεταιρισμού μας να σας παρέχουμε
λύσεις στη νοσοκομειακή περίθαλψη με το ασφαλιστήριο της
Eurolife, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε
ότι η Κάρτα Υγείας «ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.» είναι κοντά σας για να
δώσει λύσεις σε όλα τα ζητήματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που
αφορούν εσάς και την οικογένειά σας, έναντι ασυναγώνιστα
χαμηλού κόστους!
.

Η Κάρτα Υγείας «ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.» ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ! Αποκτήστε
την ΤΩΡΑ !

Ο Συνεταιρισμός μας, στα πλαίσια αναζήτησης αξιόπιστων και ποιοτικών
παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης για λογαριασμό των μελών του,
προχώρησε σε ειδική συμφωνία με μεγάλη εταιρία για να σας εξασφαλίσει
μέσω της απόκτησης της Kάρτας Yγείας «ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.» υψηλής ποιότητας
παροχές υγείας στο χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Μέσα από την Κάρτα Υγείας «ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.» θα έχετε πρόσβαση στους
μεγαλύτερους Ομίλους Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, τα πιο
αξιόπιστα
δίκτυο

Πολυιατρεία/Διαγνωστικά

παρόχων

υγείας

με

όλες

τις

κέντρα,

ένα

πλήρες

ιατρικές

ειδικότητες,

οδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, λογοθεραπευτήρια κ.λπ. που έχουν ως
βασικό σκοπό την ποιοτική και πλήρη υποστήριξη υπηρεσιών στην
Πρωτοβάθμια περίθαλψή σας.
*Λόγω βελτιωμένων πρόσθετων παροχών στην κάρτα πρωτοβάθμιας περίθαλψης
“ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.” από 1/11/19 το ετήσιο κόστος αναπροσαρμόζεται ως εξής :

ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
Ένας ασφαλισμένος

35 €

Δύο ασφαλισμένοι

56 €

Οικογενειακή
(γονείς και έως 4
παιδιά)

84 €

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την
υπεύθυνη του Συνεταιρισμού μας κ. Δώρα Σιμιτσή στα γραφεία του
Συνεταιρισμού

τηλ. 210 3250692-3-4
.

Τι είναι η “Κάρτα Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.”;
Η Κάρτα Υγείας «ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.» είναι ένα προϊόν-ομπρέλα, είναι
η πιο ολοκληρωμένη πρόταση με τα πιο ισχυρά προνόμια.

Αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των μελών μας και των παρόχων
υγείας. Δίνει τη δυνατότητα απεριόριστων επισκέψεων στις
μεγαλύτερες μονάδες υγείας, στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα
και στους πιο καταξιωμένους γιατρούς σε όλη τη χώρα
εισάγοντας τις πιο εξελιγμένες και σύγχρονες τεχνολογίες.
.

Ποιους
αφορά
ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.”;

η

“Κάρτα

Υγείας

Απευθύνεται σε όλα τα μέλη του συνεταιρισμού και τις
οικογένειές τους ΧΩΡΙΣ να απαιτείται έγκριση της αίτησης
για την απόκτησή της.
·

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ &

·

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

.

Γιατί πρέπει να αποκτήσω
Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.”;

την

“Κάρτα

ü Γιατί η Κάρτα Υγείας «ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.» δημιουργήθηκε με σκοπό
να διευκολύνει τη ζωή σας σε μια δύσκολη οικονομικά
συγκυρία.
ü Γιατί είναι το μόνο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μπορεί να
καλύψει αξιοπρεπώς τις ανάγκες πρόληψης, διάγνωσης και
θεραπείας για τα μέλη της οικογένειάς σας και εσάς.
ü
Γιατί φτιάχτηκε για όλους, χωρίς διακρίσεις ηλικίας,
φύλου, εισοδήματος, ασφαλιστικής κάλυψης, ιατρικού
ιστορικού, με μεγάλη γεωγραφική κάλυψη.
ü Γιατί ένα δίκτυο παρόχων υγείας όλων των ειδικοτήτων και
μια ομάδα συνεργατών δημιουργήθηκαν για να είναι δίπλα σας.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –
ΡΑΝΤΕΒΟΥ – ΤΙΜΕΣ
.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ!

.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΠΙΔΑ
.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ.
..
.
Υ.Γ. Ο Συνεταιρισμός μας προχωρά δυναμικά στην υλοποίηση των στόχων
του για την ικανοποίηση των επιθυμιών και των αναγκών των μελών του.
Ήδη ξεκινά η δημιουργία ιστοσελίδας προκειμένου να σας γνωστοποιούμε
με τον πλέον άμεσο και σύγχρονο τρόπο τις συνεργασίες μας, η οποία θα
ενσωματώσει και υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος (e–shop) για την
πλέον σύγχρονη και λειτουργία του Συνεταιρισμού μας. Στόχος μας είναι
ο Συνεταιρισμός να αποτελέσει πρότυπο για την -τόσο απαραίτητηανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα και είμαστε

αποφασισμένοι να πετύχουμε!

