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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με την ανακοίνωση της 31/10/2016 ανακοινώσαμε την πρόθεσή μας να προσφέρουμε
στους εργαζόμενους της εταιρίας μας μέσω ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος με
εθελούσια συμμετοχή, πλήρη κάλυψη των παροχών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με στόχο
την κάλυψη των αδυναμιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μετά την προκήρυξη διαγωνισμού με κατάθεση
σφραγισμένων προσφορών, ακολούθησε η διαδικασία ανάδειξης της καλύτερης προσφοράς
και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι δημιουργήσαμε
το ομαδικό πρόγραμμα υγείας Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) ΣΤΑΣΥ που καλύπτει όλους
τους εργαζόμενους στην ΣΤΑ.ΣΥ καθώς και τους συνταξιούχους μας.
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την εταιρεία NHS (New Health System), η οποία
δημιουργεί και διαχειρίζεται προγράμματα πλήρους πρωτοβάθμιας περίθαλψης για
λογαριασμό Οργανισμών, Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών, Τραπεζικών Ομίλων και
Εταιρειών όπως της WIND, SAFEDEALS, WELLBRANDS κα.
Επίσης το Ομαδικό Πρόγραμμα Ygeia Care της N.H.S. κοινοποίησαν ήδη στα μέλη τους τα
επιτελεία ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, η Ένωση Αποστράτων ΓΕΑ, η Ομοσπονδία Συνταξιούχων
ΟΣΕ, η Ένωση Πολυτέκνων Ελλάδας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, κα.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) ΣΤΑ.ΣΥ
Κατάργηση της συμμετοχής μας 15% σε όλες τις εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ
Το ομαδικό πρόγραμμα Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) συνοπτικά μας προσφέρει:


Την κατάργηση της συμμετοχής 15% σε όλες τις εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ, τις δωρεάν
ιατρικές επισκέψεις, τα δωρεάν γυαλιά οράσεως, τα δωρεάν τσεκ απ, την αποφυγή
των εφημεριών στα Κρατικά Νοσοκομεία, την έκπτωση στη νοσηλεία μας σε ιδιωτικά
νοσοκομεία κα.

 Να δίνεται απ’ ευθείας έγκριση δωρεάν εξετάσεων στο κέντρο για τον ασφαλισμένο και έτσι
δεν θα εμπλέκεται σε υποβολή αποδείξεων, αποζημιώσεων και λοιπών χρονοβόρων
διαδικασιών.
 Να μην υπάρχει όριο όσον αφορά το πλήθος και το κόστος των εξετάσεων.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Όλοι οι εργαζόμενοι στον ΣΤΑΣΥ, οι συνταξιούχοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους
(τα παιδιά μέχρι 25 ετών).
 Περιορισμός ηλικίας συμμετοχής: Κανένας περιορισμός στην ηλικία συμμετοχής.
 Λήξη της συμμετοχής:
ηλικίας.

μόνο όταν δεν καταβληθεί το ετήσιο ασφάλιστρο χωρίς όριο

 Κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα: Το κόστος είναι ίδιο για όλους τους συμμετέχοντες
ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.
 Καλυπτόμενες ασθένειες – ατυχήματα: Καλύπτονται οι θεραπείες όλων των ασθενειών
και ατυχημάτων που προϋπήρχαν της έναρξης του συμβολαίου όσο και αυτών που θα
εκδηλωθούν μετά την έναρξη.
 Εξαιρέσεις: δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ασθενειών ή ατυχημάτων.
 Πιστοποίηση συμμετοχής: για κάθε εργαζόμενο που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα θα
εκδοθεί ατομικό συμβόλαιο καθώς και κάρτες πιστοποίησης για όλα τα μέλη της οικογένειας
τους που θα έχει συμπεριλάβει και θα σταλεί με courier στην διεύθυνση που επιθυμεί.

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, τις καλύψεις, τα
συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία – Κλινικές, τα Διαγνωστικά κέντρα, το ειδικά
χαμηλό κόστος συμμετοχής και μη διστάσετε να καλέσετε το συνεργαζόμενο
τηλεφωνικό κέντρο για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Πληροφόρηση μπορείτε επίσης να αντλήσετε και απo την ηλεκτρονική μας σελίδα
http://www.prosypro.gr όπου στην κεντρική μας σελίδα είναι αναρτημένη όλη η
βασική πληροφόρηση για το πρόγραμμά μας καθώς και η αίτηση για την συμμετοχή
μας.
Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι, που θέλουν να ενταχθούν στο ομαδικό
ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν ( εάν το προτιμούν )και στα γραφεία
του Συνεταιρισμού τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
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