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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Νοσοκομειακή Περίθαλψη Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι
Είναι πρόσφατη η εμπειρία μας από το ομαδικό πρόγραμμα Υγείας που η ΣΤΑΣΥ
μας παρείχε και λόγω υψηλού δείκτη ζημιών οι καλύψεις συνεχώς μειώνονταν, ενώ
όλοι οι συνάδελφοι που αποχώρησαν έμειναν ανασφάλιστοι, και ταυτόχρονα η
συνέχιση του προγράμματος ήταν στην διακριτική ευχέρεια είτε της εταιρείας είτε
των μνημονίων με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε.
Η μόνη ασφαλής λύση για τους εργαζόμενους μέσα σε ένα ανασφαλές τοπίο υγείας
είναι η ίδρυση και λειτουργία ενός Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης, το οποίο θα
μας καλύπτει για όσο διάστημα είμαστε εργαζόμενοι, ενώ για την πραγμάτωση του
εγχειρήματος απαιτούνται θέληση, σχεδιασμός, οργάνωση, χρήματα, από όλα τα
Σωματεία εργαζομένων μαζί, μαζική συμμετοχή εργαζομένων και μεγάλο χρονικό
διάστημα για την πραγματοποίηση αυτής της λύσης.
Έχοντας υπ’ όψιν μας όλα τα ανωτέρω επιδιώξαμε και πετύχαμε τελικά, μέσω
δημοσίου διαγωνισμού, την καλλίτερη δυνατή λύση για όλους τους εργαζομένους
στην ΣΤΑΣΥ αλλά και τις οικογένειες τους ανεξάρτητα με το εάν είναι μέλη του
Συνεταιρισμού μας ή όχι και ανεξάρτητα ειδικότητας, θέσης εργασίας, Σωματείο στο
οποίο ανήκουν κλπ, αρχικά μέσω του Νοσοκομειακού Προγράμματος της
Ασφαλιστικής Εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη .
Στόχος μας ήταν να εξασφαλίσουμε εκτός από τη νοσοκομειακή περίθαλψη μας, και
σοβαρά κεφάλαια εξασφάλισης της οικογένειας από εργατικό ατύχημα και σύνταξη
αναπηρίας. Το πιο σημαντικό είναι ότι στα πιο πάνω κεφάλαια εξασφάλισης
συμμετέχει και ο/η σύζυγος σαν να είναι εργαζομένη στην ΣΤΑΣΥ.
Τα κεφάλαια εξασφάλισης της οικογένειας (των 30.000€ στο ένα πρόγραμμα και των
50.000€ στο άλλο) καταβάλλονται ανεξάρτητα των υπολοίπων αποζημιώσεων που
θα λάβει κάποιος για εργατικό ή ατομικό ατύχημα και είναι αφορολόγητα.

Συγκεκριμένα:
• Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ ΑΕ από 18 έως 60
ετών οι σύζυγοι και τα παιδιά τους.
• Κάθε εργαζόμενος που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα θα παραλάβει ατομικό
συμβόλαιο με όρους, καλύψεις και πλήρη ανάλυση των παροχών.
• Το συμβόλαιο δεν λήγει ούτε με την αποχώρηση (για οποιοδήποτε λόγο), ούτε
με την απόλυση ή την συνταξιοδότηση. Η Ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορεί να
διακόψει μονομερώς το πρόγραμμα ούτε σε έναν εργαζόμενο της ΣΤΑΣΥ ούτε
στο σύνολο των εργαζομένων.
• Η νοσοκομειακή περίθαλψη καλύπτει τον εργαζόμενο και την οικογένεια του
για ολόκληρη την ζωή του.
• Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι ίδιο για όλους ανεξάρτητα φύλου,
ηλικίας και την φύση της εργασίας του (τεχνικός ή υπάλληλος γραφείου).
• Η νοσοκομειακή κάλυψη ισχύει στο σύνολο των νοσοκομείων της χώρας με
κύρια έμφαση τα 18 συμβεβλημένα της Αττικής.
• Επί πλέον παρέχονται ειδικές παροχές σε επείγοντα περιστατικά.
• Ο Συνεταιρισμός μας ΔΕΝ θα ενημερωθεί για το ιατρικό ιστορικό σας το οποίο
αποτελεί απόρρητο στοιχείο και το διαχειρίζεται μόνο η ασφαλιστική εταιρία.
• Πλήρης εξωνοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε ειδικές τιμές για όλους
τους εργαζόμενους στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ μέσω του Συνεταιρισμού μας με το
πρόγραμμα Ygeia Care το οποίο λειτουργεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο και για
το οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφόρηση στην κεντρική σελίδα του
Συνεταιρισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.prosypro.gr
Εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα ενημερωθείτε για τα δύο πακέτα ασφάλισης,
το κόστος συμμετοχής και την διαδικασία εγγραφής σας αναλυτικά μέσω του
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του Συνεταιρισμού μας, μέσω ενημερωτικών συγκεντρώσεων που θα
πραγματοποιηθούν (και θα ενημερωθείτε για αυτές μέσω ανακοινώσεων), ενώ
παράλληλα όλη η πληροφόρηση θα είναι αναρτημένη στην κεντρική σελίδα μας
στη διεύθυνση http://www.prosypro.gr ή μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα
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στείλετε
email
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family100care@gmail.com επισημαίνοντας ότι είσαστε υπάλληλοι στην ΣΤΑΣΥ.
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