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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
Αγαπεηνί Σπλάδειθνη,
Ο ΣΕΠΕΤΕ ζηελ 40ρξνλε πνξεία ηνπ έρεη αλαιάβεη πνιιέο θαηλνηόκεο πξσηνβνπιίεο. Mία από
απηέο αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ κειώλ ηνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Α/Κ «ΔΗΛΟΣ»
Σπιινγηθό, πξόγξακκα πνπ κόλν ν Σύιινγόο καο εμαθνινπζεί λα ζηεξίδεη, επελδύνληαο ην 40%
ησλ εηζθνξώλ ησλ κειώλ ηνπ. Επηπιένλ, ππελζπκίδνπκε όηη κεηά από αγώλεο ηνπ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο επηζηεκνληθνύο ζπιιόγνπο άιισλ ηξαπεδώλ, ζεζπίζηεθε ην επηζηεκνληθό
επίδνκα. Ο Σύιινγνο Επηζηεκνληθνύ πνηέ δελ θπλήγεζε νπηνπηθά όλεηξα (π.ρ. Εληαίν Τακείν
Τξαπεδνϋπάιιεισλ) θαη πνηέ δελ αγλόεζε ηα βαζηθά, δει. όηη ην ΤΥΠΕΤ είλαη ηδησηηθόο θνξέαο
πγείαο απηνδηνηθνύκελνο, απηνδηαρεηξηδόκελνο θαη αλεμάξηεηνο.
Ο ΣΕΠΕΤΕ, έρνληαο ππόςε ηηο ησξηλέο ζπλζήθεο ζην ρώξν ηεο πγείαο, ν νπνίνο καζηίδεηαη από
πεξηθνπέο θαη ειιείςεηο, επηθνηλσλεί κε εζάο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη κία πξόηαζε
ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο ηεο ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ -πέξαλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΤΥΠΕΤ- ε
νπνία πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ παξνρέο:


Αζθάιηζε δσήο €10.000



Αζθάιηζε ζαλάηνπ, κόληκε νιηθή/κεξηθή αληθαλόηεηα από αηύρεκα €10.000, ζε
ζπλδπαζκό κε ην πξνεγνύκελν €20.000



Επξεία λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε (έμνδα γηα δσκάηην, ζίηηζε, ηαηξνύο, εηδηθά πιηθά,
ρεηξνπξγεία θιπ)



Επξεία έμσ-λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε (δαπάλεο γηα κηθξνβηνινγηθέο / δηαγλσζηηθέο
εμεηάζεηο, επηζθέςεηο ηαηξώλ θιπ.



Αζθάιηζε γηα λνζνθνκεηαθό ή ρεηξνπξγηθό επίδνκα (εκεξήζην ή αλά επέκβαζε)



ΕΚΠΣΩΗ ΕΩ 40% ζε πξνγξάκκαηα πγείαο Σπκπιεξσκαηηθά ησλ νκαδηθώλ (αηνκηθά,
νηθνγελεηαθά)
Δωρεάν 24ωρη ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε (κέζσ ηειεθώλνπ) ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή



ζε λνζνθνκεία, εθθξεκόηεηεο θαη δηεπζεηήζεηο ζρεηηθά κε εμεηάζεηο, θαη απνδεκηώζεηο
Οη αλσηέξσ παξνρέο κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ κε κεληαίν αληίηηκν €18,95 αλά αζθαιηδόκελν.
Επηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αζθάιηζεο εμαξησκέλσλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, κε θαηαβνιή
πξόζζεηνπ αληίηηκνπ. Σεκεηώλνπκε όηη ην σο άλσ πξόγξακκα αθνξά ζπλαδέιθνπο-κέιε ηνπ
ΣΕΠΕΤΕ, θαζώο θαη ζπληαμηνύρνπο (πνπ ππήξμαλ κέιε ηνπ ΣΕΠΕΤΕ) ειηθίαο έσο θαη 70 εηώλ. Σην
ελ ιόγσ πξόγξακκα ν Σύιινγνο ζα ζπκκεηέρεη κε έλα πνζό.
Τo Δ.Σ. ηνπ ΣΕΠΕΤΕ

