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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ TEST COVID 19

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού Eurobank-Ergasias, πάντα πρωτοπόρος σε θέματα υγείας,
αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη βούλησή του να εξασφαλίζει νέες παροχές σε αυτό τον τόσο
ευαίσθητο τομέα, τόσο για τα μέλη του αλλά και για τις οικογένειές τους, στην Αθήνα και στην
Περιφέρεια.
Σήμερα, λόγω της Πανδημίας και της ανάγκης που διαμορφώνεται για την έγκυρη και γρήγορη
ανίχνευσή του Covid19 με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, προχωρήσαμε σε μία νέα συμφωνία που
αφορά τη διενέργεια μοριακής εξέτασης RT-PCR, σε πληθώρα διακεκριμένων διαγνωστικών
κέντρων σε όλη την Ελλάδα, με προνομιακή τιμολόγηση για τα μέλη μας.
Οι ειδικές τιμές κόστους καλύπτουν όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, τους/τις συζύγους,
τα παιδιά τους, τους γονείς τους και τα πεθερικά τους.
Η διαδικασία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προνομιακή τιμολόγηση και ο συντονισμός του
ραντεβού για την διενέργεια του PCR TEST για τον COVID 19, είναι απλή:
•

•

•
•
•

Ο υποψήφιος εξεταζόμενος καλεί το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο: 210 2322 997
αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του (ή αν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος, το
ονοματεπώνυμο του μέλους μας και τη συγγενική τους σχέση).
Το Συντονιστικό Κέντρο, ανάλογα με την περιοχή που εξυπηρετεί τον υποψήφιο εξεταζόμενο,
στέλνει ηλεκτρονική ειδοποίηση (mail) στο πλησιέστερο συνεργαζόμενο Διαγνωστικό Κέντρο,
προκειμένου να διασφαλίσει το κόστος.
Κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά το διασφαλισμένο κόστος της εξέτασης.
Ο ενδιαφερόμενος καλεί ο ίδιος το Διαγνωστικό Κέντρο και κλείνει ραντεβού στο συμφωνημένο
κόστος.
Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει την συμφωνημένη συμμετοχή του, κατά την αναχώρησή του από το
Διαγνωστικό Κέντρο.

ΚΟΣΤΟΣ:
ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε
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Νομός Αττικής:
•
•
•

Από 49€ έως 55€ στα διαγνωστικά κέντρα,
65€ κατ’ οίκον εξέταση
Από 30 έως 80€ στα συμβεβλημένα Νοσοκομεία.

Νομός Θεσσαλονίκης:
•
•

55€ στα διαγνωστικά κέντρα
70€ στα συμβεβλημένα Νοσοκομεία.

Πανελλαδικά:
•

Από 55€ έως 70€ ανά test στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα μοριακού ελέγχου, με την
διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού Eurobank-Ergasias θα συνεχίσει να δίνει δυναμικό παρόν,
αφουγκραζόμενος τις ανάγκες της εποχής και αποδεικνύει για μία ακόμη φορά την έμπρακτη
στήριξή του στα μέλη του και τις οικογένειές τους, αναζητώντας ουσιαστικές και χρήσιμες παροχές.
Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε.
Κάθε στιγμή είμαστε δίπλα σας!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε

ο Γεν. Γραμματέας
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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