
Αγαπητά μέλη,
Το  Σωματείο  μας  αναζητώντας  συνεχώς  λύσεις  και  υπηρεσίες  που  μπορούν  να
βοηθήσουν τα μέλη, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, εξασφάλισε
για  τα  μέλη  και  τις  οικογένειές  τους,  διαγνωστικές  και  εξειδικευμένες  εξω-
νοσοκομειακές  ιατρικές  προτάσεις  και  προνομιακές  καλύψεις  με  ιδιαίτερα
ελκυστικούς όρους. 
Συγκεκριμένα,  μετά  από  συναντήσεις  και  διαπραγματεύσεις  με  την  καταξιωμένη
εταιρεία MED4U, προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης της Κάρτα Μέλους – με όλα
τα προνόμια που συνοψίζονται παρακάτω – απο τα μέλη μας, με ετήσια συνδρομή
35 € για ένα άτομο ή 90 € συνολικά για οικογένεια μέχρι 6 ατόμων.
Θεωρούμε χρέος μας να σας απευθύνουμε αυτό το μήνυμα μαζί με την παράκλησή 
μας για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας.

Συνοπτική Παρουσίαση  ΚΑΡΤΑ       
Η  εταιρεία,  με  τον  διακριτικό  τίτλο  Med4u δημιουργήθηκε  από  μια  ομάδα
καταξιωμένων  ιατρών  με  σκοπό  να  προσφέρει  ιατρικές  προτάσεις  που  δεν
καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστικά & Νοσοκομειακά Προγράμματα. 
Προνόμια Για Την Υγεία Σας ..…

 Δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών Νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων.
 Δωρεάν μέχρι 7 ομάδες Check UP το χρόνο ανά μέλος.
 Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές Φ.Ε.Κ. χωρίς παραπεμπτικό & Συνταγή ιατρού.
 Έκπτωση έως 40% επί του κόστους διαγνωστικών εξετάσεων που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο Φ.Ε.Κ.
 Ψηφιακή Μαστογραφία μόνο με 16€ (Αθήνα & Θεσσαλονίκη)
 Απεριόριστες επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς  από 15€.
 Δωρεάν μέχρι δύο Οδοντιατρικούς καθαρισμούς ανά έτος το κάθε μέλος.
 Δωρεάν οδοντιατρικό πιστοποιητικό για Σχολική χρήση.
 Δωρεάν αντιμετώπιση σε έκτακτο οδοντιατρικό περιστατικό και παροχή έκπτωσης

50% σε όλες τις λοιπές οδοντιατρικές πράξεις και θεραπείες.
 Δωρεάν Φθορίωση μέχρι 2 φορές το χρόνο ανά μέλος 
 Απεριόριστες επισκέψεις σε Λογοθεραπευτή, Οφθαλμίατρο, Οδοντίατρο, 

Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας, με προνομιακό τιμοκατάλογο.
 Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές πράξεις με 15 ευρώ ανά επίσκεψη
 Εξετάσεις Γονιδιακού ελέγχου για πρόληψη παθήσεων με έκπτωση 60-80%.
 Κατ’ Οίκον ιατροί από 30 ευρώ. 
 Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου σε περίπτωση Νοσηλείας στα συνεργαζόμενα.
 Τηλεφωνικό κέντρο 24ωρο - 365ημέρες για βοήθεια & καθοδήγηση.
 Την κάρτα Med4u μπορεί να την αποκτήσει οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως 

ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Για πληροφορίες:
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