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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 031                      Σεπτέμβριος 2011 
 

Θέμα : ΔΩΡΕΑΝ Kάρτες Προνομίων ΥΓΕΙΑΣ από την CROMAR 
 
Αγαπητοί μας Συνεργάτες,     
 
Οπως ήδη γνωρίζετε, η CROMAR, σε μία προσπάθεια έμπρακτης ανταπόδοσης της 
εμπιστοσύνης και υποστήριξής σας, παρέχει σε εσάς και τους ασφαλισμένους στην CROMAR 
πελάτες σας, ευεργετικά προνόμια υγείας, με τις κάρτες ειδικών προνομίων CROMAR 
BENEFIT CARDS.   
 
Οι κάρτες αυτές, σας παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και σας προσφέρουν, σε συνεργασία με 
κορυφαία στο χώρο της Υγείας Διαγνωστικά και Νοσηλευτικά Κέντρα πρότυπου επιπέδου, 
προνομιακές υπηρεσίες υγείας, όπως:   
 

• Σημαντικότατες εκπτώσεις σε πλήθος διαγνωστικών εξετάσεων 
• Δωρεάν ή με σημαντική έκπτωση επισκέψεις σε ιατρούς 
• Εκπτώσεις για νοσοκομειακή περίθαλψη 
 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς με τους οποίους ισχύουν τα ευεργετικά προνόμια έχουν διευρυνθεί 
και είναι οι εξής: 
 
- ΔΙΑΓΝΩΣΗ Όμιλος Εταιριών Υγείας (& συνεργαζόμενα κέντρα για την περιφέρεια) 
- ATHENS VISION Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας 
- ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ  
- METROPOLITAN HOSPITAL 
 
Δικαιούχοι είναι:  
 
Α) Όλοι οι συνεργάτες και ασφαλισμένοι μας 
Β) Οι τυχόν συνεταίροι και υπάλληλοί σας 
Γ) Όλοι οι συγγενείς πρώτου βαθμού 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των προνομίων που σας παρέχουμε, 
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=123 
 
Σε περίπτωση που αδυνατείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά, μπορείτε να έρθετε σε 
επικοινωνία με την εταιρία μας για να σας παράσχουμε κάθε αναγκαίο υλικό.  
 
Οι κάρτες αυτές, θα αποτελούν την 3η σελίδα ενός τρίπτυχου εντύπου που θα συνοδεύει κάθε 
νέο συμβόλαιο καθώς και τα πρώτα ανανεωτήρια για ένα χρόνο, έτσι ώστε όλοι οι εν δυνάμει  
ασφαλισμένοι μας να τις λάβουν στα χέρια τους. 
 
Παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά τους πελάτες σας ώστε να δώσουν τη δέουσα σημασία και 
να απομονώσουν την 3η σελίδα του τρίπτυχου που είναι οι κάρτες, μία για κάθε φορέα. Οι 
κάρτες αυτές διπλώνονται σαν ακορντεόν και στο πίσω μέρος της κάθε μίας αναγράφονται τα 
προνόμια υγείας που έχουμε συμφωνήσει με τον κάθε πάροχο έτσι ώστε ο χρήστης ανά πάσα 
στιγμή να γνωρίζει τις παροχές / προνόμια και εκτώσεις που απολαμβάνει και να κάνει χρήση 
αυτών. Τις κάρτες αυτές θα πρέπει να τις έχουν πάντοτε μαζί τους – για το λόγο αυτό έχουμε 
φροντίσει να έχουν μέγεθος πιστωτικής κάρτας – και να τις επιδεικνύουν όταν θελήσουν να 
κάνουν χρήση των προνομίων. 
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Ελπίζουμε, οι κάρτες CROMAR BENEFIT CARDS να συμβάλλουν στη διατηρησιμότητα της 
σχέσης σας με τους πελάτες σας και στο μέλλον να τις εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο τα 
ευεργετικά προνόμια, προς όφελος των συνεργατών και ασφαλισμένων μας. 
 
Για την Εταιρία, 
 

 
Κλαίρη Πετούνη 
Γενική Διεύθυνση 
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