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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ως Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ. μας έχει απασχολήσει και προβληματίσει πολύ σοβαρά το
γεγονός ότι, μετά τη λήξη του Συμβολαίου Ασφάλισης Υγείας της Eurolife την 31/1/2019, παρέμειναν
δυστυχώς εκτεθειμένοι, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, πάρα πολλοί αφυπηρετήσαντες συνάδελφοι, πρώην
υπάλληλοι της Τράπεζας Κύπρου.
Αξιολογώντας με υπευθυνότητα την αρνητική αυτή εξέλιξη και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση και προστασία των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου μας, ως Διοικητικό Συμβούλιο
θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι από το 2016 ο ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ. έχει αγοράσει και προσφέρει στα μέλη του
ειδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας με την Εθνική Ασφαλιστική – ενδονοσοκομειακή κάλυψη μόνο. Το
συγκεκριμένο αυτό Σχέδιο εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και λειτουργεί με επιτυχία μέχρι σήμερα για τα
μέλη του ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο αυτό, με τους ίδιους ακριβώς όρους και διαδικασίες που ακολουθήθηκαν
αρχικά με την εισαγωγή του Σχεδίου, έχουν τα υφιστάμενα μέλη του Συνδέσμου μας, νοουμένου ότι έχουν
εξοφλημένες πλήρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Όσοι επομένως, επιθυμούν, προτρέπονται να
συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα.
Ταυτόχρονα, θέλουμε να τονίσουμε με ικανοποίηση ότι κατόπιν σχετικών επαφών με την Εθνική
Ασφαλιστική, το ίδιο ακριβώς πιο πάνω δικαίωμα έχουν – αν το επιθυμούν - και όλοι οι πρώην συνάδελφοι
μας, υπάλληλοι της Τράπεζας Κύπρου, που ήταν σε υπηρεσία τον Μάρτιο 2013 και αφυπηρέτησαν πρόωρα
κατά την περίοδο Μαρτίου – Αυγούστου 2013. Όσοι ανήκουν στην ομάδα αυτή και δεν είναι μέλη του
ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ., αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής μπορούν και
προτρέπονται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εγγραφής τους στον Σύνδεσμο. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου
θα αξιολογήσει τις νέες αιτήσεις και με χαρά θα καλωσορίσουμε τους συναδέλφους αυτούς εγγράφοντας
τους στο μητρώο ως νέα μέλη μας.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την προβλεπόμενη διαδικασία αίτησης για εγγραφή μέλους στον
ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ., όπως επίσης και για το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας στο πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.sypaytk.com/new-members
Για το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας, ειδικά, μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε επικοινωνώντας με τον
συνάδελφο Μάριο Ιερείδη, μέλος του ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ. στο τηλ. 99426464, ο οποίος είναι ο συντονιστήςσύνδεσμος μας με την εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ.
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