




 

                                                                                 ΚΩ∆. 101/2010-06 

Τι προβλέπει η κάλυψη;  Personal Protection Family Protection 

� Αποζηµίωση ιατροφαρµακευτικών εξόδων ατυχήµατος 

εντός ή εκτός νοσοκοµείου, µέχρι του ποσού των…………………… 

� Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης από ατύχηµα, 

καταβάλλεται ποσοστό (%) ανάλογα της σοβαρότητας, 

του ποσού των ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Σε περίπτωση νοσηλείας, καταβάλλεται αποζηµίωση για 

κάθε διανυκτέρευση και για όλη τη διάρκεια της 

νοσηλείας, µε ανώτατο όριο τις 180 ηµέρες, ποσό ……………………………… 

� Σε περίπτωση κατά την οποία ατύχηµα προκαλέσει στο 

ασφαλισµένο µόνιµη και ολική ή µερική ανικανότητα 

για εργασία, καταβάλλεται ποσό ή ποσοστό (%) του 

ποσού αντίστοιχα, των………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισµένου από 

ατύχηµα, καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των…………. 

 
 

€ 1.000 
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€ 15 
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€ 10.000 
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€ 15 

 

 

 

€ 10.000 

 

€ 10.000 

Πότε παρέχεται κάλυψη;    

Με εξαίρεση την αποζηµίωση εξόδων, το πρόγραµµα 

καλύπτει ανεξάρτητα και επιπλέον από οποιαδήποτε 

άλλη παροχή κοινωνικής ή ιδιωτικής ασφάλισης, σε 

περιπτώσεις είτε τροχαίου, είτε εργατικού, είτε ατυχήµατος 

στα πλαίσια της ιδιωτικής του ζωής: 

� τον ασφαλισµένο …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� την σύζυγό του ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� κάθε ανήλικο παιδί (µε ανώτατο όριο το 50% των ποσών)…… 
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Πού παρέχεται η κάλυψη;    

Η κάλυψη παρέχεται σε όλο τον κόσµο και σε 24ωρη βάση 
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Ποιο είναι το κόστος της ασφάλισης;    

Το ετήσιο µικτό ασφάλιστρο, ξεκινά………………………………………………………………………………… 

µε προτεινόµενη λύση από την εµπειρία µας [3 µονάδες] …… 

ποσό το οποίο υπόκειται σε φορολογική απαλλαγή ……………………………… 

 από € 40 

από € 120 

���� 

από € 117 

από € 351 

���� 



Σας προτείνουµε: 

� Συγκεντρώστε τα ασφαλιστήρια σας σε µία 

ενιαία και αποτελεσµατική διαχείριση. 

� ∆ιαµορφώστε τη σύνθεση και το ύψος των 

παροχών, ώστε να απαντούν στις µεταβαλλόµενες 

και πραγµατικές σας ανάγκες. 

� Απαιτήστε προσωπική εξυπηρέτηση. 

Σας προσφέρουµε, χωρίς επιπλέον κόστος: 

� Προσωπικό ενδιαφέρον και εξατοµικευµένη 

προσέγγιση στις ασφαλιστικές σας ανάγκες. 

� Τεχνογνωσία και πλούσια εµπειρία τοποθέτησης 

κινδύνων σε πλήθος ασφαλιστικών εταιριών, 

υπηρετώντας το θεσµό της ασφάλισης από το 1991.  

� Πρωτοποριακά σχεδιασµένη παρακολούθηση των 

ασφαλιστηρίων που µας εµπιστεύεσθε. 

� Τακτική ενηµέρωση για σύγχρονα ασφαλιστικά 

προϊόντα που υπογράφουµε. 

� Φιλική εξυπηρέτηση όποτε τη χρειασθείτε µα 

πάνω απ’ όλα 

� Πηγαία και διαρκή διάθεση για προσφορά που θα  

βελτιώνει τις υπηρεσίες που θα σας παρέχονται. 

 

Επιλεγµένος Συνεργάτης: 

 

 

 

 

 

 

 

 




