
 

 
 
Αναµφισβήτητα επέδειξε επιµονή, δύναµη, αντοχή, µα πάνω 

απ’ όλα θέληση. Στοιχεία που θα χρειαστεί να διατηρήσει και 

στην πορεία του προς το πτυχίο. 
 
Μέχρι τώρα βέβαια, βρισκόταν κάτω από την οµπρέλα της 

οικογενειακής προστασίας. Τώρα τα πράγµατα αλλάζουν, 

ακόµη περισσότερο δε αν η σχολή φοίτησης βρίσκεται σε πόλη 

µακριά από την οικογενειακή εστία.  

Κι εδώ ξεκινούν οι ανησυχίες των γονέων και φυσικά οι µεγαλύτερες οικονοµικές υποχρεώσεις. Το 

καµάρι µας θα πρέπει πλέον να φροντίσει µόνο του όχι µόνο για την παρακολούθηση των µαθηµάτων, 

αλλά και για τις απλές καθηµερινές του ανάγκες στέγης, σίτισης, ένδυσης, µετακίνησης, οικονοµικής 

διαχείρισης. Αλήθεια, πόσο έτοιµο µπορεί να είναι για αυτές τις προκλήσεις;  

Κι αν κάτι πάει στραβά; Εδώ είµαστε εµείς να του παρέχουµε ένα ‘µαξιλάρι’ 

που θα διασφαλίσει τις οικονοµίες του γονέα. Βασιστείτε στη γνώση και την 

εµπειρία µας και µε βάση τις ανάγκες σας / ανάγκες του, επιλέξτε καλύψεις: 

� Ευθύνης προς τον ιδιοκτήτηΕυθύνης προς τον ιδιοκτήτηΕυθύνης προς τον ιδιοκτήτηΕυθύνης προς τον ιδιοκτήτη για ζηµιές στο νοικιασµένο σπίτι (είτε από 

φωτιά από το λάδι που τηγάνιζε, είτε από νερά επειδή έφυγε για λίγες 

ηµέρες χωρίς να κλείσει την κεντρική παροχή), αλλά και σσσσττττηνηνηνην ίδια του  ίδια του  ίδια του  ίδια του την οικοσκευήτην οικοσκευήτην οικοσκευήτην οικοσκευή από ένα 

πλήθος κινδύνων, µε κόστος που ξεκινά από από από από € 25 € 25 € 25 € 25 το χρόνοτο χρόνοτο χρόνοτο χρόνο.     

� ΕΕΕΕξόδων αντιµετώπισης ενός µικροτραυµατισµούξόδων αντιµετώπισης ενός µικροτραυµατισµούξόδων αντιµετώπισης ενός µικροτραυµατισµούξόδων αντιµετώπισης ενός µικροτραυµατισµού, π.χ. ποδηλατώντας, µε κόστος από από από από € € € € 33330 το 0 το 0 το 0 το 

χρόνοχρόνοχρόνοχρόνο. 

� ΤωνΤωνΤωνΤων    οικονοµικών του οικονοµικών του οικονοµικών του οικονοµικών του υποχρεώσεων υποχρεώσεων υποχρεώσεων υποχρεώσεων µέχρι το πέρας των σπουδών τουµέχρι το πέρας των σπουδών τουµέχρι το πέρας των σπουδών τουµέχρι το πέρας των σπουδών του, στην περίπτωση που ο 

γονιός υποστεί µόνιµη βλάβη από ατύχηµα, µε κόστος από από από από € 1€ 1€ 1€ 128282828    τοτοτοτο χρόνο χρόνο χρόνο χρόνο. 

Κι όλα αυτά µε τη φροντίδα µας, όπως εµείς τεκµηριώνουµε στην www.bgk.gr/567tokens1.html και 

οι Πελάτες µας διατυπώνουν στην www.bgk.gr/explore/testimonials. 
 

 

Ελάτε από κοντά κι επιτρέψτε µας να σχεδιάσουµε τη δική σας λύση, ‘κοµµένη’ και 

‘ραµµένη’ στα µέτρα σας. Και κάτι ακόµα. 

Αν θεωρείτε ότι η προσπάθειά τους αξίζει την οικονοµική εξασφάλιση της 

ολοκλήρωσης των σπουδών τους, επιλέξτε να προσφέρετε τη δική σας λύση ως    

πολύτιµο ‘δώρο’πολύτιµο ‘δώρο’πολύτιµο ‘δώρο’πολύτιµο ‘δώρο’ στο βαφτιστήρι, στο ανίψι, στο εγγόνι σας και 

να µεταδώσετε το µήνυµαµεταδώσετε το µήνυµαµεταδώσετε το µήνυµαµεταδώσετε το µήνυµα σε φίλους που µπορεί να ενδιαφέρει. 
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