Στον ευαίσθητο τοµέα της ασφάλισης υγείας, που
χρόνια τώρα υπηρετούµε µε πάθος και υπευθυνότητα,
η πρόσβαση στην ιδιωτική πρωτοβάθµια περίθαλψη
παρέµενε να αποτελεί µία ακριβή και για κάποιους,
πολυτελή υπηρεσία. Πόσο µάλλον όταν αναζητούσαµε
την ιατρική συµβουλή ή γνωµάτευση από κλινικό
ιατρό.
Αυτό όµως ίσχυε µέχρι χθες. Γιατί από σήµερα,
µπορούµε όλοι πλέον να απολαµβάνουµε αξιοπρεπή
και έγκυρη πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα. Με ετήσιο
κόστος που υπολείπεται της αµοιβής για µία απλή
ιατρική επίσκεψη, ο καθένας µπορεί να αποκτήσει το
‘Safe Life Pass’. Το πρόγραµµα συνεργασίας της
ασφαλιστικής εταιρίας GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε. και
του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, που εξασφαλίζει:
 Απεριόριστες και δωρεάν ιατρικές επισκέψεις 24
ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο στους
εφηµερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων
των κλινικών του Οµίλου, για τις ειδικότητες:
•
•
•

Παθολόγου
Καρδιολόγου
Ορθοπεδικού

•
•

Παιδίατρου
Χειρουργού

 Απεριόριστες
ιατρικές
επισκέψεις
και
µε
συµµετοχή € 20 ανά επίσκεψη στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Οµίλου, για τις
ειδικότητες:
•
•
•

Γυναικολόγου
Οφθαλµίατρου
Πνευµονολόγου

•
•

ΩΡΛ
Παιδοχειρουργού

 Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις µε έκπτωση
30% επί του επίσηµου τιµοκαταλόγου του κάθε
θεραπευτηρίου του Οµίλου.
Όποια κι αν είναι η ηλικία σας ή το ιατρικό σας
ιστορικό, µη διστάσετε να αποκτήσετε κι εσείς µια
τόσο σηµαντική παροχή. Συµπληρώστε και στείλτε
µας σήµερα κιόλας την αίτηση ασφάλισης µαζί µε το
αντίγραφο τραπεζικής κατάθεσης. Σε λίγες ηµέρες θα
έχετε στη διεύθυνσή σας το συµβόλαιο µαζί µε την
ειδική κάρτα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.
Σας ευχόµαστε να έχετε καλή υγεία.
Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι ενηµερωτικό και δεν αποτελεί συµβόλαιο,
ενώ οι όροι και εξαιρέσεις του συµβολαίου παραµένουν άµεσα στη διάθεσή
σας.

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.
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