Παιδική Ζωηρότητα & Ασφάλεια
Αγαπητοί φίλοι,
Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αγωνία και την ανησυχία που βιώνει ένας γονιός για τα παιδιά του είτε
αυτά είναι βρέφη, είτε είναι οποιασδήποτε ηλικίας.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη για περισσότερη προστασία από κάθε είδους
κίνδυνο, ειδικά όταν για την επούλωσή του μπορεί να χρειαστεί να βγούμε εκτός οικονομικού προϋπολογισμού.
Προκειμένου να μειώσουμε το άγχο σας σε ότι αφορά τον οικονομικό προϋπολογισμό, σας προτείνουμε ένα ειδικό
πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ από ατύχημα, που παρέχει η φερέγγυα και αξιόπιστη εταιρία Metlife – Alico.
Πίνακας 1 - Παροχές για το παιδί μετά από ατύχημα

Παροχές - Καλύψεις

Κεφάλαια

1. Έξοδα Θεραπείας εντός νοσοκομείου
2. Έξοδα Θεραπείας εκτός νοσοκομείου
3. Έξοδα Επείγουσας Μεταφοράς
4. Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας

3.000 € ανά περίπτωση
3.000 € ανά περίπτωση
2.300 € ανά περίπτωση
50.000 € άπαξ

Σημαντικό: Η παροχές 1,2,3 καλύπτουν το 100% των εξόδων, ανά περίπτωση και ισοβίως

Πίνακας 2 - Παροχές για τον κηδεμόνα μετά από ατύχημα

Παροχές - Καλύψεις
Αγάπη είναι να είσαι εκεί όταν σε
χρειάζονται!!!

1. Κάλυψη Θανάτου
2. Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας

Κεφάλαια
50.000 € άπαξ
50.000 € άπαξ

Το πρόγραμμα μπορεί να δοθεί είτε ως οικογενειακό, είτε μεμονωμένα ανά άτομο με ασφαλιζόμενο το παιδί και
συμβαλλόμενο τον έναν γονέα – κηδεμόνα. Η κάλυψη ξεκινάει μετά την εξόφληση της 1ης δόσης (ετήσια, εξάμηνη,
τριμηνιαία, ή μηνιαία). Ηλικία εισόδου στο πρόγραμμα από 3 μηνών έως 60 ετών για να ισχύσει η ισόβια κάλυψη.
Σημαντικό: Η παροχή καλύπτει το 100% των εξόδων, ανά περίπτωση ατυχήματος (δηλαδή όσες φορές και εάν
χρειαστεί μέσα σε ένα έτος) και ισοβίως, δηλαδή προστασία για μια ζωή από σήμερα που νοιώθουμε υγιείς και
σοφοί να επιλέξουμε έγκαιρα το μέγεθος προστασίας και αγάπης που θέλουμε να παρέχουμε στην οικογένειά
μας.
Στην επόμενη σελίδα ακολουθούν παραδείγματα τιμολόγησης.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Σπύρος Γεωργιάδης
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
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Ενδεικτικός Πίνακας Ασφαλίστρων
Πακέτο κάλυψης
1 παιδί & 1 γονιός χωρίς κάλυψη
Ι.Φ.Ε. για τον γονιό
1 παιδί & 1 γονιός με κάλυψη
Ι.Φ.Ε. για τον γονιό
2 παιδιά & 1 γονιός χωρίς
κάλυψη Ι.Φ.Ε. για τον γονιό
2 παιδιά & 1 γονιός με κάλυψη
Ι.Φ.Ε. για τον γονιό
1 παιδί & 2 γονείς με κάλυψη
Ι.Φ.Ε. για τον γονιό
2 παιδιά & 2 γονείς με κάλυψη
Ι.Φ.Ε. για τον γονιό

Ετήσια
Ασφάλιστρα
280 €

Εξαμηνιαία
Ασφάλιστρα
-

Τριμηνιαία
Ασφάλιστρα
-

Μηνιαία
Ασφάλιστρα
-

385 €

195 €

-

-

440 €

220 €

-

-

545 €

275 €

-

-

600 €

300 €

150 €

50 €

765 €

385 €

195 €

65 €

Σημειώσεις:










Ι.Φ.Ε. σημαίνει Ιατρο-Φαρμαρμακευτικά Έξοδα (θεραπείας ατυχήματος) και η κάλυψη μπορεί να δοθεί και στον γονιό ή μόνο στο παιδί.
Το ελάχιστο ασφάλιστρο δόσης ανά μήνα δεν μπορεί είναι κάτω από 50 € και τριμήνου κάτω από 150 €.
Τα μηνιαία ασφάλιστρα πληρώνονται μόνο μέσω κάρτας Visa ή Master.
Η συγκεκριμένη πρόταση δεν αποτελεί συμβόλαιο και δεν αντικαθιστά τους όρους ή τις ειδικές ρυθμίσεις του συμβολαίου που θα
εκδοθεί μετά από σχετική αίτησή σας προς την εταιρία Metlife Alico.
Η επιλογή ασφαλιστικού προϊόντος θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθείται από ανάλυση των τρεχουσών αναγκών της οικογένειας.
Σε περίπτωση ασφάλισης οδηγού μοτοσυκλέτας άνω των 125 cc το ασφάλιστρο προσφαυξάνεται κατά 50% λόγω υψηλής
επικινδυνότητας ατυχήματος. Σε περίπτωση μη αποδοχής του ως άνω επασφαλίστρου η κάλυψη περιορίζεται στο 90% των εξόδων.
Τα ασφάλιστρα του παραδείγματος έχουν υπολογιστεί για επικινδυνότητα επαγγέλματος Α (πχ. υπάλληλος γραφείου). Διαφορετικής
επικινδυνότητας επαγγέλματα (π.χ. οικοδόμος, ηλεκτρολόγος) προσαυξάνουν το ασφάλιστρο ανάλογα με την επικινδυνότητα του
επαγγέλματος.
Τα ετήσια ασφάλιστρα έως 2.400 € / οικογένεια φοροαπαλλάσουν το εισόδημά σας έως και 480 € ετησίως.

Πιθανές Παροχές Ατυχήματος:











Αμοιβές Ιατρών
Διαγνωστικές Εξετάσεις
Νάρθηκες, Επίδεσμοι, Ειδικά Επιθέματα, κ.τ.λ.
Φάρμακα (μετά από συνταγή ιατρού)
Εξαρτήματα – Βοηθήματα Αποκατάστασης (π.χ. πατερίτσες, κ.ο.κ.)
Φυσικοθεραπείες
Μεταφορά με Ιδιωτικό Ασθενοφόρο Νοσοκομείου
Έξοδα Χειρουργού, Αναισθησιολόγου και λοιπά έξοδα νοσοκομείου (π.χ. μηνίσκος, ρήξη συνδέσμου, συρραφή τραύματος, κλπ)
Πλαστική Χειρουργική μετά από έγκαυμα
Οδοντιατρική Αποκατάσταση σε Οδοντίατρο, Γναθοχειρουργό, κ.ο.κ.
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