


Τι είναι
Πόσο κοστίζει
Πώς λειτουργεί
Πώς χρησιμοποιείται
Λόγοι απόκτησης



Ο Ασφαλιστικός Γονέας είναι μια πρωτοποριακή ασφάλιση που

προσφέρει χωρίς κόστος τα καθημερινά ψώνια στην οικογένεια του

ασφαλισμένου.

Με τις αγορές που πραγματοποιούνται από τον ίδιο ή/και την οικογένειά

του από συμβεβλημένες με την Ευρωπαϊκή Πίστη επιχειρήσεις, διασφαλίζει

ότι σε περίπτωση απώλειας ζωής του από ατύχημα, η οικογένειά του

εξασφαλίζει για ένα έτος τις καθημερινές της αγορές και σε περίπτωση

νοσηλείας του από ατύχημα η οικογένεια του εξασφαλίζει τις αγορές που

αντιστοιχούν στις ημέρες νοσηλείας του.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΥΑΛΙΣΙΚΟ ΓΟΝΕΑ



Και στις δύο περιπτώσεις, το ανώτατο όριο κάλυψης διαμορφώνεται στα

1.500 ευρώ μηνιαίως ή στα 18.000 ευρώ ετησίως.

Επιπρόσθετα εάν ο ασφαλισμένος έχει ή αποκτήσει στο μέλλον

συμβόλαιο στην Ευρωπαϊκή Πίστη σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα,

μπορεί να μειώσει τα ασφάλιστρά του, ανάλογα με το ύψος των αγορών

του, τόσο έτσι ώστε να πληρώνει μόνο € 1.

Ο Ασφαλιστικός Γονέας προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο από την

Ευρωπαϊκή Πίστη και είναι μια πράξη αλληλεγγύης προς την Ελληνική

κοινωνία.



Δικαίωμα επιστροφής 
ασφαλίστρων που 
εξαρτάται από το 
ύψος των ετήσιων 
αγορών από τις 
συμβεβλημένες 

επιχειρήσεις, μόνον.  
Όσο μεγαλύτερες 

είναι οι αγορές τόσο 
μεγαλύτερο είναι το 
ποσό επιστροφής 

ασφαλίστρων.

Δικαίωμα δωρεάν 
αγορών από τις 
συμβεβλημένες 
επιχειρήσεις σε 

περίπτωση Απώλειας 
Ζωής από ατύχημα & 

Νοσοκομειακής 
Περίθαλψης από 

ατύχημα.  

Παρέχεται εντελώς 
δωρεάν στο 

προσωπικό της 
εταιρίας σας από 18-

70 ετών.



ΠΟΟ ΚΟΣΙΖΕΙ

Σίποτα απολύτως. Προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Πίστη χωρίς κόστος,

εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ηλικίας 18 έως 70 ετών.



ΠΩ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ

Ο Ασφαλιστικός Γονέας είναι το μόνο

πρόγραμμα σε σχήμα κάρτας που φροντίζει

την οικογένεια του ασφαλισμένου, όσο

πραγματοποιεί τις αγορές, που ούτως ή

άλλως θα έκανε, από συμβεβλημένες με την

Ευρωπαϊκή Πίστη επιχειρήσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα μέλη

της οικογένειας.



ΠΩ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ

Ο ασφαλισμένος πραγματοποιεί τις αγορές του από ένα συμβεβλημένο

Super Market ή από οποιαδήποτε άλλη συμβεβλημένη επιχείρηση που

συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Πίστη.

Πληρώνει στο ταμείο της συμβεβλημένης επιχείρησης.

Δίνει την κάρτα Ασφαλιστικός Γονέας για να την ενημερώσει ο

υπάλληλος.

Η αγορά του καταχωρήθηκε.





ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΣΗΗ 
ΣΟΤ ΑΥΑΛΙΣΙΚΟΤ ΓΟΝΕΑ

Προσφέρεται δωρεάν.

Εξασφαλίζει ψώνια χωρίς κόστος στην οικογένεια του

ασφαλισμένου, σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης του από

ατύχημα ή απώλεια ζωής του από ατύχημα.

Είναι πολύτιμος οικονομικά, όπως και ο φυσικός γονέας για τα

καθημερινά του ψώνια.

Επιστρέφει ένα σημαντικό μέρος των ασφαλίστρων που καταβάλλει

ο ασφαλισμένος για οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό

ασφαλιστήριο στην Ευρωπαϊκή Πίστη.




