
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY
Δεν χρειάζονται παρά μόνον λίγα λεπτά για να σκεφτεί κανείς τι μπορεί να κάνει για να εξασφαλίσει τους αγαπημένους τους, 

αρκεί να ξέρει σε ποιους ανθρώπους θα απευθυνθεί.

Η VIDA δίνει άμεσα την λύση που ταιριάζει σε εσάς.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ασθένεια & Ατύχημα : κεφάλαιο κάλυψης 15.000€ ετησίως

Καλέστε μας σήμερα 211-800-4353 για να λάβετε την προσφορά σας 

Συμπληρώστε την 

Φόρμα 

ενδιαφέροντος

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα 500€ ανά περιαστατικό.

- 100% στα δημόσια Νοσοκομεία

- 80% στα συμβεβλημένα 

- 70% στα μη συμβεβλημένα

Κατηγορία δωματίου : ΔΙΚΛΙΝΟ

Αμοιβές Χειρουργού και αναισθησιολόγου, καλύπτονται.

Έξοδα επείγουσας μεταφοράς σε ιδιωτικό νοσοκομείο 500€

Χειρουργικό επίδομα 3.000€
* Καταβάλλεται σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει τα έξοδα Νοσηλείας

Απώλεια Ζωής από ατύχημα 30.000€
* Η κάλυψη αφορά τους γονείς, όχι τα προστατευόμενα μέλη

Ημερήσιο Νοσοκομειακό επίδομα 20€ με ανώτατο όριο 90 ημέρες
* Καταβάλλεται σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει τα έξοδα Νοσηλείας

Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα 30.000€ εφάπαξ ποσού και 500€ μηναία σύνταξη για 10 χρόνια.
* Η κάλυψη αφορά τους γονείς, όχι τα προστατευόμενα μέλη

Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα, ποσοστιαία με ανώτατο κεφάλαιο 30.000€
* Η κάλυψη αφορά τους γονείς, όχι τα προστατευόμενα μέλη

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΩΣ 4 ΜΕΛΗ : 400€
( Για κάθε επιπλέον μέλος πέραν των τεσσάρων 115€ )

 Επικοινωνήστε μαζί μας  ή 

 συμπληρώστε την Φόρμα στο 

 πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ προκειμένου να σας 

βοηθήσουμε σε αυτό που αναζητάτεΔεν βρήκατε αυτό που σας ενδιαφέρει;

( Πατάς το : Δεν βρήκατε αυτό που σας ενδιαφέρει και μεγαλώνει 

το παράθυρο όπου θα Αποκαλύπτει τοδιπλανό κείμενο στο 

κόκκινο πλαίσιο ) --------------------->



Φόρμα Ενδιαφέροντος :

Όνομα :                                                                                       Επώνυμο :   

Ημερ. Γεννήσεως :                                     

Οικογενειακή Κατάσταση  :   Άγαμος          Έγγαμος        Αριθμός Τέκνων 

 

Email : 

                 Συμπληρώστε το email σας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας :

                                                  Συμπληρώστε το τηλέφωνο ή κινητό σας. 

Θα ήθελα πληροφορίες ή / και Προσφορά ασφάλισης για : *

   Συμπληρώστε το αίτημα σας και ότι άλλες παρατηρήσεις επιθυμείτε.


