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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ συμφώνησαν!!! ΠΑΣΚΕΔΙ και Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρουν
δωρεάν ασφαλιστικά προνόμια
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΣΚΕΔΙ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την
Ασφαλιστική Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη (γνωρίστε την Ευρωπαϊκή Πίστη), εξασφαλίσαμε για τα
μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., ένα πλήθος σημαντικών παροχών για την προστασία αγαθών, για τα οποία όλοι
οι άνθρωποι και ειδικά τα μέλη μας, αγωνίζονται νυχθημερόν, όπως είναι ενδεικτικά το εισόδημά τους, η
οικογένειά τους, η περιουσία τους και η ποιότητα ζωής τους.
Σημαντική παροχή στα μέλη μας είναι επίσης η κατά προτεραιότητα δωρεάν παροχή του Ασφαλιστικού
Γονέα από την Ευρωπαϊκή Πίστη, μέσω του οποίου εξασφαλίζονται οι παροχές του Ασφαλιστικού
Γονέα.
Σημειώνεται ότι ειδικά και μόνο για τα μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., ο Ασφαλιστικός Γονέας μπορεί να
χρησιμοποιείται και για τις επαγγελματικές αγορές από τα SUPER MARKET CASH and CARRY
ΜΑΣΟΥΤΗΣ, αλλά και από όλα τα SUPER MARKET της τεράστιας αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα.
Σας προσκαλούμε να αξιοποιήσετε αυτήν την σημαντική επιχειρηματική συμφωνία,
εξοικονομώντας χρήματα και εξασφαλίζοντας μοναδικά προνόμια που δεν θα βρείτε σε άλλες εταιρίες,
όπως η κάλυψη του Φόρου Κληρονομιάς, το ιδιωτικό Σύστημα Υγείας, το ιδιωτικό Σύστημα
Συνταξιοδότησης, καθώς και <<προϊόντα>> απόλυτης προστασίας του εισοδήματος, της οικογένειας και
της ποιότητας της ζωής σας.
Για την πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωσή σας, προσωπικό του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ή/ και ειδικά
εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Πίστης θα επικοινωνήσουν σύντομα μαζί σας για τον
προσδιορισμό ενός ραντεβού.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Νίκη Κωνσταντίνου
Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Α. ΠΑΡΟΧΕΣ
1) Ο Ασφαλιστικός Γονέας παρέχεται δωρεάν, χωρίς κόστος.
2) Εξασφαλίζει δωρεάν αγορές στην οικογένεια του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση απώλειας ζωής
από ατύχημα επί 12 μήνες.
3) Εξασφαλίζει δωρεάν αγορές στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο, σε περίπτωση Νοσοκομειακής
Περίθαλψής του από ατύχημα, για χρόνο ίσο προς τον χρόνο Νοσηλείας του μέχρι 12 μήνες. Το ύψος
των δωρεάν αγορών των ως άνω περιπτώσεων 2 & 3, είναι ίσο προς το ύψος των αγορών που έχει
κάνει ο ίδιος και η οικογένειά του με την χρήση του Ασφαλιστικού Γονέα σε προηγούμενο ίσο χρόνο

προς τον χρόνο νοσηλείας ή στους προηγούμενους 12 μήνες (περίπτωση απώλειας ζωής από
ατύχημα). Οι κάτοχοι του Ασφαλιστικού Γονέα δεν πληρώνουν ούτε ασφάλιστρα για αυτό το
ασφαλιστήριο, ούτε την αξία των αγορών τους σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου ως άνω.
4) Σε περίπτωση που ο κάτοχος του Ασφαλιστικού Γονέα είναι ήδη ή γίνει ασφαλισμένος μας
σ΄οποιοδήποτε άλλο είδος ασφάλισης (Ζωής, Πυρός, Αυτοκινήτου κλπ.), η εταιρία μας του επιστρέφει τα
καταβληθέντα ασφάλιστρα πλην ενός ευρώ, ανάλογα με το ύψος των αγορών που κάνει με την χρήση
του Ασφαλιστικού Γονέα.
Β. ΧΡΗΣΗ
Με την λήξη των αγορών σας και την εξόφλησή τους παραδίνετε στον ταμία την κάρτα Ασφαλιστικού
Γονέα για ενημέρωση των δικαιωμάτων σας.
Περισσότερες πληροφορίες για τον Ασφαλιστικό Γονέα στο www.asfalistikosgoneas.gr

