Altius Προσωπικών
Ατυχημάτων

Η δική σας ασπίδα προστασίας

Προστασία κάθε στιγμή
ό,τι κι αν συμβεί!

Γιατί να επιλέξετε το Altius
Προσωπικών Ατυχημάτων

Είναι γεγονός ότι ο καθένας μας εκτίθεται
καθημερινά σε μικρούς ή μεγάλους κινδύνους, με
πιθανότητα να τραυματιστεί από ατύχημα. Η Altius
Insurance, με την ομπρέλα του Altius Προσωπικών
Ατυχημάτων, σας κάνει να νιώθετε ασφαλείς και να
κινείστε με σιγουριά, προσφέροντάς σας ουσιαστική
ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος.

• Γιατί σας παρέχει τους πιο κατανοητούς,
σύγχρονους και ευέλικτους όρους ασφαλίσεως.
• Γιατί σας αποζημιώνει άμεσα σε περίπτωση
ατυχήματος.
• Γιατί εσείς σχεδιάζετε και εσείς αποφασίζετε το
εύρος και το ύψος των καλύψεων σας.
• Γιατί σας προσφέρεται με τα πλέον προσιτά
ασφάλιστρα.

Τι είναι το Altius Προσωπικών
Ατυχημάτων
Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας καλύπτει
από τις συνέπειες οποιουδήποτε ατυχήματος,
προστατεύοντας
το
εισόδημά
σας,
ή
εξασφαλίζοντας τους δικούς σας ανθρώπους, τη
στιγμή που θα το έχουν πραγματικά ανάγκη. Το
πρόγραμμα σας παρέχει τέσσερις βασικές
καλύψεις:

• Οικογενειακή

εξασφάλιση
σε
περίπτωση
απώλειας
ζωής
εξαιτίας
οποιουδήποτε
ατυχήματος.
• Προστασία εισοδήματος σε περίπτωση μόνιμης
ανικανότητας για εργασία.
• Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος λόγω
πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας, μέχρι και 104
εβδομάδες.
• Κάλυψη όλων των ιατρικών εξόδων σας, καθώς
και των εξόδων διαμονής σας σε νοσηλευτικό
ίδρυμα λόγω ατυχήματος.

Πώς μπορώ να το αποκτήσω;
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα πλεονεκτήματα των
καλύψεων του “Altius Προσωπικών Ατυχημάτων”
από τα γραφεία της Altius Insurance.
Λευκωσία: 22379999, 22311333, 22394600,
22328066, 22328067, 22328068
Λάρνακα: 24651414
Λεμεσός: 25819646
Πάφος:
26910001

Σημείωση:
Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο συνοψίζει τα κύρια
χαρακτηριστικά του Ασφαλιστηρίου. Λεπτομέρειες
και δείγμα του Ασφαλιστηρίου, μπορείτε να
προμηθευτείτε από τον Ασφαλιστικό σας
Σύμβουλο ή τα κατά τόπους γραφεία μας.

H Altius Insurance με εμπνευσμένο όραμα και
ισχυρές

αξίες

ξεχωριστής

στοχεύει στην κάλυψη κάθε

ασφαλιστικής

ανάγκης,

μέσω

σύγχρονων, ολοκληρωμένων και ευέλικτων
προγραμμάτων, στους τομείς των Aσφαλίσεων
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Zωής και Γενικών Aσφαλίσεων.
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