
 πακέτο
βασικών καλύψεων
κομμένο & ραμμένο

στις ανάγκες του
σήμερα 

NEO
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Αναγνωρίζοντας ότι ζούµε µια πρωτόγνωρη κατάσταση,
όπου οι ανησυχίες όλων είναι αυξηµένες και η ανάγκη για 
ασφάλεια ακόµα πιο επιτακτική, η Altius Insurance 
προσφέρει ένα ολοκληρωµένο πακέτο καλύψεων ζωής και 
υγείας, το οποίο ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που 
βιώνουµε. Το συγκεκριµένο πακέτο περιλαµβάνει τις 
παρακάτω καλύψεις της Altius Insurance, σε συνδυασµό µε
την ενισχυµένη κάλυψη για απώλεια ζωής από Covid-19:

• Ασφάλεια Ζωής

• Μόνιµη Ολική Ανικανότητα

• Altius Υπερκάλυψη 35 (35 Σοβαρές Ασθένειες)

• Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρου

Πρόκειται για ένα αναβαθµισµένο και περιεκτικό πακέτο κάλυψης ολικής προστασίας.

Το νέο προνοµιακό πακέτο κάλυψης της Altius Insurance προσφέρεται µε 20% έκπτωση για το ευρύ κοινό, ως µέρος 
του προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας και µε 30% έκπτωση για τους επαγγελµατίες του 
τοµέα υγείας, ως ένδειξη ευγνωµοσύνης για την ανεκτίµητη προσφορά τους το τελευταίο διάστηµα. Τα µειωµένα 
ασφάλιστρα ισχύουν µέχρι το τέλος του 2020.

Τα ασφαλισµένα ποσά του πακέτου έχουν οριστεί ως εξής:
• Για το σχέδιο Ασφάλειας Ζωής είναι €30.000, €50.000 ή €100.000.

• Για τα σχέδια Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας και Υπερκάλυψης 35 (35 Σοβαρές Ασθένειες)
 είναι σταθερό στις €30.000.

• Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ζωής από Covid-19 ύψους €5.000.
 (Η κάλυψη αυτή αποτελεί συμπληρωματικό ωφέλημα, καθώς όλα τα πακέτα Ζωής και Υγείας
 της Altius Insurance καλύπτουν Πανδημίες.)

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

1. Ασφάλεια Ζωής  €30.000

2. Μόνιµη Ολική Ανικανότητα €30.000

3. Altius Υπερκάλυψη 35 (35 Σοβαρές Ασθένειες)  €30.000

4. Απαλλαγή  Πληρωµής Αφαλίστρου Ασφάλιστρο

Επιπρόσθετη κάλυψη για  απώλεια ζωής από Covid-19   €5.000

Ειδική έκπτωση πακέτου 20%

Τελικό ασφάλιστρο πακέτου €20,23

Περαιτέρω έκπτωση για εργαζόµενους στον τοµέα υγείας 10%

Τελικό ασφάλιστρο πακέτου για εργαζόµενους στον τοµέα υγείας €18,21

Ασφ. ποσό / Έκπτωση
/ Τελικό ασφάλιστρο

Παράδειγµα: Σε περίπτωση απώλειας της συγκεκριµένης ασφαλισµένης ζωής από COVID-19, το συνολικό ωφέληµα 
ζωής θα είναι € 30.000 συν € 5.000.

Παράδειγµα ασφαλίστρων για ασφαλισµένη ζωή ηλικίας 30 ετών, µε ασφαλισµένο ποσό τις €30.000:

www.altiusinsurance.net Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε

την ιστοσελίδα της Altius Insurance ή καλέστε στο 22716899

Altius Insurance altius.insurance.cy


