Αγαπητοί Γονείς,
Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που µας δείξατε και ελπίζουµε η διαµονή σας
στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας να ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας.
Για σας που επιλέξατε τον Όµιλο ΙΑΣΩ, προσφέρουµε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το παιδί σας και χωρίς καµία
οικονοµική επιβάρυνση, ένα ΠΟΛΥΤΙΜΟ ∆ΩΡΟ, το πρόγραµµα «ΣΤΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ».
Μια ασφάλιση υγείας, σε συνεργασία µε την Εθνική Ασφαλιστική, που παρέχει στο παιδί σας
αποκλειστικά προνόµια στο ΙΑΣΩ Παίδων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ»
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΣΩ Παίδων
Η κάλυψη του παιδιού ξεκινά να ισχύει σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του ασφαλιστηρίου.
∆ιακοπή του συµβολαίου οποιαδήποτε χρονική στιγµή το επιθυµείτε, χωρίς καµία επιβάρυνση. Η
διακοπή γίνεται αυτόµατα µε τη µη πληρωµή του ετήσιου ασφαλίστρου.
∆ωρεάν ασφάλιστρο για τους 12 πρώτους µήνες.
Χαµηλό κόστος ασφαλίστρου από τον 2ο χρόνο και µόνον εαν επιθυµείτε την ανανέωση του
συµβολαίου.
Σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού στο ΙΑΣΩ Παίδων, µικρή συµµετοχή στα έξοδα νοσηλείας που
περιορίζεται µόνο στο 10%.
Υψηλό όριο κάλυψης, 173.000€ ανά νοσηλεία. Η νοσηλεία περιλαµβάνει εκτός από τα έξοδα του
νοσοκοµείου και όλες τις αµοιβές των ιατρών.
Το πρόγραµµα «Στοργή για µια Ζωή» λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα ασφάλισης της
Εθνικής Ασφαλιστικής. Με την υπογραφή του συµβολαίου και µόνο απολαµβάνετε όλα τα προνόµια του προγράµµατος.
Μπορείτε να ενηµερώνεστε άµεσα (µετά την πρώτη µέρα της εισαγωγής σας) για το πρόγραµµα, από το τµήµα
του Ιατρικού Αρχείου, το οποίο λειτουργεί ∆ευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 16:00 και βρίσκεται στο υπόγειο (-1) της
Κλινικής.
Σε περίπτωση που επιθυµείτε περαιτέρω ενηµέρωση σχετικά µε τις παροχές του προγράµµατος, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µαζί µας στο τηλέφωνο 2410996830 ή στο εσωτερικό τηλέφωνο 6830.
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