1_Νοσοκομειακά προγράμματα
«Υγεία πάνω από όλα!»
Και ποιός δεν συμφωνεί με αυτήν τη χιλιοειπωμένη φράση.
Η υγεία είναι αδιαμφισβήτητα το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής μας.
Και φυσικά όχι μόνο η δική μας-προσωπική υγεία, αλλά και η υγεία όσων αγαπάμε πολύ.
Γιατί τι ζητά πρώτο ο κάθε γονιός για το παιδί του; Υγεία και μόνον υγεία!
Πρόκειται για έναν πολύ ευαίσθητο και ουσιαστικό τομέα, που ειδικά στις μέρες μας αποτελεί βασική ανάγκη μιας και η
κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια.
Το γραφείο μας λοιπόν, «διαβάζοντας» με ψυχραιμία και συνέπεια τους καιρούς, βρίσκεται δίπλα σας διασφαλίζοντας
για εσάς τις πιο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας (π.χ. ισόβια κάλυψη, απεριόριστη κάλυψη νοσηλειών, κάλυψη τοκετού,
απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε ιδιωτικούς ιατρούς) στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς!
Αφήστε τις έγνοιες και τους φόβους πάνω μας, ζήστε με χαμόγελο το παρόν και οραματιστείτε
με σιγουριά το μέλλον!
> Ο εξειδικευμένος μας συνεργάτης θα σας προτείνει ένα πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας!
Καλύπτοντας όλες τις ανάγκες σας!
> Μην διστάσετε να απευθυνθείτε σε εμάς, ακόμα και με βαρύ ιατρικό ιστορικό. Θα σας βρούμε τη λύση!
> Ενδεικτικά προγράμματα υγείας.
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Ενδεικτικα
νοσοκομειακά
προγράμματα

]

Α. παιδι ενος ετους
απο 117 € / ετος

Γ. αντρας 40ετων
απο 283 € / το ετος

Β. φοιτητης 20ετων
απο 142 € / ετος

Δ. αντρας 60ετων
απο 608 € / το ετος

3_Έχετε στεγαστικό, επισκευαστικό
ή επαγγελματικό δάνειο;
Τώρα μπορείτε να μειώσετε αισθητά το κόστος του δανείου σας μεταφέροντας την ασφάλεια του ακινήτου από την
τράπεζα σας χωρίς καμία επίπτωση και διατηρώντας ακριβώς τις ίδιες καλύψεις!
Ενδεικτικά αναφέρουμε:

για δάνειο
100.000 €

]

Πληρώνετε ασφάλεια
στην τράπεζά σας
295 €/χρόνο
σε εμάς
160 €/χρόνο
Διαφορά
135 €/χρόνο

Εάν μας φέρετε και το αυτοκίνητό σας, το κόστος κατεβαίνει στα 140 €/χρόνο, δηλαδή κερδίζετε 155 €/χρόνο και
επιπλέον σας παραχωρούμε και δωρεάν όχημα σε περίπτωση ατυχήματος.
Έτσι, για το δάνειο 30 ετών μπορείτε να έχετε συνολικό όφελος 4.650 €!
Κι επειδή γνωρίζουμε καλά την αξία που έχουν το σπίτι ή η επιχείρησή σας για εσάς, η πρόταση μας στηρίζεται σε μία από
τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες!
Γιατί να πληρώνετε περισσότερα για την υποχρεωτική ασφάλιση του δανείου σας;
Πληρώστε λιγότερα με τις ίδιες ακριβώς καλύψεις…
…και έχοντας έναν εξειδικευμένο σύμβουλο πάντα στη διάθεσή σας.

5_Πυρός κατοικίας
Το σπίτι μας είναι το προσωπικό ή οικογενειακό μας καταφύγιο,
είναι το μέρος χαλάρωσης, δημιουργίας κι ανασύνταξής μας.
Το σπίτι μας είναι οι στιγμές που ζούμε σε αυτό.
Είναι όμως και το αποτέλεσμα κόπων μιας ολόκληρης ζωής.
Είναι ίσως και το μοναδικό μας περιουσιακό στοιχείο.
Εμείς το κατανοούμε αυτό πλήρως και βρισκόμαστε δίπλα σας
και σε αυτό το πολύ βασικό κομμάτι της ζωής σας!
Ο τομέας της ασφάλισης πυρός απαιτεί από τον ασφαλιστή βαθιές
γνώσεις και ουσιαστική κατάρτιση.
Το γραφείο μας βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή
των εξελίξεων για αυτόν τον ευαίσθητο και απαιτητικό τομέα.
Εμπιστευθείτε μας, λοιπόν και ζήστε ξέγνοιαστες στιγμές στο σπίτι.
Αυτό σημαίνει σωστή επιλογή.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πληροφορηθείτε για τις πολλές
επιλογές προγραμμάτων ασφάλισης πυρός, αλλά και για τα
προνομιακά πακέτα μας που ξεκινούν μόλις από 30€/έτος.

6_Πυρός επιχειρήσεων
Προσέχουμε για να έχουμε!
Οι καιροί είναι δύσκολοι και αυτό το βιώνουμε όλοι!
Προσοχή όμως!

2_Πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων

4_Φωτοβολταικα

Η ανασφάλεια και οι δυσκολίες της αγοράς μπορούν τουλάχιστον να
κρατηθούν μακριά από τις εγκαταστάσεις σας.

Α. Τηλεφωνικο Ιατρικο & Συντονιστικο κέντρο,μεσω ενιαιου αριθμου
24 ώρες καλυψη από ιατρους για παροχη ιατρικων πληροφοριων.
Καθοδηγηση του ασφαλισμενου στο Δικτυο των ιατρων,Νοσοκομεια & Κλινικες

Οικιακά φωτοβολταϊκά
Η έξυπνη λύση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας γίνεται ακόμη πιο έξυπνη εάν ασφαλιστείτε στο γραφείο μας,
προκειμένου να προστατεύσετε την περιουσία σας κατά παντός κινδύνου αλλά και να εξασφαλίσετε το ποσό που
προμηθεύετε στην ΔΕΗ.

Το γραφείο μας σας παρέχει μία πλούσια ποικιλία προϊόντων
με παροχές που θα σας λύσουν τα χέρια, όπως:
η αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος από καλυπτόμενο
κίνδυνο (φωτιά, κλοπή, ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμός).

Β. Απεριοριστος αριθμος ιατρικων επισκεψεων στα ιατρεια των ιατρων του δικτυου εναντι συμβολικου αντιτιμου
10 € / επισκεψη.
Γ. Διαγνωστικες εξετασεις στα Διαγνωστικα κεντρα με συμμετοχη 30% στις δαπανες και μεχρι του ποσου των
1500 € / έτος. Εφοσον οι ασφαλισμενοι προσκομιζουν εγκυρο παραπεμπτικο ηλεκρονικης συνταγογραφησης του
Κυριου ασφαλιστικου φορεα σεν συμμετεχουν στην δαπανη των εξετασεων.
Δ. Φυσιοθεραπευτικη Φροντιδα με χρεωσεη 15 € στο φυσιοθεραπευτηριο και 25 € κατοικον
Ε. Προνομιακες τιμες Check up για ενηλικες,παιδια,καθως και ειδικο πακετο για ελεγχο διαβητη.
Ετησια ολικα ασφαλιστρα 100 €

Α. οικιακα φωτοβολταικα:
Η οικογενειακη σας επενδυση θα πρεπει να ειναι ασφαλης και διαφυλαγμενη απο οποιονδηποτε εξωτερικο και
ασταθμητο παραγοντα.
Ακολουθηστε τις εξειδικευμενες συμβουλες μας και εχετε το κεφαλι σας ησυχο + του site.
Β. Φωτοβολταικα παρκα:
Η επενδυση σε εναλλακτικες πηγες ενεργειας αποδεικνυει απο μονη της,εναν εξυπνο κι επιχειρηματικο τροπο σκεψης.Η
ασφαλεια ομως αυτης της επενδυσης πρεπει να ειναι το 1ο και το κυριοτερο μελημα του καθε επενδυτη.Προστατεψτε
και εξασφαλιστε την επενδυση σας τωρα,μεσα απο τις γνωσεις και τις συμβουλες του εξειδικευμενου ασφαλιστη του
γραφειου μας.
Φωτοβολταϊκά πάρκα
Η έξυπνη λύση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας γίνεται ακόμη πιο έξυπνη εάν ασφαλιστείτε στο γραφείο μας,
προκειμένου να προστατεύσετε την περιουσία σας κατά παντός κινδύνου αλλά και να εξασφαλίσετε το ποσό που
προμηθεύετε στην ΔΕΗ.

Γιατί να μας προτιμήσετε
ΔΩΡΕΑΝ αντικατάσταση του αυτοκινήτου σας μετά από τροχαίο ατύχημα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η
επισκευή του!!!! (για τον νομό Λακωνίας)
Η παρουσία μας στον τόπο του ατυχήματος, εάν βέβαια συμβεί στην ευρύτερη περιοχή του γραφείου μας,
προκειμένου να τακτοποιήσουμε όλα τα διαδικαστικά θέματα (εξαιρούνται τα σκάφη που βρίσκονται στην
θάλασσα).
Η ανάληψη της διεκπεραίωσης από την αρχή ως το τέλος της οποιαδήποτε ζημιάς σε όλους τους
ασφαλιστικούς κλάδους (από το αυτοκίνητο έως πυρός και ζωής).
Τα κινητά μας τηλέφωνα είναι ανοιχτά 24 ώρες/ημέρα προκειμένου να σας συμβουλεύσουμε ή να
επιλύσουμε ό,τι σημαντικό και απρόοπτο προκύψει.
Συμβεβλημένα συνεργεία στο νομό Λκωνίας, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Γιατί είμαστε δίπλα σας και το εννοούμε!

Η εταιρεία μας Σύμβουλοι
Ασφαλίσεων Κ. Μιχαλάκος & Γ.
Δέμελλος Ο.Ε. εδρεύει στη Μονεμβάσια
Λακωνίας από το 1995. Συνεργάζεται με
κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους

από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε
ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όλοι χρειαζόμαστε μια ασπίδα

Όλοι χρειαζόμαστε μια προστασία

Όλοι χρειαζόμαστε μια ασφάλεια

Επικοινωνία 24 ώρες/ημέρα

Επικοινωνία 24 ώρες/ημέρα

www.dm-ins.gr

www.dm-ins.gr

Το γραφείο μας προσφέρει άρτιες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές και συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των ασφαλίσεων. Αναλυτικότερα, εκτός από τον κλάδο
αυτοκινήτου εστιάζουμε και εξειδικευόμαστε στους καίριους κλάδους υγείας, σύνταξης,
προσωπικού ατυχήματος, πυρός, νομικής προστασίας κι επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

Η συνεχής εκπαίδευση (συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια), η σκληρή δουλειά, η
εμπειρία και η λεπτομέρεια μας αντιπροσωπεύουν και μας διαφοροποιούν! Και πάνω από
όλα η συνέπειά μας στην κάθε δραστηριότητα και την κάθε συναλλαγή! Έτσι εστιάζουμε στην κάθε
περίπτωση με ξεχωριστή φροντίδα και καλύπτουμε ακόμη και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

T. 27320-61603 & 63013
K: 6972 69 49 73 (Μιχαλάκος Κ.)
K: 6974 56 47 41 (Δέμελλος Γ.)
E: info@dm-ins.gr
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