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Είναι σημαντικό να νιώθεις σιγουριά για εσένα και 
την οικογένειά σου, τόσο για το σήμερα όσο και 

για το αύριο. Εμείς στην ΜΙΝΕΤΤΑ, με τα πακέτα 
καλύψεων που σου παρέχουμε, σου δίνουμε τη 

δυνατότητα να διασφαλίσεις  το εισόδημα της 
οικογένειας σου ό,τι και αν σου τύχει.  

Γιατί αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη σου να 
νιώθεις, κάθε στιγμή, ασφαλής.

■ Δωρεάν Κάρτα Προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ, με πλήθος παροχών για 
όλους τους ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη τους, με 
οποιοδήποτε ασφαλιστήριο σε οποιοδήποτε κλάδο.

■ Δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων σε έως και 12 άτοκες 
μηνιαίες δόσεις. 

Ενημερώσου αναλυτικά από τον ασφαλιστικό σου διαμεσολαβητή.

Πως επωφελούμαι επιπλέον από την ασφάλιση 
της υγείας μου στη ΜΙΝΕΤΤΑ 

74.000.000
οι αποζημιώσεις (σε €)

που δώσαμε για την τριετία 
2018 - 2020 στους  

ασφαλισμένους μας.

1.400
και πλέον συνεργάτες 

έτοιμοι να σε  
εξυπηρετήσουν σε όλη 

την Ελλάδα.

Από το

1973
είμαστε σταθερά 

δίπλα σου.

Οι επιλογές μου σε πακέτα ασφάλισης

Ετησίως 
ανανεούμενα 

Πακέτα Καλύψεων  

Αφορούν άτομα 
από 20 έως 60 ετών 

& από 18 έως 64 ετών 
για τα πακέτα 
ατυχημάτων

Ατυχημάτων

Ατυχημάτων/Ασθενειών

Οικογενειακής Προστασίας

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Λ. Συγγρού 193-195, 171 21, Ν. Σμύρνη
τηλ.: 210 9309500, www.minetta.gr

https://web.facebook.com/asfaleiai.minetta?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/minetta_asfalistiki/
https://www.linkedin.com/company/european-union-minettas-insurances/
https://www.youtube.com/channel/UCGD8uUHz7TLmtshBJuXDfSA


Έχει σημασία να νιώθεις την ασφάλεια που δικαιούσαι! Στη MINETTA κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Και βασική μας υπόσχεση είναι να είμαστε δίπλα σου όποτε 
μας χρειαστείς, προσφέροντάς σου ποιοτικές υπηρεσίες, ουσιαστική κάλυψη και δίκαιη, άμεση αποζημίωση. 

Επειδή για εμάς, η ασφάλιση είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συναλλαγή. Είναι σεβασμός, προσήλωση. Είναι διαθεσιμότητα. Είναι ανθρώπινη σχέση. 
ΜΙΝΕΤΤΑ ασφαλίζει ότι αξίζει!

Γιατί να επιλέξω τα Πακέτα Καλύψεων ΜΙΝΕΤΤΑ

1. Εξασφάλιση του εισοδήματος της οικογένειας με σύνταξη και 
εφάπαξ κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής 
ανικανότητας προς εργασία.

2. Ημερησία αποζημίωση νοσηλείας που διπλασιάζεται στην 
περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική 
επέμβαση.

3. Κάλυψη για ιατροφαρμακευτικά έξοδα εξαιτίας ατυχήματος 
(νοσήλια, αμοιβές γιατρών, φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις κ.λπ.)

4. Ημερήσια αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος λόγω 
πρόσκαιρής ανικανότητας  προς εργασία.

5. Εφάπαξ καταβολή κεφαλαίου, ανεξαρτήτως πραγματικών 
εξόδων, σε περίπτωση επέλευσης μιας σοβαρής ασθένειας.

Ηλεκτρονική πληρωμή 
του συμβολαίου σου 

και με δυνατότητα 
εξόφλησης, 

με χρήση πιστωτικής, 
έως και σε 12 άτοκες 

μηνιαίες δόσεις.

Δωρεάν παροχές  
και εκπτώσεις για όλους 

τους ασφαλισμένους 
 και τα προστατευόμενα 

μέλη τους!

Πακέτα καλύψεων ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ &  
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΙΝΕΤΤΑ 

	n Απώλεια ζωής (10.000 €, 20.000 €, 30.000 €, 50.000 €)
	n Μόνιμη Ολική Ανικανότητα / Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
	n Νοσοκομειακό επίδομα 
	n Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα  (έως 1.500 €, 2.000 €, 2.500 €, 3.000 €)
	n Απώλεια Εισοδήματος (ατύχημα/ασθένεια)
	n Σοβαρές ασθένειες (3.000 €, 4.000 €, 5.000 €, 6.000 €)

Πακέτα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

	n Απώλεια ζωής (20.000 €, 30.000 €, 40.000 €, 50.000 €)
	n Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
	n Σύνταξη αναπηρίας (200 €, 300 €, 400 €, 500 € μηνιαίως)

Απλά, Γρήγορα 
& Κάθε στιγμή 
η ψηφιακή πύλη 
εξυπηρέτησης 

των ασφαλισμένων 
στη ΜΙΝΕΤΤΑ 


