IN SURA NC E BR OK E RS LT D.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 022
Νοέμβριος 2010
Αγαπητοί μας συνεργάτες,
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
(ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ & ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ)
α) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ CHECK-UP ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΕΜΜΕΣΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
β) ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ATHENS VISION
γ) ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
Δε σταματάμε να σας νοιαζόμαστε και
να ψάχνουμε να βρίσκουμε τρόπους που θα
προσθέσουν ουσιαστική αξία στις πωλήσεις και στην επικοινωνία με τους πελάτες σας, με
μόνη προϋπόθεση να τους εμπιστευθείτε στην CROMAR.
Επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά τους δικαιούχους των προνομίων:
⇒
⇒
⇒

Oι Συνεργάτες μας (οι συνέταιροί τους και το υπαλληλικό τους προσωπικό)
Όλοι οι ασφαλιζόμενοι μέσω Cromar (Lloyd’s ή με τη Μεσιτική μας ιδιότητα).
Για τους ασφαλιζομένους μας που είναι νομικά πρόσωπα (οι συνέταιροί τους
και το υπαλληλικό τους προσωπικό).
Για όλους τους ανωτέρω, οι Α’ βαθμού συγγενείς και οι σύζυγοι.

Όλα τα ευεργετικά προνόμια που σας παρέχουμε, είναι ΔΩΡΕΑΝ!!

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Δοκιμασμένη και καταξιωμένη συνεργασία με υψηλότατες εκπτώσεις
πιστεύουμε -και θα επιδιώκουμε συνεχώς- να μας εκπλήσσει ευχάριστα.

εξετάσεων,

που

Ζητήσαμε και πετύχαμε:
⇒ αναβάθμιση των ετήσιων check-up που είχαμε συμφωνήσει, με εμπλουτισμό τους από
πλευράς εξετάσεων, έτσι ώστε να αφορά και σε μεγαλύτερες ηλικίες αλλά και σε
εξελιγμένες νέες μεθόδους.
⇒ Οι συγγενείς για όλους τους δικαιούχους αφορούν σε Α’ βαθμού συγγένεια και
συζύγους (από συζύγους και τέκνα μόνο που ίσχυε).
Την τιμολογιακή πολιτική που έχουμε πετύχει, θα τη βρείτε αναρτημένη αναλυτικά στην
ιστοσελίδα μας και πραγματικά θα εκπλαγείτε.
Ακόμη και εάν λόγω ασφαλιστηρίου ζωής υπάρχει συμφωνία με διαγνωστικό κέντρο, εάν αυτή
δεν αφορά σε δωρεάν εξετάσεις, σας συστήνουμε να συγκρίνετε τιμές.
./.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διατίθεται με την κάρτα “Φροντίδα Υγείας”. Όταν πρόκειται για επιχείρηση
που διαθέτει προσωπικό, θα πρέπει να μας δίνετε μόνο το πλήθος των απασχολουμένων και
εμείς θα σας στέλνουμε τις αντίστοιχες κάρτες. Τη διαδικασία αναλυτικά, αναζητείστε τη στην
ιστοσελίδα μας.

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ATHENS VISION Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας
(εδρεύει στην Καλλιθέα και στο Μαρούσι στην Αττική)

Προσφέρει πρότυπες υπηρεσίες από απλές οφθαλμολογικές ανάγκες, μέχρι τις πλέον
εξειδικευμένες επεμβάσεις.
Βασικά στοιχεία τους και στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, αλλά λεπτομερή
στη δική τους ιστοσελίδα www.athensvision.eu
Εξασφαλίσαμε για εσάς προνομιακές εκπτώσεις ως κάτωθι:
- Screening Test ………………………… ………… 40%
- Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος ……….40%
- Εξειδικευμένες εξετάσεις ……..…………….. 30%
- Επεμβατικές πράξεις …………………………….10%
Αναλυτική τιμολογιακή πολιτική θα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας με τον κωδικό cromar10.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Eξυπηρέτηση μέσω της κάρτας «Φροντίδα Υγείας» της Διάγνωσης, και ισχύει
ακριβώς η ίδια διαδικασία.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (Γενική Κλινική & Κλινική Παίδων)
(εδρεύουν στους Αμπελοκήπους & στα Άνω Πατήσια στην Αττική)

Προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες υγείας με άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και
υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Βασικά στοιχεία τους και στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, αλλά λεπτομερή
στη δική τους ιστοσελίδα www.euroclinic.gr
Τα προνόμια που απολαμβάνετε έχουν περιληπτικά ως κάτωθι και αναλυτικά μπορείτε να τα
βρείτε στην ιστοσελίδα μας:
-

-

Iατρικές Επισκέψεις: 8 ΔΩΡΕΑΝ ετησίως για κάθε δικαιούχο, 24 ώρες το 24ωρο, 365
ημέρες το χρόνο.
Απεριόριστες στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία έναντι αντιτίμου € 40 για τους Επιμελητές & €
60 για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού.
Ασθενοφόρα: Δωρεάν χρήση για κατοίκους εντός Αττικής.
Νοσηλεία: 20% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών (εξαιρούνται οι
αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα).
./.
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-

-

Ιατρικές & Χειρουργικές Πράξεις: 10% έκπτωση (εξαιρούνται οι ενδοσκοπήσεις) στα
Εξωτερικά Ιατρεία της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων (ισχύει για
όσους πληρώνουν ιδιωτικά και δεν ισχύει ειδική συμφωνία με Ασφαλιστικές εταιρίες Ζωής).
Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα.
Διαγνωστικές εξετάσεις: 35% έκπτωση και χρέωση CT, MRI & TRIPLEX με τιμές ΦΕΚΔημοσίου (θα ισχύει για όσους πληρώνουν ιδιωτικά).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: H Eταιρία μας, ενημερώνει μηνιαία τον όμιλο με ηλεκτρονικό αρχείο για τους
δικαιούχους, οπότε αρκεί μόνο μία τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, και για όσους
δικαιούχους (υπαλλήλους επιχειρήσεων ή συγγενείς) δεν υπάρχουν ονομαστικά στο αρχείο
μας, θα υπογράφουν μία Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ονομαστικά με ποιον από τους
δικαιούχους συνδέεται και με ποια σχέση ή συγγενικό δεσμό, και θα απολαμβάνει τα προνόμια.
Πιστεύω ότι με τα παραπάνω δεδομένα, επιβεβαιώνουμε το αέναο του ενδιαφέροντός μας να
είμαστε πρότυπο αξιοπιστίας και δομών εξυπηρέτησης προς εσάς τους συνεργάτες μας, που
συνεχίζετε να μας εμπιστεύεστε και να χαράζετε προοπτικές ανάπτυξης με την Εταιρία μας.
Εμείς θα είμαστε εδώ παρόντες, με σοβαρότητα και διάθεση να καινοτομούμε.
Σε εσάς εναπόκειται να το εκμεταλλευτείτε.
Είμαστε πάντοτε στην διάθεσή σας και
Πάντα πλάι σας,
Για την Εταιρία,

Ουρανία Νικολετοπούλου
Γενική Διεύθυνση
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