
 
 

 
 

         Αθήνα, 21.1.2021 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 44 

Μοναδικά προνόμια για τα ασφαλισμένα μας Μέλη, μέσω του 

προγράμματος «Ασφαλιστικός Γονέας» 

  
Αγαπητή Ασφαλισμένη/Αγαπητέ Ασφαλισμένε, 

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, σε συνέχεια της υπογραφής μνημονίου 

συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Πίστη, που έχει ως στόχο την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας καθώς και τη δημιουργία αμοιβαίως επωφελών, ανταγωνιστικών 

ασφαλιστικών προγραμμάτων, προχώρησε πρόσφατα σε συμφωνία για την 

εξασφάλιση μοναδικών προνομίων αποκλειστικά για τα ασφαλισμένα μας Μέλη 

στην περίπτωση που αυτά συμμετάσχουν στο καινοτόμο πρόγραμμα 

«Ασφαλιστικός Γονέας».  

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει εντελώς δωρεάν, χωρίς κανένα 

κόστος, σε όλα τα ασφαλισμένα Μέλη του Ταμείου μας, σε όλους εμάς, τον 

«Ασφαλιστικό Γονέα», μέσω του οποίου μας παρέχεται η δυνατότητα να 

διαμορφώνουμε οι ίδιοι, ανάλογα με τις καθημερινές μας αγορές: 

• Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουμε σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό 

ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας στην Ευρωπαϊκή Πίστη. 

• Τις δωρεάν αγορές στην οικογένειά μας, σε περίπτωση νοσοκομειακής 

περίθαλψης ή απώλεια ζωής μας από ατύχημα μέχρι και για 12 μήνες. 

Οι παροχές του προγράμματος δεν σταματούν εδώ. Όσοι από εμάς 

αποκτήσουμε τον «Ασφαλιστικό Γονέα» κερδίζουμε επιπλέον: 

 € 15 έκπτωση σε υφιστάμενο ή νέο συμβόλαιό μας στην Ευρωπαϊκή Πίστη 

(π.χ. ασφαλιστικό συμβόλαιο αυτοκινήτου). 

 € 1000 κάλυψη για αγορές από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις σε περίπτωση 

Νοσοκομειακής Περίθαλψης ή / και απώλειας ζωής από ατύχημα.  



 
 

Μπορείτε να δείτε πως λειτουργεί το πρόγραμμα στο video.  

Αποκτήστε το πρόγραμμα «Ασφαλιστικός Γονέας» απλά, συμπληρώνοντας τα 

στοιχεία σας εδώ ή καλώντας στο 211 211 0001 αναφέροντας τον κωδικό ΤΕΑ-

ΥΠΟΙΚ15. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε αναλυτικά και να εγγραφείτε στο 

πρόγραμμα ηλεκτρονικά και μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου 

www.teaypoik.gr. 

Είμαστε σίγουροι πως θα αξιοποιήσετε το συγκεκριμένο προνόμιο και θα 

αποκτήσετε και εσείς τον «Ασφαλιστικό Γονέα», καθώς είναι το μοναδικό 

ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας παρέχει εντελώς δωρεάν τις δυνατότητες 

αυτές.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

                Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας 
 

              Χρήστος Νούνης                                                                Δημήτρης Καραγιάννης 

 


