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ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.)
Νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 189/2016 διάταξη
του Ειρηνοδικείου Ρόδου, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων που
τηρείται στην Εκουσία Δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ρόδου, με αύξοντα αριθμό 2/12-01-2017.
ΑΦΜ
: 997087740
ΔΟΥ
: ΡΟΔΟΥ
ΕΔΡΑ
: ΠΑΡΟΔΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 41, 85100 ΡΟΔΟΣ
E-MAIL
: ESPEERK@GMAIL.COM

ΠΡΟΣ: Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ

Αρ. Πρωτ.:147/27Φ.ΔΣ/2018
Ρόδος, 27 Απριλίου 2018

ΚΟΙΝ : Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.
ΘΕΜΑ: Προσφορά στα Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.
Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου στα πλαίσια της ειδικής
Μέριμνας για τα μέλη του και τις οικογένειες αυτών, πέτυχε μοναδική προσφορά με τον
Ασφαλιστικό Γονέα της ασφαλιστικής εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, που μεταξύ άλλων, σε
κάθε νέο συμβόλαιο σας στην εταιρία μας σε οποιοδήποτε κλάδο ( αυτοκινήτου, πυρός
,νοσοκομειακού προγράμματος ) θα έχετε 40€ μείωση των ασφαλίστρων
σας μέσα από την κάρτα του Ασφαλιστικού Γονέα που θα σας εκδώσουμε.
Παρακάτω θα μπορείτε να δείτε την προσφορά όπως ακριβώς μας εστάλει στο email
με όλα τα ΠΡΟΝΟΜΙΑ που σας προσφέρει κερδίζοντας μέσα από τις καθημερινές σας αγορές,
απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της προσφοράς θα πρέπει να έχουμε εκατό
(100) και άνω ΑΦΜ των μελών της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.
Για τον σκοπό αυτό, καλούμε όλα τα μέλη μας να μας αποστείλουν το ΑΦΜ και
την ακριβής διεύθυνσης τους, ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την μοναδική
προσφορά. Το σωματείο μας έχει την δυνατότητα εάν ξεπεράσουμε τις 200 αιτήσεις, να
έχουμε ακόμα μεγαλύτερη προσφορά από την προαναφερόμενη. Η προσκόμιση της κάρτας
Ασφαλιστικού Γονέα είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
Επιπλέον, το σωματείο μας είναι σε συζητήσεις μέσω της κάρτας μέλους που θα
εκδώσει τις προσεχώς ημέρες για ομαδική νομική κάλυψη, αλλά και ομαδική κάλυψη
ασφάλειας υγείας.
Όποιος και όποια επιθυμεί να αποκτήσει την ως άνω προσφορά και δεν είναι μέλος
της
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.
μπορεί
να
γίνει
πατώντας
σε
αυτό
το
link
(https://goo.gl/forms/ybPppl5h1gkzT8gD2 ).
Δικαίωμα εγγραφής στην Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ έχουν όλοι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί που
υπηρετούν εντός της Π.Ε. Ρόδου (Ρόδος, Σύμη, Τήλος, Καστελλόριζο).
Με εκτίμηση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο
Πρόεδρος

Ο
Γεν. Γραμματέας

Αντώνιος Καρτσωνάκης
Επ.Οπ Λχιας (Τ.ΠΖ)
Τηλ: 6951369806

Γιαπιτζόγλου Γεώργιος
Επ.Οπ Επχιας (ΤΘ)
Τηλ: 6934884330
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Κερδίστε με τις καθημερινές σας αγορές!
Ο Ασφαλιστικός Γονέας, σας προσφέρεται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Πίστη
και είναι ένα πρόγραμμα χωρίς κόστος για εσάς, άμεσα συνδεδεμένο με την πιο
συνηθισμένη σας πράξη, τις καθημερινές σας αγορές.
Πως λειτουργεί:
> Ψωνίστε στα supermarket ( Σκλαβενίτης, Πάππου ) ή γεμίστε το ρεζερβουάρ του
αυτοκινήτου σας (σε συμβεβλημένα βενζινάδικα ΕΚΟ,ΒΡ) ή κάνετε αγορές σε
διάφορα είδη από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (My Way, Sephora, Avis κ.α).
> Πληρώστε στο ταμείο με μετρητά ή πιστωτική κάρτα.
> Δώστε την κάρτα Ασφαλιστικός Γονέας για ενημέρωση των Ευρώ που
συγκεντρώσατε.
Τι κερδίζετε:
1)Τα ευρώ που συγκεντρώνετε μειώνουν τα ασφάλιστρα στην ανανέωση κάθε
υπάρχοντος ή μελλοντικού σας ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην Ευρωπαϊκή Πίστη.
2)Επίσης εξασφαλίζουμε Δωρεάν αγορές στην οικογένεια σας έως και 18.000€
ετησίως (ανάλογα με τον μέσο όρο των αγορών σας) σε περίπτωση απώλειας ζωής
από ατύχημα η σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα.
Άρα όσο περισσότερο ψωνίζετε από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τόσο
μεγαλύτερη η προστασία της οικογένειας σας και η μείωση στα ασφάλιστρά
σας.
3) Εκτός από τα παραπάνω ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ σας πέτυχε μια ειδική συμφωνία
για ΕΣΑΣ!!!
Σε κάθε νέο συμβόλαιο σας στην εταιρία μας σε οποιοδήποτε κλάδο ,
αυτοκινήτου, πυρός , νοσοκομειακού προγράμματος θα έχετε 40€ μείωση
των ασφαλίστρων σας μέσα από την κάρτα του Ασφαλιστικού Γονέα που θα
σας εκδώσουμε.
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
CAIRO PALACE,ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 28 ΡΟΔΟΣ
ΚΙΝ.6947722620,6936991044
ΣΤΑΘ.2241070050
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