flexijunior

Seguros Bilbao-n profesional bat izango
duzu ondoan zuri entzuteko prest
egongo dena, zure arazoetan inplikatuko
dena eta konponbide indibidualizatuak
eskainiko dizkizuna. Konfiantzazkoa eta
konprometitua, zure aholkulari
pertsonala.

“Jorgek handitan
zientzialari izan nahi du.
Eta bere gurasoek
FlexiJunior-en aurkitu
dute aurrezteko modurik
interesgarri eta erosoena
haurrak bere ametsa bete
dezan”.

*Foileto hau informatzailea da. Beraz, bakarrik izango
dira baliozkoak polizan espresuki agertzen diren berme
eta zerbitzuak.

Modeloa: 20493

flexijunior

Adi, prest, …
aurreztu!

BABESTU ITZAZU MAITEEN
DITUZUNAK
Seme-alaben etorkizuna gogoan hartuta aurreztu
nahi duten pertsonentzat diseinatu da FlexiJunior,
horrela beteko dituztelako (zati batez nahiz osorik)
tresna hori gabe etorkizunean gastu handiak egitera
behartuko lituzketen ametsak: ikasketak, etxebizitza,
negozio bat…

DISPONIBILITATEA
Edozein ezusteko estaltzeko, FlexiJunior-ek aukera
ematen dizu metatutako aurrezkiaren zati bat
erabiltzeko.

SEGURTASUNA

FLEXIJUNIOR
KONTRATATUZ GERO,
BEZEROAK DOHAINIK
JASOKO DU BILBAO SALUD
TXARTELA, ETA BERE
ABANTAILA ESKLUSIBOAK

Errentagarritasun, malgutasun eta disponibilitateaz
gain, FlexiJunior-ek Seguros Bilbao osoaren babesa
eta finantza sendotasuna eskaintzen ditu.

Telefono bidezko arreta
pediatrikoa
Haur osasunean
espezializatutako
mediku taldea, zure
zerbitzura eguneko 24
orduetan.

ETA GAINERA
Aseguratua hiltzen bada edo betiko ezintasun absolutua badu, Seguros Bilbao-k ordainduko ditu
aldizkako ekarpenak kontratua amaitzen den arte.

Hortzetako osasuna
Estatu osoko 2.000
dentista baino gehiago
zure eskura, doako
zerbitzuak eta deskontu
interesgarriak.

AURREZKI OSO
ERRENTAGARRIA

PequePlan
Aisialdia eta abantailak
familia osoarentzat:
%50erainoko deskontua
haurtzaindegietan,
tailer jardueretan,
kanpaldietan, e.a.

FlexiJunior-ek oso errentagarritasun erakargarria
eskaintzen du, beste edozein haur-aurrezki planek
baino handiagoa.

ETA MALGUA
Errentagarria izateaz gain, aurrezkia malgua ere
bada, bezeroak berak ezartzen baititu baldintzak eta
aukera baitu beste batzuk jartzeko komeni zaionean.

• Hasierako kopurua aldatu egin daiteke
bezeroaren premien arabera.
• Erosoago izan dadin, ekarpenak hileroko
kuotatan zatitu daitezke.
• Aukera dago ekarpen osagarriak egiteko
noiznahi.
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Deskontuak tratamendu
eta terapia osagarrietan
Logopedia, nutrizioa,
miopiako ebakuntzak,
e.a.

Bigarren diagnostikoa
Bigarren iritzi mediku
bat eta Estatuko nahiz
atzerriko tratamendu eta
ospitale berritzaileenen
informazioa.

