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Προς
Όλους τους Συνεργάτες μας

Μάρτιος 2013

ΘΕΜΑ: ΝΕΟ Ασφαλιστικό Πολυπρόγραμμα των LLOYD’S
για Ξενώνες, Πανσιόν, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Μικρές Ξενοδοχειακές Μονάδες
“SECURE HOTEL ΑΠΛΟ” & “SECURE HOTEL PLUS”
Ασφάλιση Περιουσίας, Γενικής Αστικής Ευθύνης, Εργοδοτικής Ευθύνης & Χρημάτων
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των καιρών να επιτύχουμε ακόμη ανταγωνιστικότερα κόστη σε συνδυασμό
με την αξιοπιστία και το κύρος των LLOYD’S, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι
αναμορφώσαμε το ισχύον πολυπρόγραμμα Secure Hotel, έτσι ώστε σήμερα να υπάρχουν δύο
πολυπρογράμματα για την ασφάλιση ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμμάτων:
•
•

To “SECURE HOTEL ΑΠΛΟ” (βασική κάλυψη)
Tο “SECURE HOTEL PLUS” (πληρέστερο)

Καλύπτουν:
• Περιουσιακά Στοιχεία για ένα πλήθος κινδύνων (με ίδιες καλύψεις και στα δύο πολυπρογράμματα)
• Γενική Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων (με υψηλότερα όρια και επεκτάσεις στο SECURE HOTEL PLUS)
• Εργοδοτική Αστική Ευθύνη έναντι του προσωπικού (με υψηλότερα όρια στο SECURE HOTEL PLUS)
• Χρήματα εντός Χρηματοκιβωτίου & εντός Ταμείου (παρέχεται μόνο στο SECURE HOTEL PLUS)
Πού απευθύνεται:
Σε Ξενώνες, Πανσιόν, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Μικρές Ξενοδοχειακές Μονάδες σε όλη την Ελλλάδα με
ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι € 2.000.000 εξαιρετικής ή πρώτης τάξης κατασκευής. Για όσα καταλύμματα
βρίσκονται σε περιοχές υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας (π.χ. Νήσοι Ιονίου), θα πρέπει να προηγείται
συνεννόηση με την Εταιρία.
Σημεία υπεροχής:
• Ευρύτατη κάλυψη με εξειδικευμένες επεκτάσεις.
• Απλουστευμένη διαχείριση (πολλαπλή κάλυψη με 1 ασφαλιστήριο συμβόλαιο).
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των LLOYD’S (A+).
• Ανταγωνιστικό κόστος.
Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή προσφοράς:
Συμπλήρωση πρότασης ασφάλισης.
Ειδικά για το Συνεργάτη:
Υψηλή προμήθεια σύμφωνα με τη νέα εμπορική πολιτική της Εταιρίας.
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Το πρόγραμμα αυτό θα είναι σύντομα διαθέσιμο και μέσα από την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης των
συνεργατών μας. Τα νέα μας πολυπρογράμματα ξενοδοχείων έρχονται σε μία πολύ καλή χρονική στιγμή, λίγο
πριν την έναρξη της τουριστικής σαιζόν και πιστεύουμε ότι θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πελατών σας,
καθώς θα τους παρέχουν σημαντικό οικονομικό όφελος σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και το κύρος των
LLOYD’S.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!
Για την Εταιρία,

Κλαίρη Πετούνη
Γενική Διεύθυνση
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