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Όλους τους Συνεργάτες μας

Φεβρουάριος 2014

ΘΕΜΑ: ΝΕΟ Ασφαλιστικό Προϊόν των LLOYD’S
για Ασφάλιση Κατοικιών
“SECURE HOME C”

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Σε μία προσπάθεια να έρθουμε ακόμη πιο κοντά σε εσάς και τους ασφαλισμένους και να ανταποκριθούμε
ακόμη καλύτερα στις ανάγκες των καιρών, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το
Νέο μας ασφαλιστικό προϊόν για την ασφάλιση κατοικιών, το “SECURE HOME C”, που υποστηρίζεται από
ηγετικά συνδικάτα των LLOYD’S, και έχει άμεση ισχύ.
Πρόκειται για ένα πλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος, το οποίο
ο

ο

ανέρχεται μόνο σε 1,35 /οο (*) για τις μόνιμες και σε 1,60 /οο (*) για τις εξοχικές.
(*) ολικοί συντελεστές ασφαλίστρου

Καλύπτει:
• Περιουσιακά Στοιχεία (οικοδομή ή / και περιεχόμενο κατοικιών) για ένα ευρύ φάσμα κινδύνων,
περιλαμβανομένου του Σεισμού & των Ζημιών από Νερά.
Πού απευθύνεται:
• σε κατοικίες μόνιμες ή εξοχικές, κατασκευής μετά το 1985 EΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
• που βρίσκονται οπουδήποτε εντός Ελλάδος, εκτός από τα νησιά Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, Ιθάκης,
Ζακύνθου, για τα οποία είναι απαραίτητη η προσυνεννόηση με την εταιρία,
• με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι € 5.000.000.
Σημεία υπεροχής:
• Μεγάλο εύρος καλύψεων με πολλές επεκτάσεις.
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των LLOYD’S (A+).
• Εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος.
Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή προσφοράς:
Συμπλήρωση πρότασης ασφάλισης (είναι κοινή με τα υπόλοιπα προγράμματα ασφάλισης κατοικιών).
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Ειδικά για το Συνεργάτη:
Το SECURE HOME C δεν εντάσσεται στη γενικότερη εμπορική πολιτική της Εταιρίας. Σχεδιάστηκε με
αποκλειστικό στόχο να παρέχουμε κάτι πολύ ευρύ σε πραγματικά πολύ χαμηλό κόστος, για κατοικίες
κατασκευής από το 1985 και μετά.
Προκειμένου να είναι τόσο ανταγωνιστικό, έχει ειδική ‘’κλειδωμένη’’ προμήθεια για όλους τους
συνεργάτες μας, ανεξαρτήτως ύψους παραγωγής στην Εταιρία μας και δεν εντάσσεται στη γενικότερη
εμπορική μας πολιτική.
Για περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω πολυπρόγραμμα, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο
που είναι αναρτημένο στο site της εταιρίας μας (www.cromar.gr).
Το πρόγραμμα αυτό θα είναι σύντομα διαθέσιμο και μέσα από την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης
των συνεργατών μας.
Ελπίζουμε το νέο μας προϊόν να σας ενθουσιάσει καθώς συνδυάζει εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος
& εύρος καλύψεων, πάντοτε με την απαράμιλλη αξιοπιστία των Lloyd’s.
Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε Καλές Πωλήσεις!

Για την Εταιρία,

Κλαίρη Πετούνη
Γενική Διεύθυνση
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