
 

 

 

 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 063/26.10.2015 

 

Αγαπητοί Συνεργάτες,  

 

Θέμα : Νέα Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Lloyd’s 

SECURE HOME “CLASSIC”, “SUPERIOR”, “SUPREME” και “VALUE” 

 

Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τα νέα μας 

ασφαλιστικά προγράμματα κατοικιών SECURE HOME “Classic”, “Superior”, 

“Supreme” και “Value”.  Τα προγράμματα αυτά παρέχουν ακόμη ευρύτερη 

κάλυψη, με ακόμη χαμηλότερο κόστος,  ενώ παραμένουν στον ίδιο υψηλό 

προμηθειακό κανονισμό.  Το Secure Home “Value” (αντικαταστάτης του “C”), 

παραμένει στο ίδιο προμηθειακό καθεστώς, ανεξαρτήτως ύψους παραγωγής.  

 

Τα νέα μας προγράμματα υποστηρίζονται από το “SECURE TOOLBOX” (νέα 

ηλεκτρονική τιμολόγηση, προσφορά, πρόταση και τεχνική υποστήριξη) τα οποία 

είμαστε στη διάθεσή σας να σας παρουσιάσουμε.  Θα αντικαταστήσουν τα ήδη 

υπάρχοντα, τα οποία καταργούνται άμεσα και συγκεκριμένα: 

 

• τα νέα αιτήματα θα εντάσσονται στα νέα προγράμματα από 29/10/2015 και  

• οι ανανεώσεις θα εντάσσονται από 01/12/2015, οι οποίες θα συνοδεύονται 

από ενημερωτική επιστολή προς τους ασφαλισμένους αναφορικά με τα νέα 

προγράμματα και τις βελτιώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα. 

 

Οι διαδικασίες ασφάλισης δε διαφοροποιούνται.  Ωστόσο, οι Συνεργάτες μας που 

ανήκετε στο “ΤΥΠΩΝΩ-ΠΛΗΡΩΝΩ”, θα λάβετε προ-τυπωμένους όρους των 

ασφαλιστηρίων, στα οποία θα επισυνάπτετε τον Πίνακα Ασφάλισης που θα 

εκτυπώνετε. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παραθέτουμε για διευκόλυνσή σας την αντιστοιχία των 

παλαιών προγραμμάτων με τα νέα: 

 

 



 

 

 ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

1 Secure Home Απλό 

2 Secure Home Ε 

3 Secure Home Ε Basic 

4 Secure Home E Plus 

 

 

 

Secure Home “Classic” 

5 Secure Home B 

6 Secure Home A 

 

Secure Home “Superior” 

7 Secure Home A plus Secure Home “Supreme” 

8 Secure Home C Secure Home “Value” 

 

 

Είμαστε βέβαιοι ότι τα νέα μας προγράμματα κατοικιών θα βρουν πολύ θετική 

ανταπόκριση, καθώς θα ικανοποιήσουν ακόμη περισσότερο τις ασφαλιστικές 

ανάγκες των ασφαλισμένων μας, με ακόμη ανταγωνιστικότερο κόστος και πάντοτε 

με την αξιοπιστία και φερεγγυότητα των Lloyd’s. 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα προγράμματα μπορείτε να βρείτε στη συνοπτική 

περιγραφή που επισυνάπτεται, καθώς και στον Οδηγό Ασφάλισης που είναι 

αναρτημένος στο “ SECURE TOOLBOX” και που για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται. 

 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και είμαστε δίπλα σας για οποιαδήποτε 

πληροφορία ή διευκρίνιση.  

 

Για την Εταιρία, 

               
Κλαίρη Πετούνη   

Γενική Διεύθυνση  

 

    


