Αγαπητοί Συνεργάτες,
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 081/06.07.2018

Θέμα: Νέα Προγράμματα Secure Hotel
Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το νέο αναβαθμισμένο μας
πρόγραμμα “Secure Hotel Superior”, ένα ενιαίο προϊόν που απευθύνεται σε όλες τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με συνολικά
ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι € 15.000.000 και αναλυτικότερα:
Ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να βλαφτούν από εξωτερικούς
παράγοντες (φυσικούς κινδύνους)
Παρέχεται μειωμένο κόστος ασφάλισης
Για ασφαλιζόμενα κεφάλαια έως €3.000.000 αντιμετωπίζεται ως προτιμολογημένος
κίνδυνος με συγκεκριμένο ασφάλιστρο και με προμήθεια σύμβασης.
Για ασφαλιζόμενα κεφάλαια από € 3.000.001 έως € 15.000.000 η τιμολόγηση γίνεται
κατά περίπτωση από την Εταιρία σε ελεύθερη βάση και αντίστοιχη προμήθεια.
Παρέχονται υψηλά υπο-όρια σε όλες τις καλύψεις
Υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης Απώλειας Κερδών συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου
και εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης
Παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης της Αστικής Ευθύνης του επιχειρηματία προς
τρίτους για υψηλά όρια με ξεχωριστό συμβόλαιο από τη λειτουργία του χώρου της
επιχείρησης.
Το “Secure Hotel Superior” έχει άμεση ισχύ για νέα αιτήματα και οι ανανεώσεις όλων των
παλαιών προγραμμάτων θα ενταχθούν σε αυτό από 01/10/2018, ενώ ταυτόχρονα θα
συνοδεύονται από ενημερωτική επιστολή προς τον ασφαλισμένο.

Δεν υποστηρίζονται από την ηλεκτρονική τιμολόγηση ακόμη, και όλες οι προτάσεις
ασφάλισης θα πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρία, προκειμένου για τη λήψη
προσφοράς.
Επίσης, για ξενοδοχειακές μονάδες με ασφαλιζόμενα κεφάλαια άνω των €3.000.001, κατά
περίπτωση έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε εναλλακτικά και κάλυψη κατά παντός
κινδύνου, με ελεύθερη τιμολόγηση και αντίστοιχη προμήθεια, μέσα από το πρόγραμμα
“Secure Hotel Royal”.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του συμβολαίου σε
ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε γνωστοποιήστε μας στο
web@cromar.gr το e-mail στο οποίο επιθυμείτε να το αποστέλλουμε και εμείς θα
αποστείλουμε πλήρες αντίγραφο του συμβολαίου.
Είμαστε βέβαιοι ότι το νέο μας προϊόν ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες των
ξενοδοχείων και θα σας βοηθήσει να ισχυροποιήσετε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς
σας με τους πελάτες σας, καθώς τους παρέχετε την άριστη λύση σε συνδυασμό με την
αξιοπιστία και φερεγγυότητα ηγετικών συνδικάτων των Lloyd’s.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για την Εταιρία,

Κλαίρη Πετούνη
Γενική Διεύθυνση

