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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 17-011 

 
Μάρτιος 2010 

 

Aγαπητοί μας Συνεργάτες, 
 
 

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
 

 
Με την παρούσα εγκύκλιό μας, επανερχόμαστε και με νέα αναβάθμιση στις παροχές μας στην 
ασφάλιση των ενυποθήκων κατοικιών, που θα ισχύσει από 1.4.2010 και αφορά στη: 
 
Δυνατότητα κάλυψης ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ: 
 
Ø Ισχύει για όλα τα πακέτα μας SECURE HOME.  
Ø Καλύπτεται και σε αυτό το επίπεδο η πιθανότατη απαίτηση του Τραπεζικού φορέα -ειδικά 

αυτές τις εποχές που η ανησυχία για επισφάλειες είναι έντονη και διάχυτη- και έτσι είναι 
για τους πελάτες σας επιπλέον όπλο για να εξασφαλίσουν ευκολότερα δάνειο. 

Ø Μπορεί να ισχύσει και για τις ανανεώσεις εφόσον το ζητήσετε μετά από σχετική 
ενημέρωση και συμφωνία με τον πελάτη σας, με ανάλογη αύξηση του ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου. 

Ø Ο σχετικός ειδικός όρος, θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα μας. 
Ø Όλες μας οι προτάσεις εμπλουτίστηκαν ανάλογα και θα αναρτηθούν επίσης στην 

ιστοσελίδα μας και είναι επιβεβλημένο να αντικαταστήσετε με αυτές τις μέχρι τώρα 
χρησιμοποιούμενες, ενημερώνοντας σχετικά και τους τυχόν συνεργάτες σας. 

 
Υπενθύμιση 

 
Μην ξεχνάτε τη δυνατότητα που σας δίνουμε με πλήθος εναλλακτικών για την Ασφάλιση του 
Δανειολήπτη που και αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει στην ευκολότερη έγκριση του δανείου 
αλλά και στην κατοχύρωση του κάθε ενδιαφερόμενου. 
 
Πιστεύουμε ότι η συνεχής υποστήριξη που σας παρέχουμε και θα σας παρέχουμε σε συνδυασμό 
με τη δική σας προσπάθεια και πίστη στη χρησιμότητα του επαγγέλματος που ασκείτε, θα 
μπορέσει να συμβάλλει έτσι ώστε να έχετε την μικρότερη δυνατή επίπτωση από την αναστάτωση 
που υπάρχει στην αγορά μας αλλά και την οικονομική κρίση.  
 
Εμείς, είμαστε πάντα εδώ να υποστηρίξουμε τις σοβαρές προσπάθειές σας, με κάθε δυνατότητα 
που διαθέτουμε. 
 
Πάντα πλάι σας και ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ,  
 
Γιά την Εταιρία, 
 
 
 
 
 
 
Ουρανία Νικολετοπούλου 
Γενική Διεύθυνση 
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