I NSU RA NCE B ROKE R S LT D.
Προς τους
Αξιότιμους συνεργάτες μας

Σεπτέμβριος 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 17-013

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΑΣ
SECURE HOME & SECURE BUSINESS
Μετά από αρκετά χρόνια που ισχύουν με ικανοποιητικά αποτελέσματα τα εν θέματι πακέτα
μας, συλλέξαμε -και σας ευχαριστούμε γι’αυτό- τις δικές σας απόψεις και παρατηρήσεις,
ελέγξαμε τα αποτελέσματά τους και τα κελεύσματα της αγοράς μας και ερχόμαστε με χαρά
να σας τα ανακοινώσουμε.
Θα σας παρακαλέσω όμως θερμά, να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή & στην τήρηση των
διαδικασιών που σας αναφέρω, διότι αφορούν στην οργανωτική και μηχανογραφική μας
αναβάθμιση και η μη τήρησή τους μας δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που δε
θα μπορέσουμε πλέον να υποστηρίξουμε.

ΙΣΧΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: Aπό 01.10.2010
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (χρήζει ιδιαίτερης προσοχής)!
-

-

Έχουν αλλάξει σύμφωνα με τα νέα δεδομένα τόσο των κατοικιών (ενοποιημένη πλέον
για ενυπόθηκες και μη κατοικίες) όσο και των επιχειρήσεων
Έχουν ήδη αναρτηθεί στο site μας, από όπου και θα τις αναζητήσετε καθώς έχουν
αντικαταστήσει τις παλιές. Τις αναρτήσαμε νωρίτερα, για να έχετε όλο το χρόνο να τις
προωθήσετε στο δίκτυό σας και να τους ενημερώσετε και για τις αλλαγές που έχουν
υποστεί.
Από 01.10.2010, δε θα γίνονται δεκτές οι παλιές μας προτάσεις διότι δεν τις δέχεται και
το μηχανογραφικό μας σύστημα.

EΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Tα έχουμε αναρτήσει στο site μας στο σημείο (menu προϊόντα), από όπου μπορείτε και να
τα εκτυπώσετε πλέον!!!
Για να σας διευκολύνουμε περισσότερο, δημιουργήσαμε και δύο κατηγορίες:
- Μία για υφιστάμενους συνεργάτες με κοκκινισμένα όλα τα σημεία που τροποποιήθηκαν &
- Μία για νέους συνεργάτες μας με τα χρώματα των πακέτων μας.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ “SECURE HOME”
Το όριο για καταγραφή σε λίστα των αντικειμένων αξίας, αναπροσαρμόζεται στο ποσό
των € 3.000,00 από € 1.500,00.
- Εμπλουτίστηκε, απλοποιήθηκε και τροποποιήθηκε επί τα βελτίω και αναπροσαρμόστηκε
ο υπολογισμός των ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ της οικοδομής, αλλά και στο περιεχόμενο
αναπροσαρμόστηκε ο υπολογισμός και εντάχθηκε εναλλακτική δυνατότητα ασφάλισής
του σε αξία αντικατάστασης με καινουργές, αλλά παρέχεται για συνεργάτες που η
παραγωγή τους υπερβαίνει τα € 15.000,00 σε καθαρά ασφάλιστρα.
LL O YD’ S CO VER HO L D ER
-
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Σελίδα 2
“SECURE HOME ΑΠΛΟ”
-

Για τις μόνιμες κατοικίες, ισχύει ίδιο ασφάλιστρο για οικοδομή & περιεχόμενο, ήτοι
υπάρχει μείωση στο ασφάλιστρο του περιεχομένου (από 0,75‰ σε 0,45‰).
Για τις εξοχικές, θα ισχύσει το ίδιο με τις μόνιμες όσον αφορά στην εξίσωση του
ασφαλίστρου οικοδομής & περιεχομένου, αλλά το ενιαίο ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε
0,75‰ (ήτοι στην οικοδομή από 0,50‰ σε 0,75‰ και στο περιεχόμενο από 0,81‰
σε 0,75‰).

“SECURE HOME B & A”
-

Aλλαγή της απαλλαγής για Φυσικά φαινόμενα και διάρρηξη σωληνώσεων στις
ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, σε 10% με ελάχιστο € 600 για κάθε ζημιά.

“SECURE HOME A & Α Plus”
-

Δε θα ισχύσει πλέον, η διαφοροποίηση του ασφαλίστρου κλοπής, για ισόγεια και
μονοκατοικίες, οπότε θα υπάρχει ενιαίο ασφάλιστρο.

“SECURE HOME A Plus”
-

Έγινε στρογγυλοποίηση του ασφαλίστρου οικοδομής και αύξηση του ασφαλίστρου
περιεχομένου.
Παρέχεται σε συνεργάτες μας με ελάχιστο ετήσιο χαρτοφυλάκιο εν ισχύ άνω των €
15.000,00 και η ελάχιστη δόση ή ετήσια μικτά ασφάλιστρα, θα είναι € 500,00.

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
(στη βάση ανωτάτου ορίου ευθύνης)

1. Ασφάλιση ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝ ΥΠΑΙΘΡΩ.
2. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συμπεριλαμβανομένων
και των ηλεκτρικών συσκευών)
3. Ασφάλιση ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ για τα πακέτα μας “SECURE HOME A” & “A Plus”.
ΠΑΚΕΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ “SECURE BUSINESS”
Οι ζημιές από κίνδυνο κλοπής έχουν δραματικά αυξηθεί και το ελάχιστο που μπορούσαμε
να κάνουμε στην Δ κατηγορία επικινδυνότητας, είναι η αναβάθμιση των προδιαγραφών του
συστήματος συναγερμού.
“SECURE BUSINESS AΠΛΟ”
-

Tο κεφάλαιο της κάλυψης 4 “Αποκομιδή Συντριμμάτων”, αυξήθηκε από € 10.000 σε €
20.000.
Τα ασφάλιστρα των βασικών κινδύνων Οικοδομής & Περιεχομένου για όλες τις
κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης και της ευεργετικής τιμολόγησης των Γραφείων /
Ιατρείων, μειώθηκαν ποσοστιαία και στρογγυλοποιήθηκαν στο σύνολό τους.
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Σελίδα 3
“SECURE BUSINESS ΠΛΗΡΕΣ”
-

-

Στις βασικές καλύψεις, εντάχθηκε σαν εναλλακτική πρόταση και η κάλυψη
Βραχυκυκλώματος χωρίς εστία πυρός, με επιπλέον χρέωση.
Προστέθηκαν χωρίς χρέωση, οι κίνδυνοι : Θραύση Επιγραφών, Έξοδα Μεταστέγασης,
Αμοιβές Αρχιτεκτόνων, και
Διευκρινήσαμε, ότι καλύπτουμε μέσα από τους ήδη ασφαλιζόμενους κινδύνους,
καλύψεις που συνήθως η αγορά μας παρουσιάζει σαν επιπλέον καλύψεις!
Τα ασφάλιστρα των βασικών κινδύνων Οικοδομής & Περιεχομένου για όλες τις
κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης και της ευεργετικής τιμολόγησης των Γραφείων /
Ιατρείων, μειώθηκαν ποσοστιαία και στρογγυλοποιήθηκαν στο σύνολό τους.
Η απαλλαγή της θραύσης κρυστάλλων αυξήθηκε λόγω μεγάλης αύξησης των
κρουσμάτων, από € 150 σε € 300 για κάθε ζημιά.

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
(στη βάση ανωτάτου ορίου ευθύνης)

1. Ασφάλιση Κατά παντός κινδύνου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Oι αλλαγές που σας ανέφερα περιληπτικά στο παρόν, τις οποίες θα μελετήσετε ενδελεχώς
και οι ίδιοι, αναβαθμίζουν την προσφερόμενη κάλυψη και εξορθολογίζουν τα σημεία που
έχρηζαν.
Συνδυάζοντας και προσφέροντας στους συνεργάτες και πελάτες μας
⇒ την απαράμιλλη αξιοπιστία των LLOYD’S
⇒ ουσιαστικές προνομιακές παροχές χωρίς κόστος, όπως η κάρτα “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ”
⇒ την εξυπηρέτηση και ευλιξία που διαθέτουμε εξασφαλίζοντας άμεσες λύσεις εφόσον
ο κίνδυνος μας ενδιαφέρει,
ελπίζουμε ότι θα προκαλέσουμε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον σας, για περαιτέρω
ανάπτυξη της συνεργασίας μας,
Εύχομαι Καλή Επιτυχία!!
Πάντα πλάι σας,
Γιά την εταιρεία,

Ουρανία Νικολετοπούλου
Γενική Διεύθυνση
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