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Προς τους
Αξιότιμους συνεργάτες μας

Νοέμβριος 2011

ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
“SECURE HOME ALL RISKS”
Με μεγάλη χαρά σας αναγγέλλουμε ότι, η εταιρία μας δημιούργησε ένα νέο ασφαλιστικό
πρόγραμμα κατοικίας, με σκοπό να καλύψει τις πλέον ιδιαίτερες ανάγκες και το ευρύτερο
δυνατό φάσμα ασφαλιστικών κινδύνων σε βάση κάλυψης “Kατά Παντός Κινδύνου”.
Προϊόν: Secure Home “All Risks”
Που Απευθύνεται:
þ Σε κατόχους κατοικιών που επιθυμούν την πληρέστερη δυνατή κάλυψη, όσον αφορά στην
ασφάλιση της κατοικίας τους, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πλέγμα επιπρόσθετων
καλύψεων, διαφορετικών ασφαλιστικών κλάδων (Ευθύνης/ Προσωπικού Ατυχήματος),
ενσωματωμένο στο ίδιο ασφαλιστικό προϊόν.
þ Σε κατοικίες με ελάχιστο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 300.000.
Σημεία υπεροχής:
þ Παρέχεται το πλέον διευρυμένο πλαίσιο καλύψεων Περιουσίας σε βάση “Κατά Παντός
Κινδύνου” σε αντίθεση με τη συνήθη παρεχόμενη βάση “Kατονομαζομένων Κινδύνων”.
þ Επιπρόσθετα, στο βασικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιλαμβάνονται και οι λοιποί
σημαντικότεροι ασφαλιστικοί κλάδοι Ευθύνης και Προσωπικού Ατυχήματος, συνιστώντας
ένα ΣΥΝΘΕΤΟ ασφαλιστήριο συμβόλαιο, διευρυμένο σημαντικότατα σε σχέση με τα έως
σήμερα δεδομένα, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους και κόστος.
þ Δυνατότητα κάλυψης ιδιαίτερα υψηλών ασφαλιζόμενων κεφαλαίων , καθώς και ιδιαίτερων
ασφαλιζόμενων αντικειμένων.
þ Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την απαράμιλλη αξιοπιστία των Lloyd΄s Λονδίνου και του
ηγετικού συνδικάτου KILN, με μακρά εμπειρία αλλά και ανταγωνιστικότητα σε παρόμοια
προγράμματα, καθώς και βαθιά γνώση των καλυπτόμενων κινδύνων.
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Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή προσφοράς:
Συμπλήρωση της Πρότασης Ασφάλισης. Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.
Τι δεν καλύπτεται:
Ό,τι εξαιρείται ρητά, σε αντίθεση με τα προγράμματα κάλυψης σε βάση “Κατονομαζόμενων
Kινδύνων” στα οποία αναφέρεται ρητά τι καλύπτεται.
Η Εταιρία μας εξακολουθεί να προσφέρει στους συνεργάτες και πελάτες της
ü την απαράμιλλη αξιοπιστία των LLOYD’S
ü ουσιαστικές προνομιακές παροχές χωρίς κόστος, όπως τις δωρεάν κάρτες “Ειδικών
Προνομίων Υγείας”
ü εξυπηρέτηση και ευλιξία, εξασφαλίζοντας άμεσες λύσεις
Ελπίζοντας ότι θα προκαλέσουμε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον σας, για περαιτέρω
ανάπτυξη της συνεργασίας μας,
Σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!
Για την Εταιρία,

Κλαίρη Πετούνη
Γενική Διεύθυνση

Κώστας Κωσταρέλος
Τεχνική Διεύθυνση
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