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ΘΕΜΑ: ΝΕΟ Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
SECURE SOLAR
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Η Cromar, με την υποστήριξη των ηγετικών συνδικάτων της αγοράς των Lloyd’s Λονδίνου (KILN & TOKIO MARINE) τα
οποία διαθέτουν ισχυρότατη παγκόσμια παρουσία και τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης, αποφάσισε
να θέσει σε ισχύ το νέο διευρυμένο πρόγραμμα ασφάλισης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων SECURE SOLAR, με σκοπό
να προσφέρει ολοκληρωμένες, ευέλικτες, και ανταγωνιστικές λύσεις στις διευρυμένες ανάγκες ασφάλισης τους,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας απορροφούν ένα σημαντικό τμήμα τόσο των ατομικών όσο
και εταιρικών επενδύσεων.

Πού απευθύνεται:
To συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:



Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις επί οροφής οικοδομών (πλην οικιακών και αξίας άνω των € 50.000)
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε υπαίθριο περιφραγμένο χώρο

Εύρος Καλύψεων:
Το Πρόγραμμα προσφέρει σημαντικότατο εύρος καλύψεων, Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικών Βλαβών
με επεκτάσεις καλύψεων Πυρός και Απώλειας Κερδών.
Σημεία υπεροχής:





Ευρύτατη κάλυψη με ανταγωνιστικό εύρος καλύψεων
Απλουστευμένη διαχείριση
Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των LLOYD’S (A+)
Ανταγωνιστικό κόστος

Ολικός Συντελεστής Ασφαλίστρου:
Θα υπολογίζεται κατά περίπτωση αναλόγως των χαρακτηριστικών του προς ανάληψη κινδύνου
Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή προσφοράς:
Συμπλήρωση πρότασης ασφάλισης της Εταιρίας μας

ΑΘΗΝΑ: Αγ.Κωνσταντίνου 17, Μαρούσι 15124 ,Τηλ. 210 8028946 , Φαξ 210 8029055, e-mail info@cromar.gr,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πολυτεχνείου 24, Θεσ/νίκη 546 25, Τηλ. 2310 502506 , Φαξ 2310 526028, e-mail cromarbe@cromar.gr

Ειδικά για το Συνεργάτη:
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην αναλυτική πληροφόρηση που είναι αναρτημένη
στο site της εταιρίας μας (www.cromar.gr). Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα τύχει της πολύ
θετικής σας ανταπόκρισης, καθώς συνδυάζει ουσιαστική ασφαλιστική προστασία σε ανταγωνιστικά κόστη,
πάντοτε με την αξιοπιστία των LLOYD’S.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και είμαστε δίπλα σας για οποιδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Για την Εταιρία,

Κλαίρη Πετούνη
Γενική Διεύθυνση

Κώστας Κωσταρέλος
Τεχνικός Διευθυντής
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