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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 017 
 
Αγαπητοί Συνεργάτες μας,                                                Σεπτέμβριος, 2010 
 
Με μεγάλη  χαρά, έρχομαι για να σας αναγγείλω και το νέο μας προϊόν που έχει να κάνει με τη νέα 
τάση που αφορά στις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κρατική επένδυση στην πράσινη ενέργεια.  
 
Προϊόν : 1. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εγκατάστασης Οικιακών 

Φωτοβολταϊκών Μονάδων Οροφής &  
2. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εγκατεστημένων Οικιακών 

Φωτοβολταϊκών Μονάδων Οροφής 
 
Καλύψεις κατά την εγκατάσταση : 
• την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τις εργασίες εγκατάστασης  
• τις ίδιες τις εργασίες εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συσκευών 
• την εργοδοτική ευθύνη για το προσωπικό του εγκαταστάτη  
 
Καλύψεις μετά την εγκατάσταση : 
• υλικές ζημιές της φωτοβολταϊκής συσκευής 
• αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την επέλευση καλυπτομένου κινδύνου 

(προαιρετικά) 
• κάλυψη απωλείας κερδών λόγω διακοπής παροχής ενέργειας προς τη ΔΕΗ 

(προαιρετικά) 
 

Πού 
απευθύνεται: 

Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου κατά την Εγκατάσταση Οικιακών 
Φωτοβολταϊκών Μονάδων απευθύνεται σε εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών 
συσκευών οροφής.  
 
Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εγκατεστημένων Οικιακών 
Φωτοβολταϊκών Μονάδων Οροφής απευθύνεται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκή μονάδα στο 
σπίτι τους. 
 

Σημεία 
υπεροχής :  

• Παρέχεται η πληρέστερη δυνατή κάλυψη με ασφαλιστήριο τύπου Κατά 
Παντός Κινδύνου με πληθώρα επεκτάσεων τόσο κατά την εγκατάσταση όσο 
και μετά από αυτήν ως περιουσιακό στοιχείο. 

• Δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση πυρός της κατοικίας. 
• Δυνατότητα ολοκληρωμένης πρότασης από την CROMAR ξεκινώντας από τη 

δανειοδότηση του ενδιαφερόμενου,  μέσου του Τμήματος Τραπεζικών 
Προϊόντων της Εταιρίας μας,  σύσταση και επαφή με τις μεγαλύτερες 
εταιρίες εγκαταστατών  οικιακών φωτοβολταϊκών με τις οποίες έχουμε 
άριστη συνεργασία και εν συνεχεία  ασφάλιση της εγκατάστασης και στη 
συνέχεια της συσκευής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ενδιαφερομένων. 

  
Απαραίτητα 
στοιχεία για 
την υποβολή 
προσφοράς : 
 

 
Συμπλήρωση πρότασης ασφάλισης από τον ενδιαφερόμενο. 
Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.  
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Tι δεν 
καλύπτεται  : 
 

Πέραν των συνήθων γενικών εξαιρέσεων ισχύουν επιπροσθέτως οι κάτωθι 
ειδικές εξαιρέσεις :  
§ Ζημιές οφειλόμενες σε εσωτερικά αίτια όπως ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές 

και μηχανικές βλάβες 
§ Ζημιές σε αναλώσιμα υλικά / εξαρτήματα  
§ Ζημιές οφειλόμενες σε κακή εγκατάσταση 
§ Ζημιές καλυπτόμενες από τη σύμβαση συντήρησης 
§ Έμμεσες απώλειες ή ζημιές από μόλυνση / ρύπανση 
§ Αποθετικές / επακόλουθες ζημιές πλην όσων αναφέρονται παραπάνω 

και έχουν επιλεγεί να καλύπτονται 
§ Ζημιές προγενέστερες της έναρξης κάλυψης 
§ Προϋπάρχουσες ή αποθετικές ζημιές 

 
 
 
Το προμηθειακό καθεστώς που θα ισχύει είναι: 25% με Δ.Σ. 10%. 
 
Πιστεύω ότι έχετε διαπιστώσει τις συνεχείς προσπάθειες που κάνουμε να σας ενισχύουμε με 
προϊόντα αιχμής.  
 
Η πιο σημαντική δικαίωση στις προσπάθειές μας, είναι η ανταπόκρισή σας. 
 
Για οτιδήποτε σχετικό με το προιόν χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. 
 
Θα καλοδεχτούμε όπως πάντα άλλωστε και τυχόν απόψεις και παρατηρήσεις σας. 
 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ! 
 
Πάντα πλάι σας, 

 
Κλαίρη Πετούνη 
Τεχνική Διεύθυνση  
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