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ΘΕΜΑ:  ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΛΥΣΗ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

 
Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας για την 
 

- Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου της Εγκατάστασης Οικιακών Φωτοβολταϊκών 
Μονάδων Οροφής & 

- Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εγκατεστημένων  Οικιακών Φωτοβολταϊκών 
Μονάδων Οροφής,  

 
Επανερχόμαστε και με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε  ότι: 

- μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες και για την επιλογή της εγκατάστασης του 
οικιακού φωτοβολταϊκού σας καθώς, 

- στα πλαίσια της συνεχούς μας προσπάθειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των 
δικών σας  αναγκών όσο και των πελατών σας, μετά από εκτεταμένη διερεύνηση της 
αγοράς διαπραγματευτήκαμε και συνάψαμε συμφωνία κατ’αρχάς με την εταιρία CALPAK 
(κυρίως για την περιοχή της Αττικής) αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων μέχρι 10 kw.  

  
Η εν λόγω εταιρία, έχει 35ετή παρουσία στο χώρο της ενέργειας (γνωστή και από τους ηλιακούς 
θερμοσίφωνες), και διαθέτει τα δικά της φωτοβολταϊκά πάνελς υψηλής ποιότητας, 
κατασκευασμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε ότι τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η υπάρχουσα 
οικονομική κατάσταση και η νέα περιβαλλοντική νομοθεσία, καθιστούν αναγκαία για τους 
περισσότερους από εμάς μία επιπρόσθετη πηγή εσόδου χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας εάν και εφόσον βεβαίως ισχύουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.  
 
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η CROMAR 

 
⇒ Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία δανειοδότησης από Τραπεζικό φορέα με τους καλύτερους 

δυνατούς όρους του εκάστοτε ενδιαφερόμενου για την αγορά και εγκατάσταση του 
φωτοβολταϊκού. 

⇒ Εάν έχει επιλεγεί η δική μας πρόταση για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού, 
παρεμβαίνουμε βοηθητικά σε περίπτωση προβλήματος.  
Επίσης, έχουμε διαπραγματευτεί και επιτύχει να παρέχουμε στους πελάτες μας που 
αγοράζουν φωτοβολταϊκό σύστημα της Calpak, έκπτωση 30% επί του τιμοκαταλόγου της 
για την αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα της εταιρείας. 

⇒ Αναλαμβάνoυμε τη διαδικασία ασφάλισης των οικιακών Φ/Β οροφής στα συνδικάτα των 
LLOYD’S τα οποία αντιπροσωπεύουμε. Για τα Φ/Β πάρκα, έχουμε τη δυνατότητα να σας 
παράσχουμε μεσιτική υποστήριξη, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις που ήδη 
γνωρίζετε. 
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Σας προτείνουμε να εστιάσετε ουσιαστικά και σε αυτό τον τομέα ανάπτυξης, φιλτράροντας 
κατάλληλα το πελατολόγιό σας. 
 
Εμείς θα είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε προτάσεις και σκέψεις σας. 
 
Ο υπεύθυνος συνάδελφος στον τομέα  των φωτοβολταϊκών όσον αφορά στα Τραπεζικά και 
στην επιλογή φορέα εγκατάστασης, είναι : 
 
Κ. Παναγιώτης Βλάμης 
Tηλ. γραφείου 210-80 28 946 (εσωτ.114) 
 E-mail: panagiotis.vlamis@cromar.gr 
 
Πάντα πλάι σας, 
 
Για την Εταιρεία, 
 

 
JOHN CROKER 
Διαχειριστής 

 
LLOYD’S COVERHOLDER 
ATHENS: 17 AG. KONSTANTINOU STR. & AG. ANARGYRON STR., 151 24 MAROUSI ó TEL: +30210 8028946/7 ó FAX: +30210 8029055 ó E-MAIL: info@cromar.gr 
THESSALONIKI: 24 POLYTECHNIOU STR., 546 25 THESSALONIKI ó TEL.: +302310 502506/7 ó FAX: 302310 526028 ó E-MAIL: info@cromar.gr 
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