Αγαπητοί Συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 75/ 10.05.2017

Θέμα : Αλλαγές στο
Πρόγραµµα Ασφάλισης ‘’SECURE SOLAR’’
- Νέα Διαδικασία ‘’SMART CHECK’’

Η Cromar λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο των υφιστάμενων όσο και νέων υποψήφιων
ασφαλισμένων της, σε συνδυασμό με την έως σήμερα σημαντική εμπειρία που αποκόμισε
από την εφαρμογή του παραπάνω ασφαλιστικού προγράμματος και την εν γένει τάση της
Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αποφάσισε να προσφέρει την υπηρεσία Smart Check σε
συνεργασία με ειδικευμένο γραφείο πραγματογνωμόνων το οποίο διαθέτει σημαντική εμπειρία
στον συγκεκριμένο χώρο.
Η υπηρεσία διατίθεται σύμφωνα με τη συνημμένη διαδικασία ‘’ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ‘’SECURE SOLAR’’ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ’’ και αποτελεί μία πρωτοποριακή και ουσιαστική υπηρεσία για τον ασφαλισμένο.

Τα πλεονεκτήματα της νέας υπηρεσίας για τους υφιστάμενους και τους νέους είναι τα
παρακάτω:
• Παροχή στον ασφαλισμένο ή υποψήφιο ασφαλισμένο αναλυτικής έκθεσης επιθεώρησης
από ειδικευμένους πραγματογνώμονες, η οποία εκτός από την χρησιμότητά της για το σκοπό
της ασφάλισης θα του παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εικόνας της κατάστασης της
φωτοβολταϊκής του εγκατάστασης καθώς και τον εντοπισμό τυχόν μειονεκτημάτων τα οποία
χρήζουν άμεσων ενεργειών του.
• Δυνατότητα της Cromar για υποβολή ασφαλιστικής προσφοράς η οποία θα παρέχει τα εξής
πλεονεκτήματα:

-ανταγωνιστικότερη τιμολόγηση και όρους ασφάλισης σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά για
τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που πληρούν ικανοποιητικές προδιαγραφές κατάστασης
και ασφάλειας (επιβράβευση ‘’καλών κινδύνων’’).

- προσαρμογή της ασφάλισης στα τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κινδύνου, δυνατότητα
η οποία δεν είναι εφικτή δίχως την ύπαρξη της έκθεσης επιθεώρησης.

-αποφυγή παρανοήσεων και ταχύτητα στην διεκπεραίωση ζημιών δεδομένης της πλήρους
εικόνας που υπήρχε κατά την έναρξη της ασφάλισης

Παράλληλα με την εισαγωγή της νέας υπηρεσίας έγιναν και οι ακόλουθες αλλαγές στο
πρόγραμμα SECURE SOLAR:
1. Νέα πρόταση Ασφάλισης SECURE SOLAR
2. Νέο έντυπο συμπληρωματικής τεχνικής πληροφόρησης Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης
3. Μεταβολή των Όρων του προγράμματος ‘’Secure Solar’’
Οι νέοι όροι βρίσκονται στη διεύθυνση
http://cromar.gr/uploads/files/981483b805414ec20d34714720d4696f323224660103.pdf
και οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι με γράμματα bold italic.
Για τα υπό ανανέωση ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα λάβει χώρα η υπηρεσία SMART CHECK
λόγω της εμπειρίας που ήδη έχει η εταιρία για αυτά, θα ισχύσουν όμως οι νέοι όροι
ασφάλισης.
Συνημμένα θα βρείτε τα έντυπα και την διαδικασία ανάληψης κινδύνου και την επιπλέον
συμπληρωματική πληροφόρηση:
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και είμαστε δίπλα σας για οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση.
Για την Εταιρία,
Κώστας Κωσταρέλος
Τεχνικός Διευθυντής

