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Secure Home
www.cromar.gr
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Secure Home
Τo πρόγραμμα Secure Home for Expatriates & Holiday Rental Residences είναι ειδικά
σχεδιασμένο για την ασφαλιστική προστασία κατοικιών, μόνιμων ή εξοχικών, που ανήκουν σε
ξένους υπηκόους που διαμένουν στην Ελλάδα και κατοικιών που εκμισθώνονται σε τρίτους για
περιορισμένο χρονικό διάστημα κυρίως για τουριστικούς σκοπούς. Το πρόγραμμα συνδυάζει
πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των Lloyd’s και ανταγωνιστικό κόστος, κάνοντας την
ασφάλιση προσιτή σε όλους.
Λόγω της φύσης του προγράμματος παρέχονται υψηλά όρια Γενικής Αστικής Ευθύνης τα
οποία ξεκινούν από το €1.000.000 (προσθετικά στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής /
περιεχομένου) με δυνατότητα αύξησης σε €2.000.000
Σημαντικές ασφαλιστικές Καλύψεις
• Υψηλα Όρια Γενικής Αστικής Ευθύνης τα οποία
μπορούν να φθάσουν τα €2.000.000
• Κάλυψη προσωπικών αντικειμένων τρίτων /
ενοικιαστών / χρηστών (όχι τυχαίας ζημιάς)
• Τυχαία Ζημιά: ∆απάνες για την κάλυψη τυχαίας
ζημιάς
• Feel Secure: ∆απάνες για αναγκαίες μετατροπές
στην κατοικία μετά από μόνιμη ολική
ανικανότητα του ασφαλισμένου ή μέλους της
οικογένειάς του από ατύχημα
• Pet Care: ∆απάνες περίθαλψης κατοικιδίων
• Bicycle Protection: Κλοπή ποδηλάτου
• Ψυχολογική Στήριξη Οικογένειας:
Σε περίπτωση ληστείας ή ολικής καταστροφής
της κατοικίας
• Card Protection: Παράνομη χρήση πιστωτικής /
χρεωστικής κάρτας από τρίτο
• Document Protection: Απώλεια προσωπικών
εγγράφων
• Food Protection: Αλλοίωση τροφίμων λόγω
διακοπής ρεύματος

Πλεονεκτήματα
• Το μοναδικό πρόγραμμα της Ελληνικής αγοράς
με δυνατότητα επιλογής έκδοσης συμβολαίου
στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s
• Απλοί, φιλικοί και κατανοητοί όροι ασφάλισης
• Καινοτόμες ασφαλιστικές καλύψεις
• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

Γιατί Cromar
• Βραβείο Καινοτομίας 2016 από την αγορά των
Lloyd’s (Best Coverholder Innovation 2016)

• Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία

εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων με
την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των Lloyd’s
• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Binding Authority)
από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s
• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά
πρότυπα
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας και
Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των προγραμμάτων
μας για να νιώθετε Ασφάλεια και Σιγουριά

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη.
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.

www.cromar.gr

