ΣΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΑΣ
Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η μας,
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη
σας και να σας υπενθυμίσουμε ότι είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε
ασφαλιστικό θέμα σας απασχολεί.
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε σχετικά με τις ασφαλίσεις των περιουσιακών σας
στοιχείων, κινητών και ακινήτων, ότι τα ασφαλισμένα κεφάλαια που έχετε δηλώσει ως
καλυπτόμενα στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας, πρέπει να αντιπροσωπεύουν την
πραγματική αξία των περιουσιακών σας στοιχείων διαφορετικά, αν είναι μικρότερα,
τότε γίνεστε συνασφαλιστής, δηλαδή ασφαλιστής του εαυτού σας.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ
Σημαίνει ότι σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλει
ποσοστό μόνο της ζημιάς και όχι ολόκληρο το ασφαλιζόμενο ποσό, δηλαδή θα
πληρωθείτε στην αναλογία που ασφαλίζεστε.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αν η περιουσία σας είναι ασφαλισμένη για € 50.000, ενώ η πραγματική της αξία είναι €
100.000, τότε σε περίπτωση πυρκαγιάς όπου η ζημιά είναι μόνο € 10.000, εσείς θα
αποζημιωθείτε μόνο για € 5.000, δηλαδή το 1/2 της συνολικής αξίας.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ
Μην ξεχνάτε να αναθεωρείτε τα ασφαλισμένα κεφάλαια των συμβολαίων σας και να
προσαρμόζετε την ασφάλιση στην πραγματική αξία των περιουσιακών σας στοιχείων.
Με την ευκαιρία της παραλαβής της παρούσας επιστολής, παρακαλούμε ελέγξτε ξανά
τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας και μέσω του ασφαλιστή σας, ενημερώστε μας για να
κάνουμε τις απαραίτητες αναπροσαρμογές ή διορθώσεις, αφού βεβαιωθείτε ότι η
ασφάλιση που έχετε σήμερα ανταποκρίνεται στις πραγματικές σημερινές αξίες.
Επίσης θα χαρούμε να μας δώσετε την ευκαιρία να συμβάλλουμε για οποιαδήποτε
άλλη ασφαλιστική σας ανάγκη και με τα σύγχρονα ασφαλιστικά μας προϊόντα και την
οικονομική ευρωστία και αξιοπιστία των Lloyd’s of London να σας δώσουμε τις σωστές
λύσεις σε όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.
Τέλος, θέλουμε με την ευκαιρία αυτή να σας διαβεβαιώσουμε ότι η επικοινωνία μαζί
σας μας δίνει μεγάλη χαρά.
Πάντοτε πλάι σας.
Για την Εταιρεία
Πετούνη Κλαίρη
Γενική Διεύθυνση
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
1. Μην προβαίνετε σε αποκατάσταση της ζημίας πριν γίνει αυτοψία από τον Πραγματογνώμονα
της εταιρείας μας ή τουλάχιστον συνεννοηθείτε μαζί του ή με υπεύθυνο της εταιρείας για
σχετικές οδηγίες.
2. Τα ζημιωθέντα υλικά απαραίτητα θα παρακρατούνται μέχρι ο Πραγματογνώμονας ή υπεύθυνος
της εταιρείας εγκρίνουν την απομάκρυνσή τους.
3. Όταν διαπραγματεύεστε με ειδικούς για την αποκατάσταση των ζημιών σας, να μην
αποκαλύπτετε ότι θα καλυφθείτε ασφαλιστικά διότι οι προσφορές υπερτιμολογούνται και
προκύπτουν διαφορές με την εκτίμηση του Πραγματογνώμονα.
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