Αξία έχει να φροντίζουμε
εκείνους που μας φροντίζουν
Η Eurolife ERB προσφέρει τρεις μήνες δωρεάν στα συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου
σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για ένα έτος
συνεχούς ασφάλισης.
Δίπλα στους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά για την υγεία μας βρίσκεται η Eurolife ERB,
αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο και την προσφορά τους στη μάχη που δίνει η χώρα κατά του
κορωνοϊου. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προσφέρει τρεις μήνες δωρεάν σε όλα τα συμβόλαια
ασφάλισης αυτοκινήτου σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, για ένα έτος συνεχούς ασφάλισης. Η Eurolife ERB έχει ως βασικό της στόχο να βρίσκεται
κοντά στους ανθρώπους, με προϊόντα και λύσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες,
ενδυναμώνοντάς τους να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά.
Μέσω της ενέργειας αυτής, η εταιρεία διευκολύνει τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή αυτή τη στιγμή, δίνοντάς τους μια ευέλικτη και πιο οικονομική παροχή ασφάλισης για το
αυτοκίνητό τους. Για τη συγκεκριμένη προσφορά, η οποία θα είναι διαθέσιμη από Δευτέρα 13/4,
μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των καταστημάτων
Eurobank, ισχύουν τα παρακάτω:




Για όλα τα συμβόλαια των υφιστάμενων πελατών, η προσφορά θα εφαρμόζεται κατόπιν
αιτήματος του πελάτη. Αν ο υφιστάμενος πελάτης δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος συνεχούς
ασφάλισης μέσω ετήσιου συμβολαίου ή ανανεώσεων εξάμηνου ή τρίμηνου συμβολαίου,
δικαιούται έκπτωση 25% επί του ασφαλίστρου.
Για τα νέα συμβόλαια αυτοκινήτου που θα εκδοθούν κατόπιν αιτήσεως ασφάλισης που θα
υποβληθεί από τις 13 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου 2020. Αν επιλεγεί συμβόλαιο εξάμηνης ή
τρίμηνης διάρκειας και δεν συμπληρωθεί ένα έτος συνεχούς ασφάλισης μέσω ανανεώσεων,
χορηγείται έκπτωση 25% επί του ασφαλίστρου του επιλεγμένου συμβολαίου.

Πιο συγκεκριμένα, ισχύουν τα παρακάτω:







Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν, με επίδειξη βεβαίωσης
μισθοδοσίας, στην οποία αρκεί να εμφανίζεται η ειδικότητα και ο φορέας εργασίας ή
ταυτότητας εργασίας.
Οι υφιστάμενοι πελάτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την προσφορά και θα τους
επιστραφεί το ασφάλιστρο που αναλογεί στην έκπτωση που δικαιούνται.
Η προσφορά μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με την έκπτωση δεύτερου αυτοκινήτου.
Η προσφορά υπερισχύει άλλων εκπτώσεων που μπορεί να δικαιούται ο ενδιαφερόμενος
βάσει της ιδιότητάς του (οι εκπτώσεις αυτές θα εφαρμοστούν κανονικά στην επόμενη
ανανέωση του συμβολαίου του).
Η προσφορά δεν εφαρμόζεται για τις καλύψεις Οδικής Βοήθειας και Νομικής Προστασίας.
Η εταιρεία κατά την εξέταση νέων αιτήσεων για ετήσια συμβόλαια, καθώς και κατά την
εξέταση των ανανεώσεων θα εφαρμόσει την υφιστάμενη πολιτική της περί ανάληψης
κινδύνων και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τη Eurolife ERB, αξία έχει να φροντίζουμε εκείνους που μας φροντίζουν, τους ανθρώπους που
αγωνίζονται για τη ζωή και την υγεία μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Με την ασφαλιστική της
δύναμη, την εμπειρία και την αξιοπιστία της, η εταιρεία προχωρά σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης,
προσφέροντας μια σημαντική διευκόλυνση.
Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία προχωρά και σε δύο προσφορές για το ευρύ κοινό, οι οποίες αφορούν
ανανεώσεις και νέα συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, η Eurolife ERB προσφέρει:




Έκπτωση 5% σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης, ανεξαρτήτως διάρκειας των
συμβολαίων και χρήσης των οχημάτων, για τις ανανεώσεις με έναρξη ισχύος από την 1η
Μαΐου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020. Η έκπτωση αυτή αφορά όλες τις καλύψεις, με
εξαίρεση την κάλυψη Νομικής Προστασίας και τις καλύψεις Οδικής Βοήθειας.
Έκπτωση 8,3% στα ετήσια συμβόλαια (1 μήνας δωρεάν), σε όλα τα προγράμματα
ασφάλισης, ανεξαρτήτως χρήσης των οχημάτων, για τα νέα συμβόλαια ετήσιας διάρκειας
με ημερομηνία έναρξης ισχύος από 1η Μαΐου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020. Η έκπτωση
αφορά όλες τις καλύψεις με εξαίρεση την κάλυψη Νομικής Προστασίας και τις καλύψεις
Οδικής Βοήθειας και εφαρμόζεται κατά το 1ο έτος ισχύος των συμβολαίων.

Η Eurolife ERB έχει δεσμευθεί να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων, διευκολύνοντας την
καθημερινότητά τους. Στόχος της εταιρείας είναι να τους ενδυναμώνει για να διεκδικούν
περισσότερα από την κάθε ημέρα και με τις παραπάνω ενέργειες τους επιβραβεύει για την
εμπιστοσύνη που δείχνουν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

