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Η κατάσταση στην αγορά ασφάλισης αυτοκινήτου, αντανακλά τη δύσκολη σημερινή
οικονομική συγκυρία. Οι καταναλωτές είναι ευαισθητοποιημένοι στο κόστος περισσότερο
από ποτέ και δείχνουν να επικεντρώνονται στις υποχρεωτικές καλύψεις και καλύψεις
βοήθειας.
Ο ανταγωνισμός των ασφαλιστικών εταιριών, τα τελευταία χρόνια εντείνεται συνεχώς.
Όλοι επιθυμούν μεγαλύτερο κομμάτι της συγκεκριμένης πίτας. Κατά συνέπεια, νέα
προϊόντα εμφανίζονται τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις απευθείας διαδικτυακές
πωλήσεις.
Το κύριο θέμα συζήτησης αυτή την εποχή στην αγορά είναι το πόσο γρήγορα και πόσο
εύκολα θα προσαρμοστούν οι καταναλωτές στην προπληρωμή των ασφαλίστρων.
Προσωπικά θεωρώ ότι κάθε τι καινούριο απαιτεί μια περίοδο προσαρμογής την οποία
εμείς στη Eurolife ERB φροντίζουμε να την κάνουμε πιο ομαλή για τους ασφαλισμένους
μας, ενημερώνοντας λεπτομερώς τόσο τους συνεργάτες, όσο και τους πελάτες μας για τα
νέα δεδομένα.
Παράλληλα, η εταιρεία εργάστηκε εντατικά ώστε να ανταποκριθεί με επάρκεια και
ταχύτητα στις νέες συνθήκες και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανάπτυξης online έκδοσης
ασφαλιστηρίων συμβολαίων αυτοκινήτου.
Έχοντας δώσει ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια και στην ασφάλιση αυτοκινήτου η
Eurolife ERB Ασφαλιστική σήμερα:




διαθέτει και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν
ευρύτατο φάσμα των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου
σχεδιάζει καινοτόμα και λειτουργικά προϊόντα που ταιριάζουν στις ξεχωριστές
ανάγκες των πελατών μας
νοιάζεται, για να είναι πάντα σε θέση να καλύπτει αξιόπιστα τους πελάτες της
σήμερα και στο μέλλον

Τα επτά διαφορετικά και ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτων, απλά και
κατανοητά, προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία από όλους τους πιθανούς κινδύνους,
ξεκινώντας από τη βασική, υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση και φτάνοντας σε μια
ευρεία γκάμα προαιρετικών καλύψεων και στη μικτή ασφάλιση.
Ο πελάτης μας μπορεί να διαλέξει το πρόγραμμα ασφάλισης που ανταποκρίνεται
περισσότερο στις ανάγκες και την οικονομική του δυνατότητα, να επιλέξει επιπλέον

καλύψεις όπως Νομική Προστασία, Πλήρη Οδική Βοήθεια, να επωφεληθεί από
προνομιακές εκπτώσεις, όπως ‘’Έκπτωση ζεύγους’’, ‘’Έκπτωση δεύτερου αυτοκινήτου’’,
‘’Έκπτωση Μονά - Ζυγά’’, να έχει άμεση εξυπηρέτηση με σύντομες διαδικασίες και σε
περίπτωση ζημιάς είμαστε δίπλα του 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο μέσω της
Φροντίδας Ατυχήματος.






Με τα προγράμματα Standard και Safe Drive Standard, εξασφαλίζει τις απαραίτητες
καλύψεις.
Με το πρόγραμμα Silver, κερδίζει ένα ιδιαίτερο οικονομικό πρόγραμμα ασφάλισης με
επιπλέον καλύψεις όπως Σπάσιμο Κρυστάλλων και Πυρκαγιά.
Με τα προγράμματα Gold και Safe Drive Plus, εξασφαλίζει αποτελεσματική κάλυψη για
το αυτοκίνητο πέρα από την υποχρεωτική.
Με το πρόγραμμα Platinum, προστατεύει το αυτοκίνητό του επιπλέον από την
περίπτωση της ολικής καταστροφής
Με το πρόγραμμα Diamond, κατοχυρώνει μικτή ασφάλιση και είναι σίγουρος ότι θα
διατηρήσει το όχημά του στην κατάσταση που βρισκόταν, πριν από οποιοδήποτε
συμβάν.

Για όσους πελάτες μας αγαπούν την τεχνολογία, διαθέτουμε μια έξυπνη εφαρμογή για iphone και android η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να οργανώσουν τα στοιχεία που
αφορούν στην ασφάλιση του οχήματός τους κάνοντας τη ζωή τους ευκολότερη.

