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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 145 

ΠΡΟΣ: ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

 

    Αθήνα, 17/07/2017 

 

Θέμα:  ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

Αγαπητοί Συνεργάτες, 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για τα νέα και ανανεωμένα 

προγράμματα ασφαλίσεων Κατοικίας της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική. 

Σε μία περίοδο που οι συνθήκες γύρω μας μεταβάλλονται καθημερινά,  η ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, βελτιώνει, αναβαθμίζει  και εμπλουτίζει συνεχώς τα προγράμματα Κατοικίας  

παρέχοντας ολοκληρωμένες και ουσιαστικές λύσεις στην ασφάλιση των πελατών σας. 

Καταργούνται τα υπάρχοντα προγράμματα Κατοικιών και αντικαθίστανται από τα 

κάτωθι νέα βελτιωμένα και πολύ ανταγωνιστικά προγράμματα: 

 «EURO COMFORT HOME» 

Το πρόγραμμα παρέχεται για την ασφάλιση κτιρίου ή / & περιεχομένου. 

Δεν συμπεριλαμβάνεται  η κάλυψη του σεισμού. 

 

 «ΕΥΡΩΚΑΤΟΙΚΙΑ για όλους» 

Το πρόγραμμα παρέχεται σε κατοικίες με ή χωρίς ενυπόθηκο ενδιαφέρον και 

αφορά μόνο την ασφάλιση του κτιρίου.  

Συμπεριλαμβάνεται  η κάλυψη του σεισμού. 

 

  «EURO HOME ECONOMY» 

Το πρόγραμμα παρέχεται σε κατοικίες με ή χωρίς ενυπόθηκο ενδιαφέρον και 

αφορά την ασφάλιση κτιρίου ή κτιρίου & περιεχομένου.   

Συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη του σεισμού. 

    

 «EURO ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» 

 Το πρόγραμμα παρέχεται για την ασφάλιση εξοχικής  κατοικίας, κτίριο ή / & 

περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του σεισμού.  
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Τα νέα μας προγράμματα θα είναι στην διάθεσή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (web) 

της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ από την 17/07/2017 παρέχοντας σας την δυνατότητα άμεσης 

έκδοσης ασφαλιστηρίων Κατοικίας!  

Για να δείτε τα νέα προγράμματα  Κατοικιών πατήστε εδώ: http://www.europe-

asfalistiki.gr/datafiles/file/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C

%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%

91%CE%A3_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%

84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf 

 

Προσανατολισμένοι στο κύριο στόχο μας, την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, 

δημιουργούμε νέα ανταγωνιστικά προγράμματα αλλά και εφαρμογές που διευκολύνουν 

τις συναλλαγές και την εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών μας.   

 

Με την εφαρμογή «EUROPE app» εσείς και οι πελάτες σας έχετε άμεση ενημέρωση ή και 

βοήθεια σε 24ωρη βάση , όπου κι αν βρίσκεστε. 

 

Η πληρωμή των ασφαλίστρων μέσω της υπηρεσίας «EUROPE ONLINE» αλλά και η 

δυνατότητα εξόφλησης σε 6 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας για ποσά άνω των 

€ 150, διευκολύνει τις συναλλαγές σας. 

   

  Tα στελέχη της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι στη διάθεσή σας για   οποιαδήποτε περαιτέρω 

διευκρίνιση. 

 

Σας ευχόμαστε Καλές διακοπές ! 

 

Για την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

 

Έφη Κοσσυβάκη 
Πρόεδρος Επιτροπής 
Στρατηγικής Ανάπτυξης Πωλήσεων 
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