EASY REPAIR +
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Επιλέξτε τον
εύκολο δρόµο για
την επισκευή του
αυτοκινήτου ή της
µηχανής σας

Στην προσπάθειά µας να προσφέρουµε υπηρεσίες που σας εξοικονοµούν κόπο, χρόνο και χρήµα σε περίπτωση ζηµιάς
του αυτοκινήτου σας ή της µηχανής σας, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα παροχών και προνοµίων Easy Repaίr+. Τα
πλεονεκτήµατα του προγράµµατος περιλαµβάνουν:
• Πρόσβαση σε δίκτυο επιλεγµένων συνεργείων προσφέροντας
• Ευέλικτες διαδικασίες καταγραφής και εκτίµησης υλικών ζηµιών
• Πρόσβαση σε ευρύ δίκτυο προµηθευτών ανταλλακτικών
• Απαλλαγή σας από όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες
• ∆υνατότητα παροχής αυτοκινήτου εξυπηρέτησης για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή του δικού σας
• Εγγύnση της ποιότητας εργασίας από το συνεργείο και έλεγχος όλων των σταδίων επισκευής του
• ∆υνατότητα επισκευής του αυτοκινήτου σας ή της µηχανής σας, χωρίς να εκταµιεύσετε χρήµατα
• Καθαρισµός του αυτοκινήτου σας, πριν τnν παράδοσή του
• ∆υνατότητα παραλαβής και παράδοσης του αυτοκινήτου σας, από και προς το χώρο σας

Σηµαντική Σηµείωση: Το περιγραφόµενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A. (AESA). Η AESA είναι ασφαλιστική επιχείριση µε
αριθµό µητρώου εταιρείας Β 218806 του Εµπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεµβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 3 5
D Aνenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourq, http://www.oiq.lu/.
Η AIG Europe S.A. είναι εγκεκριµένη από το Υπουργείο Οικονοµικών του Λουξεµβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 7 bouleνard Joseph 11, L-1840
Luxembourq, GD de Luxembourq, Τπλ.: (+352) 22 69 11 - l, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. Η AIG Europe S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδος) είναι εγκατεστηµένη επί της
Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, Α Φ Μ 996898851, ∆ΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.
Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις τnς εκάστοτε ασφαλιστικής σύµβασης.

Υποκατάστηµα Ελλάδας
Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Τηλέφωνο: 210 81 27 600, Fax: 210 80 27 189
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Ασφαλιστική
Κάλυψη

Πρόσβαση σε δίκτυο
επιλεµένων συνεργείων

Απαλλαγή σας
από όλες τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες

∆υνατότητα παροχής αυτοκινήτου
εξυπηρέτησης για όσο χρόνο
διαρκεί η επισκευή του δικού σας

Εγγύηση της ποιότητας
εργασίας από το συνεργείο
και έλεγχος όλων των
σταδίων επισκευής του

∆υνατότητα επισκευής του
αυτοκινήτου σας ή της
µηχανής σας, χωρίς
εκταµίευση χρηµάτων

Καθαρισµός του
αυτοκινήτου σας,
πριν και µέτα
την παράδοσή του

∆υνατότητα παραλαβής και
παράδοσης του αυτοκινήτου σας,
από και προς τον χώρο σας

Ιδίων Ζηµιών
Θραύση Κρυστάλλων

∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

Φιλικός ∆ιακανονισµός

*Εφόσον ο ασφαλιζόµενος δεν είναι υπαίτιος του ατυχήµατος

Παρέχεται

Παρέχεται κατόπιν συνεννόησης

Αξιοποιήστε τα προνόµια που προσφέρει n AIG Europe SA σε κάθε περίπτωση αποζηµίωσής σας για τις υλικές ζηµίες
του οχήµατός σας από εµάς.

Easy Repαir+. Κι όλα γίνονται εύκολα!
• Αρκεί ένα µόλις τηλεφώνηµα στο 210 81 27 600 (Αθήνα) και 2310 47 49 99 (Θεσ/νίκn) για να ξεκινήσει
n διαδικασία
Κλοπή
του ποδηλάτου
• Θα επιλέξουµε
µαζί σας το καταλληλότερο συνεργείο επισκευής
Αποζηµιώνουµε
την ολική κλοπή
ποδηλάτου
από το της
σπίτι,
το αυτοκίνητο, την αποθήκη ή το γκαράζ. Προϋπόθεση
• Θα σας ενηµερώσουµε
για τη του
διαδικασία
και εξέλιξη
επισκευής
είναι
νααναλάβουµε
ήταν κλειδωµένος
ο χώρος
(ή το αυτοκίνητο)
στο οποίο
φυλασσόταν
ποδήλατο, να υπάρχουν ίχνη διάρρηξης
• Θα
όλες τις
γραφειοκρατικές
διαδικασίες
(υποβολή
δήλωσηςτοκ.λπ.)
και
να έχει
αναφορά του χρόνο
συµβάντος
στην αστυνοµία.
• Θα
σαςγίνει
εξοικονοµήσουµε
επικοινωνώντας
µε την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού
Ίδιες ζηµίες του ποδηλάτου
Καλύπτουµε κάθε τύπου ζηµιά που θα υποστεί το ποδήλατό κατά τη χρήση ή τη µεταφορά του και επηρεάζει τη
λειτουργία του.
Οδική βοήθεια
Πανελλαδική & 24ωρη κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήµατος, η οποία εξασφαλίζει τη µεταφορά του ποδηλάτου
σε κάποιο συνεργείο ή στο σηµείο εκκίνησης, π.χ. το σπίτι του ασφαλισµένου
Αστική ευθύνη
Καλύπτονται οι σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµιές τρίτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, µέχρι και
το ποσό των €50,000
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Το µόνο που έχετε να
κάνετε εσείς, είναι να
παραλάβετε επισκευασµένο
το όχηµά σας!
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