Τι τρέχει στην ασφάλιση αυτοκινήτου;

Κάτι

τρέxει!

Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία µε την Εθνική
Ασφαλιστική, σας προσφέρει µία σειρά τριών
ολοκληρωµένων προγραµµάτων ασφάλισης
αυτοκινήτου για κάθε οδηγό:

BBDO MKT/∆Φ/371/1112

Κλασικό
Έξτρα
Προνοµιακό

Επισκεφθείτε, σήµερα κιόλας, ένα
από τα Καταστήµατα της Εθνικής Τράπεζας,
ζητήστε πληροφορίες για τις λύσεις που
σας προτείνουµε και επιλέξτε
αυτή που σας ταιριάζει!

στnν ασφάλιση αυτοκινήτου
Πληροφορίες για τους όρους
και τις προϋποθέσεις των προγραµµάτων
στα Καταστήµατα της Εθνικής Τράπεζας ή στα:

800-11-10030
www.nbg.gr

Ασφάλιση Αυτοκινήτου
στην Eθνική
Ασφαλίστε τώρα το αυτοκίνητό σας
Εύκολα, Αξιόπιστα, Οικονοµικά!

800-11-10030/www.nbg.gr

3 ολοκληρωµένα
προγράµµατα
για να «τρέχει»
το αυτοκινητό σας
Εύκολα, Αξιόπιστα,
Οικονοµικά!

Κλασικό
Οικονοµική επιλογή:
Συνδυάζει την υποχρεωτική ασφάλιση που
επιβάλλει ο νόµος µε επιλεγµένες καλύψεις,
απαραίτητες για την προστασία του οχήµατος και
του ίδιου του οδηγού, όπως η αποκατάσταση
ζηµιών από ανασφάλιστο όχηµα, η προστασία
bonus και η νοµική προστασία.

Έξτρα
Έξτρα κάλυψη:
Εξασφαλίζει όλες τις καλύψεις του «Κλασικού»
και έξτρα προστασία για κινδύνους όπως η
κλοπή, οι ζηµιές από πυρκαγιά ή φυσικά
φαινόµενα, αλλά και προστασία του οδηγού µε
κάλυψη για προσωπικό ατύχηµα.

Προνοµιακό
Πλήρης προστασία:
Συνδυάζει ένα πλήθος καλύψεων που
προστατεύουν τον οδηγό και το όχηµά του,
ακόµα και αν συµβεί ατύχηµα από δική του
υπαιτιότητα (Μικτή ασφάλιση).

Εύκολα:
• Εξυπηρέτηση µέσω του εκτεταµένου δικτύου
Καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας
• Γρήγορη διαδικασία ασφάλισης µέσω
σύγχρονων συστηµάτων
• Αυτόµατη ανανέωση του ασφαλιστηρίου
συµβολαίου µέσω πάγιας εντολής

Αξιόπιστα:
• Η Εθνική Ασφαλιστική, κορυφαία ασφαλιστική
εταιρία στην Ελλάδα, εγγυάται την υψηλή
ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
• Παρέχει οργανωµένη εξυπηρέτηση του
ασφαλισµένου σε περίπτωση ατυχήµατος:
> Φροντίδα Ατυχήµατος
> Τοπική Ρυµούλκηση
> Οδική Βοήθεια
• Συµµετέχει στο Σύστηµα Φιλικού
∆ιακανονισµού: ακόµα και σε περίπτωση µη
υπαιτιότητας του οδηγού, η αποζηµίωση
δίνεται από την Εθνική Ασφαλιστική

Οικονοµικά:
• Ανταγωνιστικό τιµολόγιο ασφάλισης
• Ειδικές εκπτώσεις και προνόµια
• Έναρξη στο οικονοµικότερο επίπεδο
bonus-malus: 2
• Προστασία bonus: Σε περίπτωση µέχρι και
2 ατυχηµάτων το χρόνο από υπαιτιότητα του
οδηγού δεν αυξάνεται το ασφάλιστρό του

