ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟγΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΛΑτΕΙΑ ΒΑΣΜΑτΖιΔΗ 27

Ν.ΜοΥΔΑΝιΑ τΗΛ/FΑΧ 2373021335
E-mail : 21335a@otenet.gr

Ν.ΜοΥΔΑΝιΑ 27-08-2016

ΠΡοΣ

:

οΜοΣΠοΝΔΙΑ ΙΔΙοΚτΗτΩΝ

ΕΝοιΚιΑΖοΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑτΙΩΝ/ΔιΑΜΕΡιΣΜΑτΩΝ
ΧΑΛΚιΔιΚΗΣ

(

ο,ι.Ε.Δ.Δ,Χ

)

γΠ' οψΙΝ : ΠΡοΕΔΡοΥ Δ.Σ. τΗΣ οΜοΣΠοΝΔΙΑΣ
Κ.ΧΑΔΑ^Η ΔΗΜΗτΡ|ογ

ΑξιüτLμε κýρLε ΧΑΔΑΛΗ

,

Με την παροýσα θα Þθελα να σαò ενημερþσω και να σαò αναλýσω μια
σýγχρονη επιχειρηματικÞ ανÜγκη , την Α:ΤΙΚΗ ΕΥΟΥΝΗ τουριστικþν
δωματßων και διαμερισμÜτων

.

Τα τουριστικÜ καταλýματα αποτελοýν αδιαμΦισβÞτητα πηγÞ

εισοδÞματοò για τουò ßδιουò τουò ιδιοκτÞτεò καιτιò οικογÝνειεò του ò

.

Εßναι φανερÜ σημαντικü να εξασφαλιστεß η απρüσκοπτη λειτουργßα
τουò κÜτω απü οποιεσδÞποτε συνθÞκεò, ακüμα και εÜν οι ιδιοκτÞτεò
βρεθοýν αντιμÝτωποι με απρüβλεπτεò διεκδικÞσειò πελατþν τουò που
θα εßχαν σαν αποτÝλεσμα δυσÜρεστεò οικονομικÝò συνÝπειεò για την
βιωσιμüτητα και την ΦÞμη των επιχετρÞσεων τουò

.

Τα ασφαλιστικÜ προγρÜμματα απευθýνονται στουò ιδιοκτÞτεò
ενοικιαζομÝνων δωματßων-διαμερισμÜτων, καλýπτουν την ευθýνη
τουò για αποζη μιþσειò που διεκδικοýν οι πελÜτεò τουò για ατυχÞματα
(σωματικÝò βλÜβεò η και υλικÝò ζημßεò ) , που μπορεß να συμβοýν κατÜ
την διÜρκεια τηò διαμονÞò τουò στο χþρο τηò επιχεßρησηò, απü αμÝλεια
στην
η παρÜλειι!η των ιδιοκτητþν η των προσþπων που εργÜζονται

επιχεßρηση και σχετßζονται με τουò χþρουò λειτουργßαò και
εγκατÜοτασηò αυτÞò .

Τα ασφαλιστικÜ προγρÜμματα Ýχουν ιδιαßτερα οικονομικÜ ασQÜλιστρα
που ξεκινοýν απü 37 ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ . Το ασΦÜλισερο υπολογßζεται
ανÜλογα με το πλÞθοò δωματßων που διαθÝτει κÜθε μονÜδα .

Επßσηò μÝσω των ασφαλιστικþν προγραμμÜτων οι ιδιοκτÞτεò Ýχουν την
δυνατüτητα να επιλÝξουν οι ßδιοι τα üρια τηò δικÞò τουò Ευθýνηò
απÝναντι στουò πελÜτεò τουò .
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Δ}ΑΝΩτΑτο ΕτΗΣιο οΡιο ΕΥΘΥΝΗΣ ΓιΑ το ΣΥΝοΛο τΩΝ ΚΑΛΥψΕΩΝ
(

480.000 ΕΥΡΩ

)

Το ασφαλιστικü γραΦεßο μαò Ýχει την εμπειρßα , τεχνογνωσßα και
υποδομÞ που χρειÜζεται για να εξυπηρετÞσει Üμεσα , αξιüπιστα και

ποιοτικÜ τουò πελÜτεò μαò . Λογω τηò συνεργασßαò μαò με φερÝγγυεò
και αξιüπιστεò ασΦαλLστικÝò εταιρεßεò , μποροýμε να προσΦÝρουμε
στον πελÜτη μαò ασφαλιστικÜ προßüντα üλων των κλÜδων ασφÜλισηò
με σιγουριÜ , ποιüτητα , ασφÜλεια , σταθερüτητα και προσιτÝò τιμÝò .
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