Μοναδική παροχή
αποκλειστικά για εσάς!
Ασφαλίστε το όχημά σας με επιπλέον
5% έκπτωση για ΠΑΝΤΑ
Συνεργασία με πλεονεκτήματα για εσάς

Η συνεργασία μας με την Anytime εξασφαλίζει μοναδικά πλεονεκτήματα
για εσάς. Σας προσφέρει προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου με
υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία, σε προνομιακές τιμές, με επιπλέον
5% έκπτωση. Η Anytime είναι η 1η direct ασφάλιση στην Ελλάδα και
παρέχεται από την INTERAMERICAN. Μπορείτε να ασφαλιστείτε εύκολα
και γρήγορα, από το internet ή το τηλέφωνο και να αποκτήσετε το
πρόγραμμα ασφάλισης που επιθυμείτε, σε λιγότερο από 5 λεπτά.

Προγράμματα και καλύψεις

Η Anytime συνδυάζει ανταγωνιστικά ασφάλιστρα με υψηλή ποιότητα
υπηρεσιών. Σας εξασφαλίζει 24ωρη εξυπηρέτηση και είναι δίπλα σας
κάθε στιγμή!
Υπολογίστε τα ασφάλιστρά σας και επιλέξτε το πακέτο καλύψεων που σας
ταιριάζει στο www.anytime.gr, ή με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 30000.

Καλύψεις
Αστική ευθύνη
Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
Νομική Προστασία (αν επιλεγεί)
24ωρη “Γραμμή Υγείας 1010”
Φροντίδα ατυχήματος
Πλήρης Οδική Βοήθεια
Πυρκαγιά
Φυσικά φαινόμενα
Τρομοκρατικές ενέργειες
Ολική κλοπή
Μερική κλοπή
Θραύση κρυστάλλων
Προσωπικό ατύχημα οδηγού

Basic

Economic

Value

Ασφαλιστείτε με 3 απλά βήματα!

Βήμα 1

30691/0116

Ενημερωθείτε για
τον προσωπικό σας
εκπτωτικό κωδικό
προσφοράς.

Βήμα 2

Υπολογίστε τα ασφάλιστρα για το όχημά σας:
online στο www.anytime.gr,
καταχωρώντας τον εκπτωτικό κωδικό
προσφοράς που θα παραλάβετε, στο
πεδίο «Κωδικός προσφοράς», στη φόρμα
υπολογισμού των ασφαλίστρων.
ή
τηλεφωνικά στο 801 11 30000, δίνοντας
στο τηλεφωνικό κέντρο της Anytime τον
εκπτωτικό κωδικό προσφοράς πριν την
έκδοση του συμβολαίου.

Βήμα 3

Ασφαλίστε εύκολα και γρήγορα το
όχημά σας online ή τηλεφωνικά και
θα παραλάβετε άμεσα το συμβόλαιό
σας με όλα τα απαραίτητα έγγραφα
μέσω e-mail.
Θυμηθείτε ότι χρειάζεται να
ενημερώσετε την Anytime για τον
εκπτωτικό κωδικό προσφοράς πριν
την έκδοση του συμβολαίου σας.

Επιπλέον οφέλη
αποστολή Πράσινης κάρτας για οδήγηση στο εξωτερικό με κάθε
 Αυτόματη
νέο συμβόλαιο και σε κάθε ανανέωσή του, εντελώς δωρεάν.
Συνεχής υποστήριξη και εξυπηρέτηση μέσω του τηλεφωνικού κέντρου
 της
Anytime στα 801 11 30000 ή 210 9460000.
εκπτώσεις και προσφορές σε συνεργαζόμενες εταιρίες μέσω του
 Επιπλέον
Anytime Club.

 24ωρη Οδική Βοήθεια σε όλη την Ελλάδα, καλώντας το 1158.
 Ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείων σε όλη την Ελλάδα.

