Οικονομικά ασφάλιστρα!
Ποιοσ δεν επικυμεί οικονομικά αςφάλιςτρα; Μάκετε τι μπορείτε να κάνετε για να
εξαςφαλίςετε τθν καλφτερθ επιλογι για εςάσ!


Κάντε ζνα λεπτομερι ζλεγχο ςχετικά με τον ανταγωνιςμό

Μια ζρευνα αγοράσ πάντα χρειάηεται ϊςτε να ςυγκρίνετε τα οφζλθ που προςφζρει
ο ανταγωνιςμόσ. Να κυμάςτε ότι θ οικονομικότερθ προςφορά δεν είναι πάντα θ
καλφτερθ.


Επιλζξτε τισ καλφψεισ που πραγματικά χρειάηεςτε κι αποφφγετε περιττά
ζξοδα

Οι καιροί αλλάηουν και μαηί αλλάηουν και οι ανάγκεσ μασ ςχετικά με τθν αςφάλιςθ
του αυτοκινιτου μασ. Για παράδειγμα, πλζον κυκλοφοροφν πολλά αναςφάλιςτα
οχιματα για αυτό καλό κα ιταν να ζχουμε κάλυψθ από αναςφάλιςτο.
Από τθν άλλθ αν ζχετε καινοφργιο αυτοκίνθτο ίςωσ να μθν χρειάηεςτε οδικι
βοικεια αφοφ ςυνικωσ παρζχεται από τθν αντιπροςωπεία. Βζβαια, ο κακζνασ
γνωρίηει καλφτερα τισ ανάγκεσ του, επομζνωσ μπορείτε να προςαρμόςετε
αναλόγωσ τισ καλφψεισ του αςφαλιςτιριου ςυμβολαίου.


Ορίςτε κατάλλθλα τισ κλίμακεσ απαλλαγισ

Μεγάλο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ τιμισ ενόσ αςφαλίςτρου παίηουν οι
κλίμακεσ απαλλαγισ, όςον αφορά τθν κάλυψθ πυρόσ/κλοπισ και τθν κάλυψθ
μικτισ. Μεγαλφτερθ απαλλαγι ςθμαίνει χαμθλότερο αςφάλιςτρο. Ορίςτε αυτι που
δεν αυξάνει ςθμαντικά το κόςτοσ τθσ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα πάντα με το πορτοφόλι
ςασ.


Ελζγξτε αν ανικετε ςε κατθγορία που δικαιοφται ζκπτωςθ

Πολλζσ κατθγορίεσ αςφαλιςμζνων δικαιοφνται εκπτϊςεισ (δθμόςιοι υπάλλθλοι,
ζνςτολοι, άνεργοι κ.λπ.). Μάλιςτα, κάποιεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ προςφζρουν
εκπτϊςεισ για ςυγκεκριμζνεσ επαγγελματικζσ ομάδεσ. Ψάξτε το!


Οδθγιςτε προςεκτικά και κα ςασ ανταμείψει θ αςφαλιςτικι

Όποιοσ προκαλεί ατφχθμα το… πλθρϊνει. Από τθν άλλθ όποιοσ δεν προκαλεί
ατυχιματα επιβραβεφεται. Συνικωσ παρζχεται ζκπτωςθ ςε αςφαλιςμζνουσ που
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ςτα τρία ι πζντε προθγοφμενα χρόνια ςυνεχοφσ αςφάλιςθσ δεν ζχουν προκαλζςει
ατφχθμα.


Η μεγάλθ διάρκεια αςφάλιςθσ ρίχνει το κόςτοσ

Συνικωσ τα αςφαλιςτιρια με ετιςια διάρκεια είναι 3% με 5% πιο χαμθλά από αυτά
με εξάμθνθ ι τρίμθνθ διάρκεια.


Συγκεντρϊςτε όλα τα αςφαλιςτιριά ςασ ςτθν ίδια εταιρεία!

Μερικζσ αςφαλιςτικζσ προςφζρουν ζκπτωςθ ςε όςουσ ζχουν πολλά οχιματα ι
πακζτα αςφάλιςθσ (ςπίτι, όχθμα, υγείασ) ςτθν ίδια εταιρεία.



Μθν το ξεχάςετε το ςυναγερμό

Πολλζσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ προςφζρουν ζκπτωςθ ςε αυτοκίνθτα που είναι
εξοπλιςμζνα με αντικλεπτικό ςφςτθμα, κακϊσ ζχουν μειωμζνεσ πικανότθτεσ να
κλαποφν.


Η πλθρωμι μζςω πιςτωτικισ προςφζρει εκπτϊςεισ

Τζλοσ, υπάρχουν αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ που προςφζρουν επιπλζον ζκπτωςθ ςτο
αςφαλιςτιριό ςασ αν πλθρϊνεισ με πιςτωτικι κάρτα. Μάκετε όλεσ τι λεπτομζρειεσ!
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