Ασφαλίζει ό,τι αξίζει!
Για εµάς, στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ,
η ασφάλιση δεν είναι µια απλή συναλλαγή.
Είναι ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΧΕΣΗ. Είναι ΣΕΒΑΣΜΟΣ. Είναι ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ.Είναι ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
Είναι ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.

Προτιµώ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ γιατί ...
 Πληρώνει Αµέσως.
 Δίνει σηµασία στις ουσιαστικές καλύψεις.
 Δεσµεύεται για τις υποσχέσεις που δίνει.
 Επίκεντρο της πολιτικής της είναι ο άνθρωπος - ο συνεργάτης και ο

ασφαλισµένος.
 Οι όροι των συµβολαίων είναι κατανοητοί και ξεκάθαροι.
 Βρίσκεται σταθερά και µε συνέπεια δίπλα σας για περισσότερα από

40 χρόνια.


Προσφέρει πλήθος ξεχωριστών καλύψεων για καλύτερη
προστασία και εξασφάλιση σε όλα τα προγράµµατα.

 Δίνει έµφαση στην υποστήριξη των συνεργατών για την καλύτερη

εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων προσφέροντας συνεχώς νέα,
σύγχρονα εργαλεία (εφαρµογή ΜΙΝΕΤΤΑ για κινητά και tablets,
σελίδα ηλεκτρονικών πληρωµών, άτοκες δόσεις, ...)
 Προσφέρει Δωρεάν την Κάρτα Προνοµίων ΜΙΝΕΤΤΑ σε όλους τους

ασφαλισµένους της µε πολλές προνοµιακές παροχές για τους
ίδιους αλλά και τα προστατευόµενα µέλη τους.

Ασφαλιστείτε σωστά
Ασφαλιστείτε έξυπνα!

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΣΤΗ ΜΙΝΕΤΤΑ……
 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, επειδή δίνει σηµασία στην ουσία έχει συµπεριλάβει ακόµα και στο βασικό

της πρόγραµµα αυτοκινήτου µία επιδοµατική κάλυψη για τις περιπτώσεις της ολοκληρωτικής
καταστροφής του οχήµατός σας λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, φυσικών ή γεωλογικών φαινοµένων ή
τροχαίου ατυχήµατος (υπαιτιότητας του οδηγού) η οποία ανέρχεται µέχρι € 6,000.
 Με γνώµονα τις ανάγκες των πελατών µας, έχουµε επεκτείνει την κάλυψη της αστικής ευθύνης και
ασφαλίζουµε στο βασικό µας πακέτο – χωρίς επιπλέον ασφάλιστρα - την ασφάλιση των υλικών
ζηµιών έναντι πρόσωπων της οικογένειας του ασφαλισµένου ή του λήπτη της ασφάλισης οι οποίοι
εξαιρούνται από την κάλυψη της αστικής ευθύνης προς τρίτους εφόσον και τα δύο οχήµατα
ασφαλίζονται στην Εταιρία.
 Δίνοντας έµφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, συνεργάζεται µε εξειδικευµένα συνεργεία
αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα, κάνοντας την αποκατάσταση των ζηµιών εύκολη υπόθεση, χωρίς
γραφειοκρατικές διαδικασίες και χωρίς εκταµίευση από τους πελάτες της. Ακόµα απολαµβάνουν
εντελώς δωρεάν πλεονεκτήµατα που προσφέρονται -κατά περίπτωση- από τα συνεργεία χωρίς καµία
επιβάρυνση, όπως κάρτα καυσαερίων, τεχνικό έλεγχο καθώς και έκπτωση για την συντήρηση ή την
ζηµιά η οποία δεν καλύπτεται από το συµβόλαιό τους.
 Επιπλέον, οι ασφαλισµένοι µας µπορούν απλά και γρήγορα να εξοφλούν συµβόλαια, εξάµηνα ή και
ετήσια, για την ασφάλιση του οχήµατός τους έως και σε 12 άτοκες δόσεις µε τη χρήση πιστωτικής
κάρτας στο pay.minetta.gr. Επίσης µπορούν να κάνουν εφάπαξ πληρωµές για συµβόλαια οχηµάτων
µε χρήση πιστωτικών, προπληρωµένων, αλλά και χρεωστικών καρτών.

ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΜΙΝΕΤΤΑ……
 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, επειδή δίνει σηµασία στην ουσία έχει σχεδιάσει το πρόγραµµα ασφάλισης

κύριας κατοικίας έτσι ώστε να µπορεί να προσφέρει τις καλύψεις των φυσικών φαινοµένων χωρίς
απαλλαγή (εξαιρείται η κάλυψη του σεισµού).
 Επιπλέον, προσφέρει συνδυαστική έκπτωση 10% για την ασφάλιση της οικίας ή και του σκάφους, σε
όλους τους ασφαλισµένους µας µε προγράµµατα ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΔΗΓΕΙΝ. Με αυτόν τον τρόπο
ανταµείβουµε έµπρακτα την εµπιστοσύνη των πελατών µας, και τους δίνουµε την ευκαιρία να
θωρακίσουν την περιουσία τους µε ακόµη πιο προσιτά ασφάλιστρα.
 Οικογενειακή αστική ευθύνη µε επέκταση της κάλυψης από ατύχηµα που µπορεί να προκληθεί
ακόµα και από το ποδήλατο της οικογενείας σας.
 Προσφέρει κάλυψη από κλοπή ακόµη και µε χρήση αντικλειδιού.

ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΜΙΝΕΤΤΑ……
 Έχει δηµιουργήσει ευέλικτα ετησίως ανανεούµενα νοσοκοµειακά προγράµµατα προσαρµοσµένα στις

σύγχρονες ανάγκες τόσο σε καλύψεις όσο και σε οικονοµική ευελιξιά.
 Συνεργάζεται µε αξιόπιστα διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα.

