
 

 
 
…κλείσαµε την κεντρική παροχή του νερού, ασφαλίσαµε τα 

παράθυρα και τις µπαλκονόπορτες, ενεργοποιήσαµε το 

σύστηµα συναγερµού (αν έχουµε), κλειδώσαµε και φύγαµε. 

Λειτουργήσαµε µε σύνεση και λάβαµε όλα εκείνα τα µέτρα 

που θα µας επιτρέψουν να βρούµε τα πράγµατά µας όπως 

τα αφήσαµε, αλλά είναι αρκετό;  
 

Όλες οι πιο πάνω ενέργειες και ό,τι άλλο ο καθένας µας κρίνει σκόπιµο, φυσικά και λειτουργούν 

αποτρεπτικά σε ενδεχόµενο κίνδυνο. Όµως δεν αποκαθιστούν τη ζηµιά στην περίπτωση που τελικά 

συµβεί το κακό. 

 
Μόλις λίγα χρόνια πριν, η οικονοµική ευµάρεια έκανε να φαντάζει λιγότερο απαραίτητη η ασφάλιση 

περιουσίας. Είτε γιατί οι τράπεζες ήταν πιο ‘φιλικές’, είτε επειδή τα κρούσµατα (ειδικά στην κλοπή) 

ήταν λιγότερα, είτε… Σήµερα όµως; 
 

ΜΜΜΜΜΜΜΜήήήήήήήήππππππππωωωωωωωωςςςςςςςς        οοοοοοοοιιιιιιιι        ααααααααπππππππποοοοοοοοττττττττααααααααµµµµµµµµιιιιιιιιεεεεεεεεύύύύύύύύσσσσσσσσεεεεεεεειιιιιιιιςςςςςςςς        µµµµµµµµααααααααςςςςςςςς        εεεεεεεείίίίίίίίννννννννααααααααιιιιιιιι        ππππππππλλλλλλλλέέέέέέέέοοοοοοοονννννννν        ιιιιιιιιδδδδδδδδιιιιιιιιααααααααίίίίίίίίττττττττεεεεεεεερρρρρρρραααααααα        πππππππποοοοοοοολλλλλλλλύύύύύύύύττττττττιιιιιιιιµµµµµµµµεεεεεεεεςςςςςςςς        κκκκκκκκααααααααιιιιιιιι        αααααααακκκκκκκκρρρρρρρριιιιιιιιββββββββέέέέέέέέςςςςςςςς;;;;;;;;        
 
Ας µιλήσουµε µε αριθµούς. Για την ασφάλιση της οικοσκευής αξίας € 35.000 ενός διαµερίσµατος 

100 m2, το κόστος δεν ξεπερνά το ποσό των €€€€    90909090. Και όχι για ένα µήνα, αλλά για έναν ολόκληρο για έναν ολόκληρο για έναν ολόκληρο για έναν ολόκληρο 

χρόνοχρόνοχρόνοχρόνο. Αξίζει τον κόπο να το αφήσουµε στην τύχη; Ας το ξανασκεφτούµε. 

 
Με την πρότασή µας, το περιεχόµενο της κατοικίας σας θα καλύπτεται από ένα προσεκτικά επιλεγµένο 

και ευρύ φάσµα κινδύνων, αναφέροντας ενδεικτικά την κλοπήκλοπήκλοπήκλοπή, τις ζηµιές από νεράνεράνεράνερά, βραχυκύκλωµαβραχυκύκλωµαβραχυκύκλωµαβραχυκύκλωµα, 

φωτιάφωτιάφωτιάφωτιά, µέχρι και την ευθύνηευθύνηευθύνηευθύνη σας σε τρίτους. Με το κύρος ενός διεθνούς ασφαλιστικού οµίλου και τη 

φροντίδα µας, όπως οι Πελάτες µας τη διατυπώνουν στην www.bgk.gr/explore/testimonials κι εµείς 

τεκµηριώνουµε στην www.bgk.gr/567tokens1.html. 
 

  

ή ελάτε να γνωριστούµε από κοντά. Αποκτήστε όχι µόνο την ηρεµία στις 

διακοπές σας, αλλά και τη θαλπωρή του σπιτιού σας για να απολαµβάνετε τις 

αναµνήσεις τους. Ζητήστε µας να σας ετοιµάσουµε τη δική σας λύση,  

‘κοµµένη’ και ‘ραµµένη’ στα µέτρα σας. Το αργότερο µέσα στην επόµενη 

εργάσιµη ηµέρα, η αναλυτική προσφορά σας θα βρίσκεται στο e-mail σας.  

 
Σας ευχόµαστε καλές διακοπές.                                     
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