Το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα Post|αυτοκίνητο Best, δημιουργήθηκε από την Post
Insurance σε συνεργασία με την Interamerican, προκειμένου να καλύψει ολκληρωμένα τις
αυξημένες ασφαλιστικές ανάγκες των οδηγών, προσαρμοσμένο στις δύσκολες οικονομικές
συγκυρίες της εποχής, χωρίς εκπτώσεις στις παροχές.
Το νέο πακέτο ασφάλισης αυτοκινήτου, ανταγωνίζεται σε τιμή τα προγράμματα
ασφάλισης αυτοκινήτου που πωλούνται μέσω διαδικτύου (internet) και παράλληλα διατηρεί
το σημαντικότατο πλεονέκτημα της προσωπικής εξυπηρέτησης του οδηγού του
ασφαλισμένου αυτοκινήτου, τόσο κατά την διάρκεια της αγοράς του προγράμματος, όσο
και μετά και κυρίως κατά την διάρκεια της διαδικασίας αποζημίωσης του.

Το νέο πρόγραμμα εξασφαλίζει στον οδηγό του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, πραγματική αξία
στην σχέση ασφαλίστρου/ ασφαλιστικών καλύψεων και συνάμα υψηλού επιπέδου
προσωπική εξυπηρέτηση.
Η διάθεση του νέου προγράμματος ξεκίνησε από τις 18/4/2012, μέσα από
το δίκτυο καταστημάτων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου πανελλαδικά.

5 λόγοι

για την επιλογή του νέου οικονομικού ασφαλιστικού προγράμματος
αυτοκινήτου Post|αυτοκίνητο Best:
1. Η ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή απόκτησης του, σε άμεση σύγκριση ακόμη και
με τα αντίστοιχα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται μέσω διαδικτύου
(Internet).
2. Η υψηλού επιπέδου προσωπική εξυπηρέτηση, προς τον οδηγό του ασφαλισμένου
αυτοκινήτου, που δεν σταματά μετά την αγορά του προγράμματος.
3. Η καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος, εντός 10 ημερών από την
ημερομηνία καταβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
4. Η υψηλή εξειδίκευση της Interamerican στον κλάδο αυτοκινήτων
5. Η αξιοπιστία της Post Insurance του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛΤΑ.
Η υποδομή της Interamerican στο τομέα της οδικής βοήθειας περιλαμβάνει πανελλαδικά:
• 140 σταθμούς βοηθείας
• 350 εξειδικευμένα άτομα
• 62 σημεία τεχνικής υποστήριξης
• 220 ιδιόκτητα οχήματα εξυπηρέτησης

Το πρόγραμμα Οδικής βοήθειας περιλαμβάνει σημαντικές επιπλέον παροχές για τους
οδηγούς των ασφαλισμένων οχημάτων όπως την υπηρεσία AUTOHELP που προσφέρει:
• Δυνατότητα αναγγελίας ζημιάς (με ένα απλό και γρήγορο τηλεφώνημα στο 1158
• Άμεση επί τόπου μετάβαση οχήματος της Interamerican
• Βοήθεια για την συμπλήρωση της δήλωσης του φιλικού διακανονισμού, από το
εξειδικευμένο προσωπικό της Interamerican .
• Οδική Βοήθεια, για την επί τόπου επισκευή της βλάβης ή την μεταφορά του αυτοκινήτου
σε συνεργείο που θα υποδείξει ο οδηγός του αυτοκινήτου.
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