
Φροντίζουµε εσάς 
και το όχηµά σας!

 

Αν έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητό σας στην Εθνική 
Ασφαλιστική:

• Κερδίζετε χρόνο αποκαθιστώντας τις υλικές ζηµιές 
άµεσα και κυρίως χωρίς την εκταµίευση των χρηµάτων 
της αποζηµίωσης.

• Απολαµβάνετε έκπτωση τόσο στα ανταλλακτικά όσο 
και στις εργασίες που χρειάζονται για την συντήρησή του.

Η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει αυτή τη διπλή 
πρωτοποριακή παροχή, έχοντας εξασφαλίσει 
συνεργασίες µε αξιόπιστα και υπεύθυνα συνεργεία
τόσο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες 
µεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Μη χάνετε χρόνο!                                                                                                                                 
Κλείστε σήµερα ραντεβού µε το Συνεργαζόµενο 
Συνεργείο της περιοχής σας µε ένα απλό τηλεφώνηµα 
στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών µας 18189*
εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή εντοπίζοντάς το
στο www.ethniki-asfalistiki.gr

Συνεχίστε να οδηγείτε µε την ασφάλεια και 
τη σιγουριά της Εθνικής Aσφαλιστικής

Μοναδικά προνόµια
ειδικά για εσάς

Απευθείας καταβολή
στα συνεργαζόµενα συνεργεία του ποσού 

αποζηµίωσης για την επισκευή του αυτοκινήτου σας. 
(εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης

από την Εθνική Ασφαλιστική)

∆υνατότητα δωρεάν παροχής
αυτοκινήτου εξυπηρέτησης

µετά από συνεννόηση.

Γνήσια και καινούργια ανταλλακτικά
για αυτοκίνητα µέχρι 5 ετών.

Έκπτωση για τη συντήρηση /service του
αυτοκινήτου σας και για τυχόν µελλοντικές

επισκευές, ακόµα και αν δεν εντάσσονται
στην ασφαλιστική κάλυψη.

∆ωρεάν εσωτερικό και εξωτερικό 
καθαρισµό του οχήµατός σας 

µετά την επισκευή του.

Εξασφαλισµένη ποιότητα επισκευής,
καθώς τα συνεργαζόµενα συνεργεία 

επιλέγονται µε αυστηρά κριτήρια
από την εταιρία µας.

15 ∆ωρεάν τεχνικός έλεγχος 15 σηµείων.

Ταχύτητα επισκευής του οχήµατός σας.

Επισκευάστε άµεσα, οικονοµικά και ξένοιαστα
το αυτοκίνητό σας στα Συνεργαζόµενα Συνεργεία
και απολαύστε µοναδικά προνόµια

ή µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για αναγγελία ζηµιάς, 

18189*
εργάσιµες ηµέρες & ώρες στο

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος
Επικοινωνήστε µε την υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήµατος,

210 9099999
όλο το 24ωρο στο 

 
 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ»
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, 117 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 18189, FAX: 210 9099111
www.ethniki-asfalistiki.gr

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Σε κάθε περίπτωση, είµαστε δίπλα σας
κάθε στιγµή για να αντιµετωπίσουµε µαζί
οποιαδήποτε ανάγκη σας µε τον καλύτερο τρόπο

Σηµειώστε πως η χρήση συνεργαζόµενου συνεργείου είναι δυνατή για όλα τα είδη ζηµιών (Φιλικός ∆ιακανονισµός,
χρήση προαιρετικών κινδύνων κ.λ.π) ακόµη και για ζηµιές Τρίτων αποζηµιούµενων από την Εθνική Ασφαλιστική.

Υπηρεσία door to door στα συνεργαζόµενα 
γενικά συνεργεία, όπου παραδίδετε

και παραλαµβάνετε το όχηµά σας 
επισκευασµένο, σε χώρο επιλογής σας.

€

*χρέωση ανάλογα µε το τιµολόγιο του παρόχου του καλούντος

*χρέωση ανάλογα µε το τιµολόγιο του παρόχου του καλούντος


