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Τη νέα ασφαλιστική λύση Cycle Way, συστήνει η Generali στους λάτρεις του ποδήλατου.
Με δεδομένο ότι η αγορά ποδηλάτου στην Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία
χρόνια, αποτελώντας όχι απλώς ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, αλλά έναν τρόπο
ζωής, η εταιρία σχεδίασε ένα πρόγραμμα ασφάλισης, που στόχο έχει την ολοκληρωμένη
κάλυψη του ποδηλάτη.
Το Cycle Way έχει ετήσια διάρκεια και απευθύνεται σε ιδιώτες και μέλη συλλόγων
ποδηλάτου, ηλικίας 5-65 ετών, προσφέροντας καλύψεις που αφορούν σε ατύχημα
βλάβες, κλοπή και υλικές ζημιές.
Συγκεκριμένα, αναγνωρίζοντας ότι το ποδήλατο αποτελεί, όχι απλώς ένα χόμπι αλλά ένα
πολύτιμο, καθημερινό εργαλείο για όσους το προτιμούν, το Cycle Way προσφέρει την
κάλυψη της ολικής κλοπής, από αποθήκη ή γκαράζ της κύριας ή εξοχικής κατοικίας, με
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης με ποδήλατο ίσης αξίας και ποιότητας.
Παράλληλα, οι ποδηλάτες είναι εξασφαλισμένοι από οποιοδήποτε απρόοπτο γεγονός
συμβεί κατά τη μετακίνησή τους με καλύψεις που αφορούν:


Τις σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους, κατά
τη χρήση του ποδηλάτου.



Το προσωπικό ατύχημα οδηγού ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένου και οδοντικές
βλάβες που μπορεί να προκληθούν από ατύχημα ή ακόμη και ζημιές σε γυαλιά
οράσεως ή φακούς επαφής, από ατύχημα.



Τις υλικές ζημιές στο ποδήλατο και τα εξαρτήματά του, που θα προκληθούν από
σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, πτώση ή κατακρήμνιση.

Οι κάτοχοι του Cycle Way, θα μπορούν ακόμη, με ένα τηλεφώνημα στα 18112 και
2108096100, να απολαμβάνουν την έγκαιρη φροντίδα της Generali σε περίπτωση
ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης, με τη δυνατότητα μεταφοράς στον τόπο επιλογής τους,
σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης.
Γιατί η Generali, σέβεται τις επιθυμίες των ασφαλισμένων της και θέλει να κάνουν με
ασφάλεια ό,τι αγαπούν, με τον δικό τους τρόπο!
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το δίκτυο εξυπηρέτησης της Generali, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα: www.generali.gr/el/cycle-way/.
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