
Κάθε καλοκαίρι η επιθυµία µας να ξεφύγουµε
από τους ρυθµούς της πόλης είναι έντονη. Λογικό.

Είναι η περίοδος που όλοι µας έχουµε την ευκαιρία και το χρόνο 
να απολαύσουµε στιγµές χαλάρωσης.

Επόµενο είναι, λοιπόν, κάποιες από τις υποχρεώσεις µας να τις αφήνουµε πίσω.
Κλείνουµε laptop, απαντάµε βιαστικά στα τελευταία e-mails και… καλό καλοκαίρι!

Προτεραιότητα έχουν οι διακοπές και τίποτα δεν πρέπει να τις «χαλάσει»! 
Για αυτό πριν φύγουµε για διακοπές καλό είναι να ελέγχουµε

και να διευθετούµε, εγκαίρως, τις υποχρεώσεις που εκκρεµούν. 
Μία από αυτές είναι και η ασφάλιση του αυτοκινήτου µας. 

Ας δούµε, λοιπόν, µερικούς έξυπνους τρόπους
για να µη φτάνουµε να ασφαλίζουµε το αυτοκίνητό µας την τελευταία στιγµή. 

Όχι, δεν θα σας θυμίσει πότε να ανανεώσετε την ασφάλιση
του οχήματός σας, αλλά θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε 
την οδική σας συμπεριφορά. Η εφαρμογή καταγράφει τις διαδρομές 
που κάνετε και σας δίνει ένα σκορ σύμφωνα με τον τρόπο
που οδηγείτε. Μια ευκαιρία να «τεστάρετε» τις συνήθειές σας
στο τιμόνι, να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς της εταιρείας
και το καλύτερο; Όταν έρθει η στιγμή της ανανέωσης και έχετε 
σημειώσει υψηλό σκορ να λάβετε έκπτωση στα ασφάλιστρά σας.  

Bonus: ERGO Drive&Win

Aυτό το tip θα λειτουργεί καλύτερα αν έχετε επιλέξει να εξοφλείτε
το ασφαλιστήριό σας σε δόσεις. Είναι ένα παραδοσιακό tip
που έχει 100% επιτυχία, αν και καμία φορά κουράζει.
Τα χαρτάκια «post it» για όσους τα χρησιμοποιείτε στο εργασιακό σας 
περιβάλλον ξέρετε ότι αποδίδουν. Μπορείτε να φτιάξετε ένα 
με την ημερομηνία ανανέωσης της ασφάλισής σας
και να το κολλήσετε σε ένα εμφανές σημείο.  

Post itΗλεκτρονικό ημερολόγιο 
Επιλέξτε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη
του ασφαλιστηρίου σας και βάλτε υπενθύμιση στο ηλεκτρονικό σας 
ημερολόγιο. Μπορείτε να το κάνετε αμέσως μετά την ανανέωση 
για να μη το ξεχάσετε. Η υπενθύμιση μπορεί να σας έρθει
είτε στο email σας είτε σαν «ειδοποίηση» στο κινητό ή το laptop σας, 
ανάλογα την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
Αν είστε πιο παραδοσιακοί, σημειώστε το στην agenda σας. 

Ο Ασφαλιστής σας 
Έχετε επιλέξει να ασφαλιστείτε μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή; 
Ο ίδιος μπορεί να σας υπενθυμίσει πότε πρέπει να ανανεώσετε               
το ασφαλιστήριό σας. Εκείνος έχει την εικόνα και μπορεί να                    
σας συμβουλεύσει για πολλά θέματα που αφορούν                              
την Ιδιωτική σας Ασφάλιση. 

Πάγια εντολή
Πάντα υπάρχει και η επιλογή να ζητήσετε μια πάγια εντολή
από την τράπεζα που συνεργάζεστε, έτσι ώστε στη λήξη 
του ασφαλιστηρίου σας να ανανεώνεται αυτόματα.  

Ανανέωση ασφάλισης αυτοκινήτου.
4+1 tips, για να μην ξεχνάτε.


