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ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Απλή θανάτου & ΜΟΑ
340€ ανά 100.000 δανείου ‐ κάλυψης!
Η INFOTRUST δημιούργησε σε συνεργασία με την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ομαδικό ασφαλιστήριο για τους πελάτες
σας που έχουν δάνειο (στεγαστικό – επισκευαστικό).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Ενιαίο ασφάλιστρο για οποιαδήποτε
διάρκεια δανείου (10-15-20-25 έτη) !!!

Πιστεύουμε ότι αυτές τις οικονομικά δύσκολες στιγμές, οι πελάτες σας θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές σας για να τους
εξοικονομήσετε χρήματα.

- Ενιαίο ασφάλιστρο για οποιαδήποτε
φύλο και ηλικία !!!

• Για δανειολήπτες που δεν έχουν ασφάλιση ζωής, είναι μια εξαι-

- Χωρίς ιατρικές εξετάσεις για οποιοδήποτε κεφάλαιο έως 56 ετών!!!
- Με την υπογραφή της αίτησης από τον
πελάτη και την πληρωμή των ασφαλίστρων, εκδίδεται από την INFOTRUST το
πιστοποιητικό κάλυψης με τους όρους !!!
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
•

Καλύπτει μόνο στεγαστικά δάνεια

•

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο = υπόλοιπο
ποσό δανείου

•

Σε αποζημίωση χρειάζεται βεβαίωση
από την τράπεζα για το υπόλοιπο του
δανείου

•

ρετική ευκαιρία να προστατέψουν την οικογένειά τους και το
σπίτι που αγόρασαν (η ασφάλιση είναι πιο απαραίτητη σε δύσκολη οικονομική συγκυρία)

• Για όλους εμάς είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για εύκολη ανάπτυξη πωλήσεων

• Τώρα που όλα τα ασφάλιστρα ανεβαίνουν (αυτοκίνητα, νοσοκομειακά κλπ), εμείς γλυτώνουμε χρήματα από τους πελάτες &
ταυτόχρονα αυξάνουμε το χαρτοφυλάκιό μας

Μη ξεχάσετε να συνδυάσετε αυτό το προϊόν με την κάλυ‐
ψη πυρός ‐ σεισμού του δανείου.
Λεπτομέρειες και συγκριτικοί πίνακες στο site
www.infotrust.gr

Αφορά μόνο ετήσιο τρόπο πληρωμής

Εξασφαλίστε την είσπραξη
οφειλών των πελατών σας!
Τώρα που τα πράγματα δυσκολεύουν στην αγορά, αναθέστε την είσπραξη
των συμβολαίων στις αυτόματες διαδικασίες που σας έχουμε εξασφαλίσει:
‐ εισπρακτικό
‐ πιστωτική κάρτα
‐ αυτόματη είσπραξη από λογαριασμό
‐ ταχυπληρωμή / αντικαταβολή
και κερδίστε παράλληλα χρόνο για νέους πελάτες & νέες εργασίες!

Οι εποχές αλλάζουν, τα προϊόντα
αλλάζουν, οι μέθοδοι αλλάζουν &

πάντα επιβιώνουν οι
ικανότεροι
στην αλλαγή

