
 

Μοναδική παροχή 

για τα μέλη του Συλλόγου 

Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

 

 

 

 



Η συνεργασία μας με την Anytime, την 1η direct ασφάλιση στην 

Ελλάδα, σας εξασφαλίζει περισσότερα πλεονεκτήματα, 

περισσότερες επιλογές και 5% επιπλέον έκπτωση στην ασφάλιση 

του αυτοκινήτου ή της κατοικίας σας. 

 

Πλήρη προγράμματα ασφάλισης 

 
 

 

Αυτοκίνητο 

Standard Drive: Ευέλικτο και πλήρες, είτε αναζητάτε 

βασική ασφάλιση είτε μικτή. 

 

Short Drive: Αν χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας για 

μικρές διαδρομές ή έχετε δύο αυτοκίνητα και 

χρησιμοποιείτε ένα από τα δύο λιγότερο, έχετε την 

ευκαιρία να το ασφαλίσετε με χαμηλότερη τιμή. 

 

Smart Drive: Οδηγείτε προσεκτικά; Κερδίζετε 

περισσότερα! Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Anytime 

SmartDrive στο κινητό σας, βελτιώστε την οδήγησή σας 

και κερδίστε έκπτωση στην ανανέωση του συμβολαίου 

σας. 

 

Κατοικία & Περιεχόμενο 

Περισσότερη ασφάλεια και οικονομία για το σπίτι και την 

προσωπική σας περιουσία, είτε νοικιάζετε, είτε είστε 

ιδιοκτήτης με ή χωρίς στεγαστικό δάνειο. 

  

 



Περισσότερα προνόμια 

 

Νέο αυτοκίνητο 

Αναζήτηση κορυφαίων μεταχειρισμένων, έως 5 χρόνια 

εγγύηση, δυνατότητα ανταλλαγής του δικού σας και 

επιπλέον έκπτωση από την Anytime. 

 

Κέρδος και στο service αυτοκινήτου 

Αναζήτηση του καλύτερου και οικονομικότερου 

συνεργείου στην περιοχή σας, με επιπλέον έκπτωση στα 

ανταλλακτικά σας. Επιπρόσθετα προνόμια στα CAR 

POINT, τα πρότυπα συνεργεία της INTERAMERICAN. 

 

Αnytime Club 

Mοναδική δωρεάν υπηρεσία επιβράβευσης με 

αποκλειστικές εκπτώσεις, προσφορές και δώρα που 

ανανεώνονται διαρκώς. 

 

My anytime 

Για να έχετε τον έλεγχο κάθε στιγμή! Το συμβόλαιο, οι 

καλύψεις, το ιστορικό πληρωμών σας και ό,τι άλλο 

χρειαστείτε, στη διάθεσή σας με το πάτημα ενός 

κουμπιού. 

 

Γραμμή Υγείας 1010 

Άμεση τηλεφωνική ιατρική υποστήριξη 24/7 για ό,τι σας 

απασχολεί για την υγεία σας ή την υγεία των παιδιών 

σας. 

 

Εξυπηρέτηση 

Δίπλα στον κάθε εργαζόμενο κάθε στιγμή online και 

τηλεφωνικά με σεβασμό στις ανάγκες του. 

  



 

 

Πώς μπορείτε να ασφαλιστείτε; 

Μέσω του anytime.gr 

ή 

Με άμεση επικοινωνία στο 210 94 60 000 

Επικοινωνήστε με  τη γραμματεία του Συλλόγου στο 2103640604 (κα. Αντωνία Παναγοπούλου) για 

να παραλάβετε τον εκπτωτικό κωδικό.   

 

http://www.anytime.gr/?elqTrackId=22e3c54e8e5a4b208e37f5e28264b613&elq=c7a9dc8e174a4658a333d8e57d9eff06&elqaid=417&elqat=1&elqCampaignId=

