
Kάθε στιγμή,
περισσότερα



anytime

Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε 
περισσότερη ασφάλεια και 
λιγότερη ασφάλιση!

Στην Anytime οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου οι 
άνθρωποι θα απολαμβάνουν με περισσότερη αισιοδοξία, 
ενέργεια και χαρά την καθημερινότητά τους. Με δρόμους 
χωρίς ατυχήματα, επιβράβευση των καλών οδηγών, 
ασφαλή αλλά και έξυπνα σπίτια, καλή υγεία και ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών για καλύτερη ζωή κάθε στιγμή.

Λίγα λόγια για εμάς

Είμαστε η Anytime.
Η 1η επιλογή στην 
direct ασφάλιση.



Για εμάς, ασφάλεια...
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Το 91%
των πελατών μας
δεν μας αλλάζει.

Μιλάμε με 
349,587 πελάτες 
μας 24/7.

δεν σημαίνει μόνο ετοιμότητα απέναντι στο 
αναπάντεχο. Σημαίνει να νιώθουμε 
ασφαλείς και να είμαστε προστατευμένοι. 
Να μοιραζόμαστε μια καθημερινότητα 
λιγότερο περίπλοκη. Να αισθανόμαστε 
ήρεμοι κάθε στιγμή. Να βρίσκουμε λύσεις 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλο και 
περισσότερων ανθρώπων.

Μπορεί να μας γνωρίζεις για την 
ασφάλεια του αυτοκινήτου, αλλά έχουμε 
να σου πούμε πολλά περισσότερα.

Λίγα λόγια για εμάς



Η ζωή και οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν διαρκώς, και 
μαζί τους αλλάζουμε και εμείς. Σταθερά δίπλα σε χιλιάδες 
συνανθρώπους μας για πάνω από μια δεκαετία, εμείς οι 
άνθρωποι της Anytime γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να 
νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς, κάθε στιγμή.

Μας έχεις εμπιστευθεί και είμαστε εδώ για να ακούμε 
προσεκτικά τις ανάγκες σου. Ψάχνουμε διαρκώς τρόπους να 
κάνουμε τη διαφορά και να ζούμε καλύτερα.

Γιατί αλλάζουμε
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Με την εγγύηση που προσφέρει η Interamerican, μέλος του 
ομίλου Achmea, η Anytime παραμένει πρωτοπόρος της direct 
ασφάλειας στην Ελλάδα προσφέροντας κορυφαία προγράμματα 
ασφάλισης για το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι και την υγεία. 

Θέλουμε όμως να προσφέρουμε περισσότερα και πέρα από την 
ασφάλιση: πιο οικονομικό τρόπο να κάνεις service στο αμάξι σου 
με έκπτωση στα ανταλλακτικά. Πιο οικονομικό parking. Αλλά και 
τη δυνατότητα να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να ανταλλάξεις το 
αυτοκίνητό σου με αξιοπιστία και πέντε χρόνια εγγύηση.

Γιατί αλλάζουμε
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Και αυτά είναι 
μόνο η αρχή. 



Γιατί αλλάζουμε

Αλλάζουμε για να προσφέρουμε περισσότερα. 
Με φαντασία και δημιουργικότητα, ανανεώνουμε 
την εικόνα μας για να κοιτάξουμε μαζί με 
αισιοδοξία το σήμερα και το μέλλον.

Το νέο μας σύμβολο είναι μια δυναμική γραμμή 
που είναι διαρκώς σε ροή, όπως και η ζωή μας. 
Και στη ζωή μας, κάθε στιγμή μετράει και έχει τη 
δική της αξία. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε 
από κάθε άνθρωπο ξεχωριστά τι είναι σημαντικό 
και πώς θέλει να το προστατέψει, για να το 
χαίρεται ακόμη περισσότερο. Και αυτή είναι η 
υπόσχεσή μας: να είμαστε δίπλα σου για να 
μπορείς να ζεις κάθε στιγμή περισσότερα.
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περισσότερη οικονομία,
περισσότερη αξία, 
περισσότερο ελεύθερο χρόνο, 
περισσότερες επιλογές, 
περισσότερη ευελιξία.

Μαζί μας έχεις πάντα περισσότερα
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Αυτοκίνητο
Πλήρη προγράμματα με προσιτά 
ασφάλιστρα και όσες καλύψεις 
χρειάζεσαι κάθε στιγμή, για τη διάρκεια 
που εσύ θα επιλέξεις. Και όλα αυτά με 
δωρεάν υπηρεσίες & μοναδικά 
πλεονεκτήματα για να έχεις ακόμα 
περισσότερα.

Short Drive
Οδηγείς λιγότερο; Πληρώνεις λιγότερο! 
Ο έξυπνος τρόπος για να είσαι ασφαλής 
και να κερδίζεις αν οδηγείς λίγα 
χιλιόμετρα.

Σπίτι
Περισσότερη ασφάλεια και οικονομία για 
το σπίτι σου. Τα πιο ευέλικτα και πλήρη 
προγράμματα ασφάλισης για την 
προσωπική σου περιουσία, είτε 
νοικιάζεις, είτε είσαι ιδιοκτήτης με ή 
χωρίς στεγαστικό δάνειο.

Κέρδος και στο service σου
Βρες το καλύτερο και οικονομικότερο 
συνεργείο στην περιοχή σου, με 10% 
επιπρόσθετη έκπτωση στα ανταλλακτικά 
σου μόνο με τον αριθμό του συμβολαίου 
σου. Σε συνεργασία με τον autoduder.

Δίπλα σου και για το 
αυτοκίνητο που θέλεις
Κορυφαία μεταχειρισμένα με 
μοναδικά προνόμια και εγγυήσεις 
και €200 επιπλέον έκπτωση για 
όλους τους πελάτες Anytime. Σε 
συνεργασία με τη Spotawheel.

My Anytime
Για να έχεις τον έλεγχο κάθε στιγμή! 
Το συμβόλαιο, οι καλύψεις, το 
ιστορικό πληρωμών σου και ο,τι 
άλλο χρειαστείς, στη διάθεσή σου 
με το πάτημα ενός κουμπιού.

Αnytime club 
Αποκλειστικές εκπτώσεις, 
προσφορές και δώρα που 
ανανεώνονται διαρκώς.  

Γραμμή Υγείας 1010
Άμεση τηλεφωνική ιατρική 
υποστήριξη 24/7 για ό,τι σε 
απασχολεί για την υγεία σου ή την 
υγεία των παιδιών σου.



Key take aways
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Ζήσε κάθε στιγμή περισσότερα

Ασφάλεια σημαίνει καθημερινή χαρά και αισιοδοξία

Είμαστε διαρκώς δίπλα σου με σεβασμό στις ανάγκες σου

Προσφέρουμε περισσότερη απλότητα, περισσότερες λύσεις

Δίνουμε περισσότερη αξία στην επιλογή σου

Θέλουμε να σε εκπλήσσουμε θετικά

Μαζί μπορούμε περισσότερα



Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Anytime
στo anytime.gr, και μίλησε μαζί μας

στο Facebook, το Instagram, το Twitter 
και το YouTube.
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Kάθε στιγμή, περισσότερα


