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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ………. 
 
     κ. Χ. είμαι ειδικευμένος στη σύνταξη προγραμμάτων προστασίας 
περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας που ένα από αυτά είναι το 
αυτοκίνητό σας. 
      
     Θα ενημερωθείτε από μένα πώς δια μέσου της SENATUS μπορείτε 
με τη δική σας πρόνοια και σωφροσύνη να ωφεληθείτε τα μέγιστα 
διαφυλάσσοντας ακέραιη την περιουσία που λέγεται αυτοκίνητο και 
να αποφύγετε κάθε οικονομική απώλεια από την έλευση των 
κινδύνων που το απειλούν. 
 
     Παρακαλώ να με ακούσετε με προσοχή ώστε εάν πείτε «ναι» στις 
προτάσεις μου να γνωρίζετε ακριβώς το μέγεθος της ωφέλειας που 
αποκομίζετε ή αν πάλι πείτε «όχι» να γνωρίζετε πολύ καλά τι 
πλεονεκτήματα απορρίπτετε. 
 
     Όπου κάνω λάθος παρακαλώ να με διορθώνετε. Υποθέτω κ. Χ. ότι 
βρίσκεσθε σε έναν συνεχή αγώνα για δημιουργία. Εργάζεσθε δηλαδή 
όπως και εγώ και όλος ο κόσμος για να δώσετε στον εαυτό σας και 
την οικογένειά σας τις καλύτερες προϋποθέσεις αξιοπρεπούς 
διαβίωσης. Υποθέτω ακόμη κ. Χ., ότι δημιουργείτε περιουσιακά 
στοιχεία για την εξασφάλιση οικονομικής ανεξαρτησίας. Ένα από αυτά 
είναι το αυτοκίνητό σας. Αυτό αποκτήθηκε με κόπο πληρώνοντας με 
κάμποσα από τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας. Σας διευκολύνει στις 
μετακινήσεις και είναι ακόμη το μέσο για πιο άνετη διαβίωση. 
 
     Τώρα δεν υποθέτω είμαι βέβαιος κ. Χ. ότι για σας αποτελεί 
στοιχείο ιδιαίτερης σπουδαιότητας η διαφύλαξη της ακεραιότητας ή 
της αποκατάστασης των ζημιών του αυτοκινήτου και διότι χρειάζεται 
χρήμα, δυσεύρετο τη στιγμή που χρειάζεται και για συναισθηματικούς 
λόγους.  
 
     Αποτελεί λοιπόν ανάγκη η ύπαρξη αρκετών χρημάτων για την 
αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου ανά πάσα στιγμή διότι 
απειλείται από κινδύνους που τα αποτελέσματά τους είναι 
καταστροφικά. Τα προβλήματα που αναφύονται κ. Χ. είναι:  

1. Έλλειψη ρευστότητας τη στιγμή που χρειάζεται χρήμα για την 
αποκατάσταση των ζημιών επειδή έτσι το θέλησαν οι 
διαδηλωτές, οι απεργοί, οι κλέφτες, η τύχη (φωτιά), η 
σύγκρουση, η ανθρώπινη απροσεξία (Δικαστήρια, έξοδα). 

2. Έλλειψη χρόνου, ταλαιπωρία. 
3. Βαρύτατες οικονομικές απώλειες. 
4. Ανασφάλεια, άγχος από την αβεβαιότητα για τη δυνατότητα 

ανταποκρίσεως στις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το βιοτικό 
επίπεδο της οικογένειας ή πραγματοποίησης σπουδαίων 
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σχεδίων σας εξ αιτίας της αναλώσεως των κεφαλαίων που 
έχουν συσσωρευτεί. 

 
     Και εδώ εμφανίζεται ένα αντιφατικό φαινόμενο π.χ. άνθρωποι 
συνετοί, σώφρονες, οικογενειάρχες σαν κι εσάς να λαμβάνουν 
πρόνοια για τους άλλους (υποχρεωτικά) και από άγνοια, αφέλεια ή 
αδιαφορία να μη φροντίζουν για τη διαφύλαξη της δικής τους 
περιουσίας (του αυτοκινήτου τους). 
 
     Τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Καθημερινά δεκάδες άνθρωποι 
βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτά. Η SENATUS® πιστεύοντας ότι όλοι 
δικαιούνται μιας ποιοτικής ζωής απαλλαγμένης από κάθε ίχνος 
οικονομικής ανασφάλειας και άγχους για τη διατήρηση του 
οικονομικού επιπέδου δημιούργησε το «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ PLUS», την 
«ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» κ.λ.π. 
         
Τα προγράμματα αυτά είναι οι λύσεις στα προβλήματα που 
προαναφέρθηκαν και με προνομιακό ευτελές ασφάλιστρο. Με περίπου 
3,5% της αξίας του αυτοκινήτου σας εξασφαλίζετε το 100% της 
πλανόμενης αυτής περιουσίας.  
      
Σας εξηγώ αναλυτικότερα……. 


