ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και επιβαινόντων (ανά θύμα)
Υλικές ζημιές τρίτων (ανά ατύχημα)
Επέκταση Α.Ε. εντός φυλασ. Χώρων και κατά τη μεταφορά
Απεριόριστη Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Φροντίδα ατυχήματος
Προστασία Β/Μ
Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
Τροχαίο Προσωπικό Ατύχημα
Νομική Προστασία
Οδική Βοήθεια

κεφ. 1.220.000€
κεφ. 1.220.000€
Παρέχεται
Παρέχεται
Παρέχεται
Παρέχεται
κεφ.
30.000€
κεφ.
3.000€
κεφ.
3.000€
Παρέχεται

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ
Για
όλους
του
φορολογήσιμους Ίππους
εφόσον το πλήθος των
οχημάτων είναι μικρότερο
των 30
Για
όλους
του
φορολογήσιμους Ίππους
εφόσον το πλήθος των
οχημάτων
είναι
μεγαλύτερο των 30

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

386,21€

208,76€

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΜΕ ΚΛΑΔΟ

275,21€

148,76€

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΜΕ ΚΛΑΔΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Καλυπτόμενα Ενοικιαζόμενα Οχήματα: Ε.Ι.Χ. έως 7 θέσεις
Έκδοση Νέων Συμβολαίων: έως 31/05/2018
Δυνατότητα Ακύρωσης: Για τα ασφαλιστήρια εξάμηνης / ετήσιας διάρκειας το διάστημα της ακύρωσης δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερο του τριμήνου.
Προϋποθέσεις προσθήκης συμπληρωματικών καλύψεων :
1. Η Θραύση κρυστάλλων παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει συνεχής και διαδοχική ασφάλιση. Το
κεφάλαιο ασφάλισης είναι 1,000€ και το κόστος διαμορφώνεται στα 13,58€ το 6μηνο ή 25,12€ το 12μηνο σε
συμβεβλημένα συνεργεία.
2. Η Ευρωπαϊκή Εξασφάλιση παρέχεται στο κόστος των : α) για κεφ. 7,500€ 12,5€ το 6μηνο ή 23,33€ το 12μηνο,
β) για κεφ. 15,000€ 26,32€ το 6μηνο ή 48,69€ το 12μηνο.
3. Το Car - Accident παρέχεται με κόστος 12,61€ το 6μηνο ή 23,31 το 12μηνο.
4. Η κάλυψη της Φωτιάς - Τρομοκρατικών ενεργειών παρέχεται με κόστος ανά 1,000€ ασφαλιζόμενης αξίας
1,51€ το 6μηνο ή 2,79€ το 12μηνο. Το όχημα θα πρέπει να είναι μέχρι 10ετίας.
5. Η κάλυψη της Ολικής και μερικής κλοπή παρέχεται σε όσα οχήματα ήδη παρέχεται η συγκεκριμένη κάλυψη
και ασφαλίζονται στην Εταιρία μας διαδοχικά, ή σε νέα οχήματα με παρακράτηση κυριότητας και εφόσον
επιβάλλεται από το Πιστωτικό ίδρυμα. Το κόστος ασφάλισης ανά 1,000€ ασφαλιζόμενη αξία είναι 3,16€ το
6μηνο ή 5,84€ το 12μηνο.
6. Η Οδική Βοήθεια ισχύει για ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΡΗΤΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΡΟΔΟ. Για οποιαδήποτε άλλη περιοχή
κίνησης, θα πρέπει να υπάρχει επιβεβαίωση από την Εταιρία.
Η ανάληψη κινδύνου γίνεται κατόπιν έγκρισης και εφόσον έχουν προσκομιστεί επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση
του ιστορικού ζημιών. Δεν παρέχονται συμπληρωματικές καλύψεις πέραν αυτών που αναφέρονται ως παρεχόμενες.
Σε περίπτωση ανάθεσης ασφάλισης, απαιτείται έγγραφη αποδοχή του ασφαλισμένου/λήπτη σχετικά με τους πιο
πάνω όρους ως επίσης και καθορισμός του διαμεσολαβητή.

