Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας

Καλύψεις

Βασικό
Πρόγραμμα
Πυρός (Basic)
δίδεται και για
ενυπόθηκα

Ασφάλιση
Κατοικιών σε Α'
Κίνδυνο

Safe Home (με
και χωρίς
απαλλαγές)

Best Home (με
και χωρίς
απαλλαγές)

Home Εξοχική

Πυρκαγιά
Κεραυνός - πυρκαγιά
από δάσος - θάμνους
Ζημιές πυρόσβεσης
Ζημιές από καπνό
Έκρηξη
Ευρεία έκρηξη
Φυσικά φαινόμενα
Πλημμύρα - θύελλα καταιγίδα

Ρήξη σωληνώσεων
εγκαταστάσεων
ύδρευσης - κεντρικής
θέρμανσης κλιματισμού αποχέτευσης

(η κάλυψη
αποχέτευσης
παρέχεται μόνο
σε οικοδομές
ηλικίας κάτων
των 15 ετών)

(η κάλυψη
αποχέτευσης
παρέχεται μόνο
σε οικοδομές
ηλικίας κάτων
των 15 ετών)

έως 1.000€ ανά
γεγονός &
1.500€ ετησίως
σε Α' Κίνδυνο
(ενεργοποιείται
2 μήνες μετά την
έναρξη του
συμβολαίου)

έως 1.000€ ανά
γεγονός &
1.500€ ετησίως
σε Α' Κίνδυνο
(ενεργοποιείται
2 μήνες μετά την
έναρξη του
συμβολαίου)

∆ιαρροή
σωληνώσεων
Κόστος
διερευνητικών
εργασιών
Περεχόμενο ψυγείου
/ καταψύκτη
Ζημιές στον λέβητα
κετνρικής θέρμανσης
Ζημιές στον ηλιακό
θερμοσίφωνα

Θραύση υαλοπινάκων
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Τρομοκρατικές
ενέργειες κακόβουλες βλάβες
Στάσεις - απεργίες πολιτικές ταραχές
Πρόσκρουση
οχήματος
Πτώση αεροσκαφών
και αντικειμένων από
αυτά
Πτώση δένδρων,
ηλεκτρικών ή / και
τηλεφωνικών
στύλων
Έξοδα έκδοσης
αδειών και αμοιβές
αρχιτεκτόνων /
μηχανικών
Αποκομιδή
συντριμμάτων
Έξοδα μεταστέγασης

έως 700€ ανά
γεγονός &
ετησίως

Έξοδα μετακόμισης

έως 700€ ανά
γεγονός &
ετησίως

Έξοδα παραμονής σε
ξενοδοχείο

έως 1.500€ ανά
γεγονός &
ετησίως

Κλοπή με διάρρηξη ή
ληστεία
Ζημιές στην οικοδομή
Αστική ευθύνη
τρίτων συνεπεία
πυρκαγιάς και
έκρηξης
Αστική ευθύνη
τρίτων συνεπεία από
διαρροή
σωληνώσεων
Αστική ευθύνη
συνεπεία πυρκαγιάς
και έκρηξης προς τον
ιδιοκτήτη
Αστική ευθύνη έναντι
ιδιοκτήτη

έως 50% του
ασφαλιζομένου
κεφαλαίου του
περιεχομένου
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Ζημιές από εισροή
υδάτων
γειτνιαζόντων
διαμερισμάτων
Αστική ευθύνη
οικογενειάρχη
Προσωπικό ατύχημα
του ασφαλισμένου
Περιεχόμενο
τραπεζικής θυρίδας
Ασφαλιστική κάλυψη
περιεχομένου σε
προσωρινή διεύθυνση
συνεπεία
καλυπτόμενων
κινδύνων
Έκτακτη οικονομική
ενίσχυση

έως 500€
(μηνιαίως και
για έξι μήνες)

Ασφάλιση
κατοικιδίων συνεπεία
καλυπτόμενου
κινδύνου
Κάλυψη φοιτητικής
στέγης
Αποζημίωση σε αξία
καινούργιου
Επισκευή πόρτας
garage
Αντικείμενα στην
ύπαιθρο
Επέκταση κάλυψης σε
ανικείμενα εκτός
οικίας
Προκαταβολή
αποζημίωσης
έως 1.800€ (ανά
γεγονός και
ετησίως)

έως 1.800€ (ανά
γεγονός και
ετησίως)

Κλοπή περιεχομένου

(συνεπεία
διάρρηξης /
ληστείας)

(συνεπεία
διάρρηξης /
ληστείας)

Κάλυψη
βραχυκυκλώματος

έως 1.500€

έως 1.500€

Ζημιές στο κτίριο
μετά από διάρρηξη

έως 1.800€ (ανά
γεγονός και
ετησίως)

Πλημμύρα - θύελλα καταιγίδα
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Ζημιές από χιόνι παγετό - χαλάζι

Αστική ευθύνη προς
τρίτους συνεπεία
πυρκαγιάς

έως 50% του
ασφαλιζομένου
κεφαλαίου &
έως 50.000€ ανά
γεγονός και
ετησίως

έως 50% του
ασφαλιζομένου
κεφαλαίου &
έως 50.000€ ανά
γεγονός και
ετησίως

Έξοδα κατεδάφισης &
ή αποκομιδής
ερειπίων

έως 5% του
ασφαλιζομένου
κεφαλαίου &
έως 3.000€ ανά
γεγονός και
ετησίως

έως 5% του
ασφαλιζομένου
κεφαλαίου &
έως 3.000€ ανά
γεγονός και
ετησίως

Ασφάλιση σε αξία
αντικατάστασης
οικοδομής
έως 10% του
ασφαλιζομένου
κεφαλαίου της
οικοδομής

Απώλεια ενοικίων

Κάλυψη περιεχομένου
σε "Αξία
αντικατάστασης με
καινούριο" (New for
old)
Κάλυψη βοηθητικών
κτισμάτων - ειδικών
κατασκευών

έως 3.000€

Προστασία
υπασφάλισης έως
10%
Σεισμός

(προαιρετικά)

(προαιρετικά)

Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1000€ Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Καλύψεις

Κτίριο ανά 1.000€
ασφαλ. κεφάλαιο

Περιεχόμενο ανά
1.000€ ασφαλ.
Κεφάλαιο

Βασικό
Πρόγραμμα
Πυρός (Basic)
δίδεται και για
ενυπόθηκα ανά
1.000€ ασφαλ.
κεφάλαιο

Ασφάλιση
Κατοικιών σε Α'
Κίνδυνο
(ανάλογα με το
πρόγραμμα)

Safe Home (με
και χωρίς
απαλλαγές) ανά
1.000€ ασφαλ.
Κεφάλαιο

Best Home (με
και χωρίς
απαλλαγές) ανά
1.000€ ασφαλ.
Κεφάλαιο

Home Εξοχική
ανά 1.000€
ασφαλ.
Κεφάλαιο

0,20 €

1,40€ (με
απαλλαγή) &
1,60€ (χωρίς
απαλλαγή)

0,70€ (με
απαλλαγή) &
0,80€ (χωρίς
απαλλαγή)

1,00 €

0,50 €

1,70€ (με
απαλλαγή) &
1,90€ (χωρίς
απαλλαγή)

1,00€ (με
απαλλαγή) &
1,10€ (χωρίς
απαλλαγή)

5,00 €
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Σεισμός ανά 1.000€
ασφαλ. Κεφάλαιο

1,00 €

1,00 €

Α' Πρόγραμμα
(Οικοδομή 30.000€ με
Περιεχόμενο 6.000€)

30€ ετήσια ολικά
ασφάλιστρα

Β' Πρόγραμμα
(Οικοδομή 50.000€ με
Περιεχόμενο 9.000€)

45€ ετήσια ολικά
ασφάλιστρα

Γ' Πρόγραμμα
(Οικοδομή 60.000€ με
Περιεχόμενο
12.000€)

60€ ετήσια ολικά
ασφάλιστρα

Ελάχιστα ετήσια
ολικά ασφάλιστρα

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

Safe Home (με
και χωρίς
απαλλαγές)

Best Home (με
και χωρίς
απαλλαγές)

Home Εξοχική

Απαλλαγές

Απαλλαγές

Σεισμός

Κλοπή περιεχομένου

Βασικό
Πρόγραμμα
Πυρός (Basic)
δίδεται και για
ενυπόθηκα

Ασφάλιση
Κατοικιών σε Α'
Κίνδυνο

2% επί του
ασφαλιζομένου
κεφαλαίου
(ισχύει και στο
πρόγραμμα Safe
Home χωρίς
απαλλαγές)

2% επί του
ασφαλιζομένου
κεφαλαίου

10% σε κάθε
ζημιά με
ελάχιστο 600€

10% σε κάθε
ζημιά με
ελάχιστο 450€
450€ σε κάθε
ζημιά

Κλοπή με διάρρηξη ή
ληστεία
Βραχυκύκλωμα

2% επί του
ασφαλιζομένου
κεφαλαίου
οικοδομής ή/ και
περιεχομένου

150€ σε κάθε
ζημιά

150€ σε κάθε
ζημιά

Φυσικά φαινόμενα

10% επί του
ποσού της
ζημιάς με
ελάχιστο όριο
450€ σε κάθε
ζημιά

∆ιαρροή
σωληνώσεων

10% επί του
ποσού της
ζημιάς με
ελάχιστο όριο
450€ σε κάθε
ζημιά

Θύελλα - καταιγίδα πλημμύρα - χιόνι -

10% επί του
ποσού της
ζημιάς με

150€ σε κάθε
ζημιά

10% επί του
ποσού της
ζημιάς με
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ελάχιστο όριο
700€ σε κάθε
ζημιά

ελάχιστο όριο
700€ σε κάθε
ζημιά

Ρήξη σωληνώσεων

10% επί του
ποσού της
ζημιάς με
ελάχιστο όριο
700€ σε κάθε
ζημιά

10% επί του
ποσού της
ζημιάς με
ελάχιστο όριο
700€ σε κάθε
ζημιά

Θραύση υαλοπινάκων

150€ ανά ζημιά

χαλάζι - παγετός

150€ ανά ζημιά

150€ ανά ζημιά
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