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Σε συνεργασία με την 
International Life Ασφαλιστική



ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΤΑΡΑΤΣΟΣΚΕΠΕΙΣ / ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Ά:  Η οικοδομή  1,40€ / 1.000€ ΤΜΗΜΑ Β:  Το Περιεχόμενο  1,40€ / 1.000€

Καλύψεις Οικ. Περ. Απαλλαγές

1.   Πυρκαϊά – Πυρκαγιά από δάσος, συστάδες δένδρων, θάμνους, χόρτα  – κεραυνός                                                             

2.   Ζημιές από Καπνό.                                                                                                             

3. Έκρηξη                                                                                                                        

4.   Στάσεις, Οχλαγωγίες, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Τρομοκρατικές ενέργειες, Κακόβουλη βλάβη.                 

5.   Πτώση Αεροσκάφους και αντικειμένων που πέφτουν από αυτό Πρόσκρουση οχήματος                                                   

6. Βραχυκύκλωμα σε Α κίνδυνο μέχρι € 6.000 ανά γεγονός και ετησίως (καλύπτονται ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά μηχανήματα και ηλεκτρικές συσκευές)

 100 €

7. Θραύση κρυστάλλων θυρών-παραθύρων καθρεπτών σε Ά κίνδυνο μέχρι € 1.500 ανά γεγονός και ετησίως 

συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων και τυχαίας θραύσης.                                                                          

 10% 

8. Έξοδα μεταστέγασης 

9.   Έξοδα Μετακόμισης μέχρι € 2.000 ανά γεγονός και ετησίως                                  

10.   Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι 15.000 € 

11.   Εκκαθάριση συντριμμάτων έως το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός και ετησίως 

12. Αξία αποκατάστασης οικοδομής 

13. Αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων για ποσόν μέχρι και 10% του ασφ/νου περ/νου με max 1.500 € και 

για 1 μήνα                    



14. Σεισμός ή/και πυρκαγιά εκ σεισμού   2% του κεφαλ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ή και ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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• Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χαλάζι
• Διάρρηξη σωληνώσεων μονίμων εγκαταστάσεων νερού ή κεντρικής

θέρμανσης και αποχετεύσεων (για εγκαταστάσεις σωληνώσεων
μέχρι 25 ετών)

• Ζημιές του κλέφτη συνεπεία κλοπής
• Απώλεια ενοικίων
• Κάλυψη θεμελίων σε περίπτωση ολικής καταστροφής του σπιτιού

από φωτιά – πυρκαγιά
• Ζημιές λέβητα κεντρικής θέρμανσης (για λέβητες μέχρι 15 ετών) και

συσκευών αερίου από έκρηξη
• Ζημιές ηλιακού θερμοσίφωνα (για ηλιακούς θερμοσίφωνες μέχρι 10

ετών) – δορυφορικής κεραίας
• Γενική Αστική Ευθύνη
• Ευρεία Έκρηξη
• Καθίζηση & Κατολίσθηση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
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• Καθαρό ιστορικό ζημιών την τελευταία πενταετία και μέχρι την
ανάληψη του κινδύνου

• Τα επιμέρους υπό όρια καλύψεων συμπεριλαμβάνονται στο
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο

• Δεν ασφαλίζονται προκάτ κατοικίες

• Ασφαλιζόμενες αξίες : Κτίριο 1.000€/τ.μ. Περιεχόμενο 400€/τ.μ.

• Σεισμός : Τα κτίρια θα πρέπει να είναι αντισεισμικής κατασκευής να
έχουν ανεγερθεί με νόμιμη άδεια το σύνολο τους μετά το 1960.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το νέο πακέτο κατοικιών ισχύει αποκλειστικά για δάνεια εφόσον ο ασφαλιζόμενος 
μας φέρει βεβαίωση ότι το σπίτι είναι ενυπόθηκο από την Τράπεζα
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !


