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Νέο Πρόγραμμα ΚατοικίαςΝέο Πρόγραμμα Κατοικίας

Γενικά χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένη κάλυψη
Αντικατάσταση σε αξία καινούργιου
Αφορά 
• ιδιοκτήτες με ιδιοκατοίκηση (κάλυψη κτηρίου και 

περιεχομένου), 
• ιδιοκτήτες που προσφέρουν το σπίτι για ενοικίαση 

(κάλυψη κτηρίου)
• ενοικιαστές (κάλυψη περιεχομένου-οικοσκευής)

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Τιμολόγιο 
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Βασικές Καλύψεις (πακέτο)Βασικές Καλύψεις (πακέτο)
Καλύπτονται ζημιές από:

Πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό
Ευρεία Έκρηξη (καλύπτονται και ζημιές του λέβητα
κεντρικής θέρμανσης από έκρηξη, έως € 3.000)
Βραχυκύκλωμα
Πλημμύρα - θύελλα- καταιγίδα – χιόνι – χαλάζι – παγετό
Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους
Κακόβουλες ενέργειες, Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες,
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πτώση αεροσκαφών, αντικειμένων
Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
Πρόσκρουση οχήματος
Κλοπή, Ζημιές Κλεπτών
Ληστεία (ειδικά για χρήματα & τιμαλφή: €600 εκτός
χρηματοκιβωτίου, € 3.000 εντός χρηματοκιβωτίου)
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Βασικές Καλύψεις (πακέτο)Βασικές Καλύψεις (πακέτο)
Επιπλέον καλύπτονται:

Η αστική  ευθύνη του  Ασφαλιζόμενου  έναντι γειτόνων ή ιδιοκτήτη, 
έως 5% του κεφαλαίου
Η Θραύση  καθρεπτών,  Κρυστάλλων  Θυρών  και/ή  Παραθύρων, 
έως € 2.000
Τα έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων, κατεδάφισης έως 5% του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου
Τα έξοδα του Ασφαλιζόμενου για αμοιβές  μηχανικών,  
αρχιτεκτόνων, έως €3.000
Τα έξοδα άντλησης υδάτων, έως € 300
Τα έξοδα αποτροπής - περιορισμού ζημιάς, έως € 3.000
Αντικείμενα ευρισκόμενα σε θυρίδα Τράπεζας, έως € 9.000
Τα έξοδα  προσωρινής παραμονής, μεταφοράς, αποθήκευσης και 
επανεγκατάστασης, έως € 1.500
Η απώλεια ενοικίου, έως € 3.000 μέχρι 12 μήνες
Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα, που δεν έχουν ακόμη δηλωθεί από 
τον ασφ/σμένο, έως δύο μήνες από την απόκτησή τους, έως €2.000
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Προαιρετικές ΚαλύψειςΠροαιρετικές Καλύψεις

Θραύση σωληνώσεων
Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες

Σεισμός
Προσωπικό Ατύχημα
Αστική Ευθύνη Οικογενείας/Προσωπική 
Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη
Ηλεκτρονικών Συσκευών Κ.Π.Κ. (max € 8.804)

Νομική Προστασία (max € 2.935)

Αστική Ευθύνη Ομόρων (πέραν του ορίου του πακέτου)

max € 29.34
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ΑπαλλαγέςΑπαλλαγές
Βραχυκύκλωμα: ευρώ 150 σε κάθε ζημιά
Κλοπή: 10% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των ευρώ 
500 ανά ζημιά.
Ληστεία: 10% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των ευρώ 
500 ανά ζημιά.
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός: 10% του 
ποσού της ζημιάς, με ελάχιστο το ποσό των ευρώ 350 ανά ζημιά.
Καθίζηση, κατολίσθηση: 10% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο 
το ποσό των ευρώ 1.000 ανά ζημιά.
Θραύση σωληνώσεων: 10% του ποσού της αποζημίωσης με 
ελάχιστο το ποσό των ευρώ 350 ανά ζημιά.
Σεισμός: 2% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο το ποσό 
των ευρώ 3.000 ανά ζημιά
Αστική Ευθύνη Οικογενείας / Προσωπική: € 60 ανά ζημιά
Κ. Π. Κ.  Ηλεκτρονικών Συσκευών: € 60 ανά ζημιά
Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη ακινήτου: € 60 ανά ζημιά
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Αξία ΚαινούργιουΑξία Καινούργιου

Η αποζημίωση θα γίνεται σε αξία καινούργιου και για το λόγο
αυτό τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια σε κάθε ετήσια ανανέωση του
συμβολαίου θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα κατά το ποσοστό
αύξησης του επίσημου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του
προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως αυτό ανακοινώνεται
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Είναι αυτονόητο ότι η αύξηση αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο και
στις προμήθειες των συνεργατών.
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Κανόνες ανάληψηςΚανόνες ανάληψης
Υπολογισμός Κεφαλαίων

Ο καθορισμός του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου κτηρίου θα γίνεται 
με ελάχιστο το ποσό των:

• €1.000 ανά τετραγωνικό μέτρο για συνήθεις κατασκευές,
• €1.300 για καλές κατασκευές και
• €1.600 για πολυτελείς.
Ο καθορισμός του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου θα 
γίνεται με ελάχιστο € 300 ανά τετραγωνικό μέτρο

Υποχρεωτικές Δηλώσεις
Υποχρεωτική δήλωση τετραγωνικών μέτρων κατοικίας
Υποχρεωτική δήλωση ηλικίας κτηρίου 
Αυτόματη αφαίρεση προαιρετικής κάλυψης «διάρρηξης 
σωληνώσεων» μετά το 25ο έτος ηλικίας του κτηρίου, με 
ταυτόχρονη μείωση του ασφαλίστρου.
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ΤιμολόγιοΤιμολόγιο

Κτήριο ανά 1.000 0,68
Περιεχόμενο ανά 1.000 1,57
Σεισμός ανά 1.000 1,89
Θραύση Σωληνώσεων

Κτήριο ανά 1.000 0,33
Περιεχόμενο ανά 1.000 0,33

Προσωπικό Ατύχημα 29.347 18,18
Αστική Ευθύνη 
Οικογενείας / Προσωπική 29.347 5,83
Ηλεκτρονικών Συσκευών 
Κ. Π. Κ. 

ανά 1.000 
max 8.804 3,70

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη 29.347 5,83
Νομική Προστασία  2.935 7,28

Βασικές 
Καλύψεις

Προαιρετικές 
Καλύψεις

Ολικό 
ΑσφάλιστροΚεφάλαιο
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ΑνταγωνισμόςΑνταγωνισμός
Ανταγωνισμός Safe House

Κτήριο
Χωρίς Ζημιές Κλεπτών
χωρίς Θρ. Σωληνώσεων
πλήρες (με θρ. Σωλ) 1,10 - 1,66 ‰ 1,01 ‰

Περιεχόμενο
Με κλοπή
Χωρίς Θρ. Σωληνώσεων
πλήρες (με θρ. Σωλ) 1,90  - 3,64 ‰ 1,90 ‰

Σεισμός
Ενιαίο 1,80 - 1,89 ‰
Με ζώνες μ.ο : 1,89-2,62 1,89

0,75 - 0,91 ‰ 0,68 ‰                              
με ζημιές Κλεπτών

1,90 - 2,20 ‰ 1,57 ‰
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Ανταγωνισμός Ανταγωνισμός -- ΠαράδειγμαΠαράδειγμα

Κατοικία με εμβαδόν : 100 τμ
Κεφάλαιο Κτηρίου : 100.000
Κεφάλαιο Περιεχομένου : 30.000
Συνολικό Κεφάλαιο : 130.000

Ανταγωνισμός (1) Ανταγωνισμός (2) Safe House
Ασφ. Κτηρίου 110,00 133,80 101,00
Ασφ. Περιεχομένου 60,00 61,50 57,00
Ασφ. Σεισμού 213,2 - 283,4 266,50 245,70
Συνολικά Ασφάλιστρα 383,2 - 453,4 461,80 403,70

με την κάλυψη Θραύσης Σωληνώσεων

Ανταγωνισμός (1): Το αντίστοιχο πρόγραμμα του ανταγωνισμού με το χαμηλότερο ασφάλιστρο
Ανταγωνισμός (2): Υπολογισμός με το μέσο ασφάλιστρο της αγοράς
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ΚατοικίαΚατοικία
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ΠεριγραφήΠεριγραφή

To Πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες 
διαμερισμάτων που χρησιμεύουν για κατοικίες, 
είτε ιδιοκατοικούν είτε όχι καθώς και στους 
ιδιοκτήτες μονοκατοικιών και αφορά αποκλειστικά 
και μόνο την ασφάλιση του κτιρίου ιδιοκτησίας 
τους.
Στις περιπτώσεις που στο κτίριο (πολυκατοικία) 
στεγάζονται και άλλες χρήσεις εκτός από κατοικίες, 
το νέο προϊόν θα δίδεται  αποκλειστικά και μόνο 
στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που 
χρησιμεύουν για κατοικίες.

ΚατοικίαΚατοικία
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Καλυπτόμενοι ΚίνδυνοιΚαλυπτόμενοι Κίνδυνοι

Φωτιά – Κεραυνός
Έκρηξη
Πτώση Αεροσκάφους
Πρόσκρουση Οχήματος
Φωτιά από Δασός
Σεισμός

ΚατοικίαΚατοικία
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Ασφάλιστρο Ασφάλιστρο –– ΑπαλλαγήΑπαλλαγή

Το ολικό ασφάλιστρο του προγράμματος 
είναι 1,90 ‰ για τους καλυπτόμενους 
κινδύνους.
π.χ Κεφάλαιο 100.000

Ολικό ασφάλιστρο 190€
Ορίζεται απαλλαγή στην κάλυψη του σεισμού απαλλαγή στην κάλυψη του σεισμού 
2% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου2% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με 
ελάχιστο 3.000 ευρώ ανά ζημία. 
Οι υπόλοιποι καλυπτόμενοι κίνδυνοι δεν 
έχουν απαλλαγή. 

ΚατοικίαΚατοικία
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