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1 Πιενλεθηήκαηα MultiHome Δπέιηθην
Ξιενλεθηήκαηα η νπ MultiHome Δπέιηθην
 Ρν MultiHome Δπέιηθην είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ πξνζηαζία ελππφζεθσλ θαηνηθηψλ.
 Ξξνζαξκφδεηαη ζε θάζε ηχπν δαλεηαθήο ζχκβαζεο.
 Γπλαηφηεηα δηεπξπκέλεο θάιπςεο κε επηινγή αλάκεζα απφ 2 παθέηα ζπκπιεξσκαηηθψλ
παξνρψλ δεκηνπξγψληαο ην πξφγξακκα πνπ ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
 Γπν δψλεο ζεηζκηθφηεηαο γηα φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
 Ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θφζηνο κε ηηο βαζηθέο θαιχςεηο, θπξίσο θηίξην αιιά θαη
πεξηερφκελν.
 Πε πεξίπησζε δεκηάο θηηξίνπ, ή πεξηερνκέλνπ ε απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε
δαπάλε αληηθαηάζηαζεο κε θαηλνχξην.
 Αλακνξθσκέλνη φξνη ζπκβνιαίνπ ψζηε ην Αζθαιηζηήξην λα απνηειεί έλαλ εχρξεζην
νδεγφ πνπ βνήζα ηνλ αζθαιηζκέλν λα ρξεζηκνπνηεί πην εχθνια φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ρξεηάδεηαη.

2 Γηαηί MultiHome Δπέιηθην
Δηόηη έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθώο γηα ηδηώηεο πνπ έρνπλ ζηεγαζηηθό δάλεην θαη ππνρξενύληαη λα
θαιύςνπλ ην αθίλεην πνπ πξνζεκεηώλνπλ ιόγσ δαλεηνδόηεζήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα:


Πξνζθέξεη απνδεκίσζε, θαη κάιηζηα ζε «αμία αληηθαηάζηαζεο κε θαηλνύξγην».



Δελ απαηηείηαη ζύληαμε ιίζηαο αληηθεηκέλσλ ηνπ Πεξηερνκέλνπ, εθηόο αλ ν Αζθαιηδόκελνο
επηζπκεί λα πξνζηαηέςεη κε εηδηθή αλαθνξά αληηθείκελα ηδηαίηεξεο αμίαο.



Τν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην είλαη εληειώο λέν, ζε απιή γιώζζα ώζηε λα γίλεηαη απνιύησο
θαηαλνεηό θαη λα απνηειεί έλαλ εύρξεζην νδεγό πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ αζθαιηζκέλν λα
αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηηο παξνρέο πνπ απηόο έρεη επηιέμεη.



Η πξόηαζε αζθάιηζεο απαηηεί ηα ζπλήζε πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη κόλν ζηνηρεηώδεηο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηνηθία γηα ηελ έθδνζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ.
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3 Γεληθά ζηνηρεία
ε πνηνπο απεπζύλ εηαη ηo πξόγξακκα αζθάιηζεο θαηνηθηώλ MultiHome
Δπέιηθην ;
Ρν MultiHome Δπέιηθην απεπζχλεηαη ζε δαλεηνιήπηεο - ηδηψηεο πνπ έρνπλ
ζηεγαζηηθφ δάλεην θαη ππνρξενχληαη λα θαιχςνπλ ην αθίλεην πνπ πξνζεκεηψλνπλ
ιφγσ δαλεηνδφηεζήο ηνπο απφ ηελ Ρξάπεδα.
Κπνξνχλ λα αζθαιίζ νπλ:
ην θηίξην ηεο θαηνηθίαο, δειαδή ηελ νηθνδνκή θαη
ην πεξηερφκελν ηεο θαηνηθίαο, δειαδή ηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ
Ρν πξφγξακκα αθνξά θαη θαιχπηεη θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα θαη
ρξεζηκεχνπλ είηε γηα κόληκε θαηνηθία είηε γηα δεπηεξεύνπζα (εμνρηθή).

4 Πεξηγξαθή θαη δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο
4.1

Πσο ιεηηνπξγεί ην MultiHome Δπέιηθην

Πε αληίζεζ ε κε ηα παξαδνζηαθά
Δπέιηθην αληαπνθξίλεηαη απφιπηα
εχθνια θαη γξήγνξα ηη αθξηβψο
ππνινγηζκνχο πνζψλ θαη αθάιππηα

πξντφληα αζθάιηζεο θαηνηθηψλ, ην MultiHome
ζηελ αλάγθε ηνπ θαηαλαισηή λα θαηαλνήζεη
αγνξάδεη, ρσ ξίο πεξίπινθεο ηερληθέο έλλνηεο,
θελά.

Δπηπιένλ, ην MultiHome Δπέιηθην , είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν θαη
κεραλνξγαλσηηθή δνκή ψζηε ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ηνπ θηλδχλνπ (underwriting )
λα γίλεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο θαηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ιίγσλ ζηνηρείσλ
ζε κηα ειεθηξνληθή θφξκα (conet) απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο.
4.2

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αζθαιίδνληαη

Πνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αζθαιίδνληαη;
 Σν θηίξην ηεο θαηνηθίαο, δειαδή ε νηθνδνκή
 Σν πεξηερόκελν ηεο θα ηνηθίαο, δειαδή ν νηθηαθόο εμνπιηζκόο
Ρα παξαπάλσ νξίδνληαη ζην αζθαιηζηήξην σο εμήο:
Κηίξην: Ρν θηίζκα κε φιεο ηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ
λα δηαρσξηζηνχλ (πδξαπιηθέο, ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, πφξηεο, παξάζπξα,
εληνηρηζκέλα λην πιάπηα, ςεπδνξνθέο, ρσξίζκαηα κε θηλεηά, θνιιεκέλεο κνθέηεο ,
ηαπεηζαξίεο θιπ .). Πηελ νηθνδνκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο, αιιά θαιχπηνληαη κε
νξηζκέλνπο πεξηνξηζ κνχο, νη θεξαίεο, ηέληεο θαη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο. Πην θηίξην
πεξηιακβάλεηαη ηέινο θαη ε αλαινγία η εο ηδηνθηεζίαο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη
θνηλφθηεηνπο ρψξνπο.
Πεξηερόκελν θαηνηθίαο : Ρα θηλεηά αληηθείκελα ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζην
θηίξην πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην θαη απνηεινχλ ζπλήζε νηθηαθφ
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εμνπιηζκφ (έπηπια, ζθεχε, νηθηαθέο ζπζ θεπέο, πξνζσπ ηθά αληηθείκελα, ελδχκαηα
θαη είδε ηκαηηζκνχ) θαη πξννξίδνληαη γηα πξνζσπηθή θαη φρη επαγγεικαηηθή ρξήζε.
Απφ απηά ηα αληηθείκελα:
Δμαηξνύληαη :
Απφ ην πεξηερφκελν ηεο θαηνηθίαο εμαηξνχληαη ηα εμήο αληηθείκελα:
▪
▪

▪

▪

Σξήκαηα, λνκίζκαηα ή ηξαπεδνγξακκάηηα,
επηηαγέο.
Θάξηεο πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο ή
πξνπιεξσκέλεο, θαζψο θαη θάξηεο
πξνλνκίσλ, πφλησλ, δσξνθάξηεο θαη θάξηεο
θάζε είδνπο πνπ ελζσκαηψλνπλ κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν αμία.
Κεηνρέο, ηίηινη, ζπλαιιαγκαηηθέο, νκνινγίεο,
γξακκάηηα ζε δηαηαγή, θαζψο θαη θάζε είδνπο
Αμηφγξαθα θαη ππνζρεηηθά έγγξαθα.

▪

Γξακκαηφζεκα, έλζεκα, ιαρεία, εηζηηήξηα.

▪

Έγγξαθα, ρεηξφγξαθα θαη ινγηζηηθά βηβιία.

▪

Ζιεθηξνληθά αξρεία θαη ινγηζκηθφ (software)
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.

▪

Νρήκαηα, ξπκνπιθνχκελα, ζθάθε,
αεξνζθάθε θαη ηα παξειθφκελά ηνπο.

▪

Γέληξα θαη θπηά.

▪

Θαηνηθίδηα ή άιια δψα

Θνζκήκαηα, κεηάιιηα, αξραία ή ζπιιεθηηθά
λνκίζκαηα, ζπάληα βηβιία.

Σα πην θάησ αληηθείκελα αζθαιίδνληαη ΜΔΥΡΙ ηνπ πνζνύ ησλ 1.500 € γηα θάζε έλα
ρσξηζηά, εθηόο εάλ πεξηγξαθνύλ ζπγθεθξηκέλα ζην αζθαιηζηήξην απηό θαη αλαθεξζεί
ε ζπγθεθξηκέλε αμία ηνπο, κεγαιύηεξε από 1.500 €.
Αληηθείκελα απφ πνξζειάλε, θξχζηαιιν, αζήκη, αληηθείκελα ζπιιεθηηθήο αμίαο ,
εηθνλνγξαθίεο, εηθφλεο, ηρλνγξαθίεο, αληηθείκελα γιππηηθήο, κνπζηθά φξγαλα ή
εξγαιεία ησλ καζεκαηηθψλ, θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκψλ, αληίθεο (πνπ
νξίδνληαη σο έξγα ηέρλεο ή έπηπια ή δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα απνδεηγκέλεο
ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 100 εηψλ), ζρέδηα, πξσηφηππα, κήηξεο, θαινχπηα, θάζε είδνπο
έξγα ηέρλεο, γνχλεο, κεραλήκαηα ήρνπ θαη εηθφλαο (ηειενξάζε ηο, βίληεν,
ζηεξενθσληθά, θσηνγξαθηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο κεραλέο θιπ.) , ειεθηξνληθά
κεραλήκαηα, ρεηξνπνίεηα ραιηά θαη φπια.
4.3

Βάζε Απνδεκίσζεο

ΚΣΙΡΙΟ: Ζ αζθάιηζ ε ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη ζε αμία αληηθαηάζηαζεο σο θαηλνχξγην,
δειαδή θαιχπηεη ηελ επηζθεπή ή α λαθαηαζθεπή ηνπ κε θαηλνχξγην, παλνκνηφηππν,
αληίζηνηρεο πνηφηεηαο θαη ίδηαο ρξήζεο θηηξίνπ ρσξίο λα ππνινγίδνληαη
απνκεηψζεηο απφ παιαηφηεηα ή θζνξά ιφγσ θαθήο ρξήζεο.
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ: Ζ αζθάιηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ γίλεηαη ζε αμία αληηθαηάζηαζεο
σο θαηλνχξγην , δειαδή θαιχπηεη ηελ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζ ε ησλ αζθαιηζκέλσλ
αληηθεηκέλσλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρεο πνηφηεηαο, πξνδηαγξαθψλ θαη ρξήζεο,
ρσξίο λα ππνινγίδνληαη απνκεηψζεηο παιαηφηεηα ή θζνξά ιφγσ θαθήο ρξήζεο κε
εμαίξεζε ηα είδε έλδπζεο θαη ππφδεζ εο, ηα ιεπθά είδε θαη αληηθείκελα πξαθηηθψο
άρξεζηα (ιφγσ παιαηφηεηαο ή ηερλνινγηθήο απαμίσζεο) πνπ αζθαιίδνληαη ζε
πξαγκαηηθή αμία .
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4.4

Πξνϋπνζέζεηο θάιπςεο ζε αμία αληηθαηάζηαζεο είλαη :



4.5

Ρν θηίξην ηεο αζθαιηζκέλεο θαηνηθίαο λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη
λα είλαη νξζά ζπληεξεκέλν.
Ρα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο αζθαιηζκέλεο θαηνηθίαο, βάζεη ησλ νπνίσλ
ππνινγίδνληαη θαη θαζνξίδνληαη ηα αζθαιηζκέλα θεθάιαηα, λα είλαη ηα
ζπλνιηθά ζηεγαζκέλα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιεηζηψλ εκηππαίζξησλ
ρψξσλ, βνεζεηηθψλ ρψξσλ, απνζ εθψλ, θιεηζηψλ γθαξάδ) θαη φρη απηά πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα ή ζηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο.
Πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ζην πξόγξακκα

Νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζην πξφγξακκα είλαη πνιχ απιέο.
Σα πξνο αζθάιηζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνύλ :
 απνπεξαησκέλεο ,
 θαηαζθεπήο απφ ζθειεηφ κπεηφλ αξκέ, κε ηνηρνπνηία απφ ηνχβια ή / θαη
πέηξα θαη κε ζθεπή απφ κπεηφλ αξκέ κε ή ρσξίο δηαθνζκεηηθά θεξακίδηα ή /
θαη κε θεξακίδηα ζε μχιηλνπο δνθνχο,
 θηηζκέλν κε βάζ ε ηνλ αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ κεηά ην 1960,
 ρσξίο απζαίξεηα ηκήκαηα,
 ρσξίο δεκηά απφ πξνεγνχκελν ζεηζκφ.
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα.



Γηεπθξίλη ζε:
Γελ παξέρεηαη θάιπς ε απφ ην παθέην MultiHome Δπέιηθην γηα:
Θαηνηθίεο κέζα ζε δάζνο
Μχιηλεο θαηνηθίεο θαη ηξνρφζπηηα

Γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαηνηθηψλ ε έληαμε ζην πξφγξακκα MultiHome
Δπέιηθην δελ γίλεηαη απηφκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηφζν ε απν δνρή φζν θαη νη φξνη
αζθάιηζεο πξέπεη λα θαζνξηζην χλ κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηελ Eηαηξεία καο.
Αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο απηψλ ησλ θαηνηθηψλ, ππάξρεη πεξίπησζε λα
δεηεζνχλ νξηζκέλα πξφζζεηα ζηνηρεία, λα κελ παξαζρεζεί θάιπςε γηα θάπνην
θίλδπλν ή λ α παξαζρ εζεί πεξηνξηζκέλε θάιπςε, λα δεηεζνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο
ή λα ηξνπνπνηεζεί ε απαιιαγή θαη/ή ην αζθάιηζηξν. Νη θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη
πην θάησ:
-

Καηνηθίεο κεγάιεο αμίαο, δειαδή όηαλ ε αμία ηνπ θηηξίνπ ππεξβαίλεη ην
1.000.000 € ή ε αμία ηνπ πεξ ηερνκέλνπ ππεξβαίλεη ηα 50 0.000 €

-

Πεξηερόκελν θαηνηθηώλ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη έξγα ηέρλεο θαη
ζπιιεθηηθά αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο, δειαδή αληηθείκελα πάλσ από
1.500 €.

-

Καηνηθίεο πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα από έλαλ από
ηνπο θηλδύλνπο πνπ θαιύπηνπλ ηα πξνγξάκκαηα, αλεμάξηεηα από ην εάλ
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είραλ αζθάιηζε όηαλ ζπλέβε ε δεκηά, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα κηα κόλν
δεκηά πνπ δελ μεπεξλά ηα 1.500 €
-

Καηνηθίεο δηπισκαηώλ θαη πνιηηηθώλ κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ εηαηξεία, κε
απαιιαγή €750 ζηηο θαιχςεηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, θαθφβνπιεο ελέξγεηεο,
ζηάζεηο, απεξγίεο, νριαγσγίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο

4.6 Βαζηθέο θαιύςεηο
Κε ηε θάιπςε η νπ πξνγξάκκαηνο MultiHome Δπέιηθην αζθαιίδνληαη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (θηίξην θαη πεξηερφκελν ηεο θαηνηθίαο) γηα δεκηά απφ ηνπο πην
θάησ θηλδχλνπο:











Ξπξθαγηά & θεξαπλφ – ππξθαγηά απφ δάζνο
Θαπλφ απφ ππξθαγηά
Έθξεμε
Πεηζκφ
Ξηψζε δέληξσλ, θιαδηψλ ή ζηχισλ
Ξξφζθξνπζε νρήκαηνο
Ξηψζε αεξνζθάθνπο
Έμνδα απνθνκηδήο ζπλη ξηκκάησλ
Ακνηβέο αξρηηεθηφλσ λ -κεραληθψλ
Θινπή (εάλ θαιχπηεηαη ην πεξηερφκελν)

4.7 Πξόζζεηεο θαιύςεηο
Πην πξφγξακκα αζθάιηζεο θαηνηθηψλ MultiHome Δπέιηθην κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ επηπιένλ ηα
πην θάησ παθέηα ζπκπιεξσκαηηθψλ παξνρψλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ :
ΠΑΚΔΣΟ Ι: Νεξά θαη Καηξηθά Φαηλόκελα
 Γηαξξνή λεξνχ απφ ζσιελψζεηο χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ,
απνρέηεπζεο ( παιαηφηεηα έσο 30 εηψλ)
 Ξιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ρηφλη, ραιάδη, παγεηφ
 Απψιεηα λεξνχ
ΠΑΚΔΣΟ ΙΙ: Λνηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιύςεηο *
 Πηάζεηο, απεξγίεο, νριαγσγίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο
 Θαθφβνπιεο ελέξγεηεο
 Θαηάξγεζε εμαίξεζεο ηξνκνθξαηηθψλ ελε ξγεηψλ
 Νηθνγελεηαθήο αζηηθήο επζχλεο
 Εεκηέο θηηξίνπ απφ δηάξξεμε



Γηεπθξίληζε:
*ΞΑΘΔΡΝ ΗΗ: Ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο» παξέρεηαη κε ηε
πξνυπφζεζε φηη έρεη επηιεγεί πξνζηαζία θαη απφ ην «ΞΑΘΔΡΝ Η: Λεξά θαη
Θαηξηθά Φαηλφκελα»
** Ρν ΞΑΘΔΡΝ Η: Λεξά θαη Θαηξηθά Φαηλφκελα» & « ΞΑΘΔΡΝ ΗΗ: Ινηπέο
ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο» δελ παξέρνληαη ζε εμνρηθέο θαηνηθίεο.
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4.8 Αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ αζθαιίδνληαη
ε πνηα αμία πξέπεη λ’ αζθαιηζηνύλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία;
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα αζθαιίδνληαη ζηε ζσζηή αμία, έηζη ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ε πιήξεο αζθάιηζε θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή απνδεκίσζε.
Κε ηo πξφγξακκα MultiHome Δπέιηθην, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά θαλφλα
αζθαιίδνληαη ζε αμία αληηθαηάζηαζεο κε θαηλνύξγην .
Κηίξην
Ρα θηίξηα αζθαιίδνληαη ζηελ αμία αλνηθνδφκεζεο (θφζηνο θαηαζθεπήο) ηε κέξα ηεο
δεκηάο, δειαδή ρσξίο αθαίξεζε πνζνζηνχ ιφγσ θζνξάο ή παιαηφηεηαο.
Αλ φκσο είλαη παιηά θαη φρη επαξθψο ζπληεξεκ έλα θαη έρνπλ ράζεη ιφγσ θζνξάο
πάλσ απφ 70% ηεο αμίαο ηνπο, πξέπεη λα αζθαιηζηνχλ θαη ζα απνδεκησζνχλ ζηελ
πξαγκαηηθή ηνπο αμία, δειαδή κεηά ηελ αθαίξεζε πνζνζηνχ ιφγσ θζνξάο ή
παιαηφηεηαο.
Νη πην θάησ ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαηλνχξγησ λ θηηξίσλ,
ζπλήζνπο θαη πνιχ θαιήο θαηαζθεπήο αληίζηνηρα.
Υξήζε θηηξίνπ
Κνλνθαηνηθία
Γηακέξηζκα
Βνεζεηηθφ θηίζκα
ζηάζκεπζεο θιπ.)



(απνζήθε,

ρψξνο

€ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν
επηθάλεηαο θπξίσο ρώξνπ
1.100 € (ζπλήζνπο θαηαζθεπήο)
1.500 € (πνιχ θαιήο θαηαζθεπήο)
950 € (ζπλήζνπο θαηαζθεπήο)
1.050 € (πνιχ θαιήο θαηαζθεπήο)
50% επί ηεο αμίαο ηνπ θπξίσο ρψξνπ

Γηεπθξίληζε:
Ζ ειάρηζηε απνδεθηή ηηκή αλά η.κ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 700€

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο αζθάιηζεο νη ραξαθηεξηζκνί Δηακέξηζκα θαη Μνλνθαηνηθία ρξεζηκνπνηνύληαη
κε ηελ εμήο εξκελεία :





ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ: Θαηνηθία π νπ βξίζθεηαη ζ ε νηθνδνκή πνπ έρεη πάλσ απφ ηξεηο
νξφθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηζνγείνπ, θαη δελ αλήθεη εμ
νινθιήξνπ ζε έλαλ ηδηνθηήηε.
ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΑ: Θαηνηθία πνπ βξίζθεηαη ζε νηθνδνκή πνπ έρεη κέρξη ηξεηο
νξφθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηζνγεί νπ, θαη αλήθεη εμ νινθιήξνπ
ζε έλαλ ηδηνθηήηε.
Γηεπθξίληζε:
Ρα δψκαηα θαη νη ζνθίηεο ππνινγίδνληαη σο αλεμάξηεηνη φξνθνη εθηφο απφ ηηο ζνθίηεο πνπ
έρνπλ θαηαζθεπαζζεί σο εζσηεξηθά παηάξηα ζηε ζηέγε.
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Πεξηερόκελν
Ρα αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ ην πεξηερφκελν (εθηφο ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη άιισ λ
ζπιιεθηηθήο αμίαο εηδψλ) αζθαιίδνληαη επίζεο ζε αμία αληηθαηάζηαζεο κε
αληίζηνηρα θαηλνχξγηα αληηθείκελα. Ωζηφζν ηα πξάγκαηα πνπ είλαη ηφζν παιηά,
ψζηε έρνπλ ράζεη ιφγσ θζνξάο πάλσ απφ 70% ηεο αμίαο ηνπο, πξέπεη λα
αζθαιηζηνχλ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία (ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία), δειαδή σ ο
κεηαρεηξηζκέλα.
Δπίζεο φζνλ αθνξά ηα ξνχρα θαη ηα παπνχηζηα δελ ηζρχεη ε αζθάι ηζε ζε αμία
αληηθαηάζηαζεο θαηλνχξγηνπ, θαη πξέπεη λα αζθαιίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο
αμία.
Έξγα ηέρλεο θαη άιια είδε ζπιιεθηηθήο αμίαο
Ρα έξγα ηέρλεο θαη ηα άιια είδε ζπιιεθηηθήο αμίαο ρξεηάδεηαη πξνεγνχκελε
έγθξηζε απφ ηελ Δηαηξεία.
4.9

εηζκόο

Ν ζεηζκφο είλαη βαζηθή θάιπςε θαη παξέρεηαη ζε θηίξηα ρσξίο απζαίξεηα
ηκήκαηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κεηά ην 1960 θαη ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο αληηζεηζκηθνύ θαλνληζκνύ θαη κε
ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ έρνπλ ππνζηεί δεκηά από ζεηζκό ζην πα ξειζόλ.
Ζ θάιπςε ζεηζκνχ πεξηιακβάλεη δεκηέο απφ θινληζκφ θαη ππξθαγηά ζπλεπεία
ζεηζκνχ.
Ζ ηηκνιφγεζε εμαξηάηαη απφ ηε δψλε επηθηλδπλφηε ηαο ζεηζκνχ (βιέπε Ξαξάξηεκα
Η).
Γηα θηίξηα κε ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθά απφ ηα πην πάλσ, δελ κπνξνχλ λα
αζθαιηζηνχλ κε ην πξφγξακκα MultiHome Δπέιηθην.
4.10 Μέηξα πξνζηαζίαο
Ζ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησ λ
δεκηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ζπγθξάηεζ ε ησλ αζθαιίζηξσλ.
Ζ έμαξζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θινπήο απαζρνιεί θαζεκεξηλά φινπο καο. Ρ α
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ ζπλερή αχμεζή ηνπο. Νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
νη θιέθηεο αιιάδνπλ θαη δηαξθψο εμειίζζνληαη.
Αλάινγα κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο δηαθνξνπνηείηαη ε απαιιαγή ηεο θάιπςεο
θινπήο.
Ξξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη ε κεησκέλε απαιιαγή ζα πξέπ εη λα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ
κέηξα αζθαιείαο :
Πόξηα αζθαιείαο θαη ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζπλδεδεκέλν
Νξηζκνί:
 Ξφξηα αζθαιείαο: αηζάιηλε πφξηα κε θιεηδαξηά
ζεκείσλ θαη κεηαιιηθνχο πίξνπο ζηε βάζε ηεο.
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αζθαιείαο

πνιιαπιψλ

 Πχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζπλδεδεκέλν: ειεθηξνλ ηθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πνπ
ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθφ ξεχκα, δηαζέηεη κπαηαξία εθεδξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη
ζεηξήλα, παγηδεχεη φιεο ηηο εηζφδνπο κε καγλεηηθέο επαθέο ή αληρλεπηέο
θίλεζεο θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε εηδηθφ θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ή/θαη ηελ
αζηπλνκία.
4.11 Δμνρηθέο ή δεπηεξεύνπζεο θαηνηθίεο
Γεπηεξεχνπζα θαηνηθία ζεσξείηαη θάζε θαηνηθία πνπ δελ είλαη κφληκε θαηνηθία ηνπ
αζθαιηζκέλνπ θαη δελ θαηνηθείηαη ζπλερψο.
Γηα ηελ αζθάιηζε εμνρηθψλ θαηνηθηψλ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε ε ηαπηφρξνλε
αζθάιηζε θαη ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Γείηε ζηελ παξάγξαθν 4.5. (πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζην πξφγξακκα).
ε Γεπηεξεύνπζεο θαηνηθίεο δελ παξέρεηαη ε θάιπςεο θινπήο.
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4.12 Όξηα θάιπςεο θαη απαιιαγέο Βαζηθώλ θαιύςεσλ
Πεξηγξαθή Κάιπςεο

Κηίξην

Πεξηερόκελν









Καπλόο από ππξθαγηά





Έθξεμε (ζπκπεξηιακβάλνληαη δεκηέο ζην ίδην ην αληηθείκελν
κέρξη 3.000 €)





Ππξθαγηά & θεξαπλόο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην
βξαρπθχθισκα)
Ππξθαγηά από δάζνο

Εψλε Η





Εψλε ΗI





Πηώζε δέληξσλ





Πξόζθξνπζε νρήκαηνο ή ηξέλνπ





Πηώζε αεξνζθάθνπο





εηζκόο

Έμνδα απνθνκηδήο ζπληξηκκάησλ

Απαιιαγέο

2% ηνπ
αζθαιηζκέλνπ
θεθαιαίνπ κε min
1.500 € γηα δεκηά ζε
θηίξην θαη
πεξηερφκελν ή 750
€ γηα δεκηά κφλν ζε
πεξηερφκελν
2,5% ηνπ
αζθαιηζκέλνπ
θεθαιαίνπ κε min
3.000 € γηα δεκηά ζε
θηίξην θαη
πεξηερφκελν ή 1.500
€ γηα δεκηά κφλν ζε
πεξηερφκελν

25.000 €

Ακνηβέο αξρηηεθηόλσλ – κεραληθώλ (επί ηνπ
αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ)
Κε ειάρηζηα κέηξα
Κινπή (κφλν ζε κφληκεο θαηνηθίεο)
πξνζηαζίαο
Σσξίο κέηξα
πξνζηαζίαο

10.000 €

-

-



-



10% ηεο δεκηάο κε
min 400 €
10%ηεο δεκηάο κε
min 750 €

4.13 Όξηα θάιπςεο θαη απαιιαγέο Πξόζζεησλ θαιύςεσλ
ΠΑΚΔΣΟ Ι': « Νεξά θαη Καηξηθά Φαηλόκελα»
Γηαξξνή λεξνύ από ζσιελώζεηο

Πιεκκύξα, ζύειια, θαηαηγίδα, ρηόλη, βάξνο
ρηνληνύ, ραιάδη, παγεηόο

Απώιεηα λεξνύ
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Κηίξην


Πεξηερόκελν






250 €

-

Απαιιαγέο
Πε θηίξην θαη
πεξηερφκελν
ηζνγείνπ θαη
νξφθσλ: 10% ηεο
δεκηάο. Πε θηίξην θαη
πεξηερφκελν
ππνγείνπ: 20% ηεο
δεκηάο. Min
απαιιαγή 450 €

ΠΑΚΔΣΟ ΙΙ: «Λνηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιύςεηο»

Κηίξην


Πεξηερόκελν


ηάζεηο, απεξγίεο, νριαγσγίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο





Σξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο





5%

-

Καθόβνπιεο ελέξγεηεο

Εεκηέο θηηξίνπ από δηάξξεμε (επί ηνπ αζθαιηζκέλνπ
θεθαιαίνπ)

Οηθνγελεηαθή αζηηθή επζύλε

50.000 €

Απαιιαγέο

150 €, κφλν γηα
πιηθέο δεκηέο

5 Σηκνιόγην Κόζηνο Αζθάιηζεο
Όια ηα πνζά είλαη ζε επξώ (€) θαη αλαθέξνληαη ζηα εηήζηα νιηθά
αζθάιηζηξα.
Ζ Eurolife ERB Αζ θαιηζηηθή
παξέρεη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ζχζηεκα online
ηηκνιφγεζ εο, έθδνζεο πξνζθνξάο θα η απνζηνιήο αίηεζεο αζθάιηζεο .

Δλ ηα ί α
π ξ νκ ή ζ εη α

Π ξ νκ ή ζ εη α
ύκ β αζ ε ο

MultiHome Δπέιηθην
ΒΑΙΚΔ ΚΑΛΤΦΔΙ

Δηήζηα νιηθά αζθάιηζηξα ‰
Κηηξίνπ
Πεξηερνκέλνπ
1, 1 6
2, 1 7
1, 4 8
2, 4 9

Ε ψλ ε Η
Ε ψλ ε Η Η

Κφ λη κ ε Θαη νη θ ία

Δ μν ρη θ ή Θ αην η θί α

Κφ λη κ ε Θαη νη θ ία

Δ μν ρη θ ή Θ αην η θί α

Ε ψλ ε Η

1, 1 6

1, 3 1

Ε ψλ ε Η Η

1, 4 8

1, 6 3

Εψλε Η

1,26

2,27

Εψλε ΗΗ

1,62

2,63

Εψλε Η

1,26

1,41

Εψλε ΗΗ

1,62

1,77

MultiHome Δπέιηθην
ΠΑΚΔΣΟ Ι:

ΠΑΚΔΣΟ ΙΙ:

Δηήζηα νιηθά αζθάιηζηξα ‰
Κηηξίνπ
Πεξηερνκέλνπ

«Νεξά θαη Καηξηθά
Φαηλόκελα»
Κφληκε Θαηνηθία
Δμνρηθή Θαηνηθία

0,20

0,20
Γελ παξέρεηαη

«Λνηπέο
ζπκπιεξσκαηηθέο
θαιύςεηο»
Κφληκε Θαηνηθία
Δμνρηθή Θαηνηθία

0,11

0,11
Γελ παξέρεηαη

Πεκεηψζεηο :
 ε πεξίπησζε επηινγήο θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ ζε ηκεκα ηηθέο
δόζεηο ην πνζό ηεο θάζε δόζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ
40€.
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 Tα ειάρηζηα εηήζηα αζθάιηζηξα ζπκβνιαίνπ είλαη 50€.
6 Δθπηώζεηο θαη επηβαξύλζεηο
6.1 Δθπηώζεηο
 Ρo πξφγξακκα MultiHome Δπέιηθην ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα επηζηξνθή (3%)
6.2 Δπηβαξύλζεηο
Φφξνο αζθαιίζηξνπ: 20%ζηηο θαιχςεηο ππξφο
15% ζηηο ινηπέο θαιχςεηο
Γηθαίσκα ζπκβνιαίνπ: 20% ζηα θαζαξά αζθάιηζηξα
6.3 Σξόπνο πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ







Ξηζησηηθή θάξηα (VISA)
Σξεσζηηθή θάξηα
Ξάγηα κε απηφκαηε ρξέσζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ
ΔΙΡΑ
Ππλεξγάηεο ΚΓΔ
Κεηξεηά (ζηα ηακεία ηεο Δηαηξείαο)

ΣΡΑΠΔΕΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

IBAN

EUROBANK

00260101590200566684

GR74 0260 1010 0005 9020 0566 684

ALPHA BANK

101-00-2320-006120

GR13 0140 1010 1010 0232 0006 120

GENIKI BANK

26010241447

GR39 0150 1140 0000 2601 0241 447

ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ

151-470443-64

GR76 0110 1510 0000 1514 7044 364

ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΞΟΝ

10689796

GR26 0730 4030 0000 0001 0689 796

ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ

5079 022440 555

GR14 0172 0790 0050 7902 2440 555
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7 Παξάξηεκα Ι – Εώλεο επηθηλδπλόηεηαο εηζκνύ
Νν κ όο ή π ε ξ ην ρή
Αηησιναθαξλαλίαο
Αιφλλεζνο (επ. Πθνπέινπ)
Αξγνιίδαο
Αξθαδίαο
Άξηαο
ΑΡΡΗΘΖΠ: Λνκαξρίαο Αζελψλ, Αλαηνιηθήο
& Γπηηθήο Αηηηθήο
Αραΐαο
Βνησηίαο
Γξεβελψλ
Γξάκαο
Γσδεθαλήζνπ
Έβξνπ
Δπαξρία Αξλαίσλ
Δπαξρία Ιαγθαδά
Δπβνίαο
Δπξπηαλίαο
Εαθχλζνπ
Ζιείαο
Ζκαζίαο
Ζξαθιείνπ
Θεζπξσηίαο
Θεζζαινλίθεο
Ησαλλίλσλ
Θαβάιαο
Θαξδίηζαο
Θάξπαζνο
Θαζηειφξηδν
Θαζηνξηάο
Θεξθχξαο
Θεθαιιελίαο
Θηιθίο
Θνδάλεο
Θνξηλζίαο
Θχζεξα - Αληηθχζεξα
Θπθιάδσλ
Θσο
Ιαθσλίαο
Ιαξίζεο
Ιαζηζίνπ
Ιέζβνπ
Ιεπθάδαο
Καγλεζίαο
Κεζνινγγίνπ
Κεζζελίαο
Λαχπαθηνο
Μάλζεο
Ξέιιαο
Ξηεξίαο
Ξξεβέδεο

Εώ λε
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2

Νν κ όο ή π ε ξ ην ρή
Οεζχκλεο
Ονδφπεο
Οφδνο
Πάκνπ
Παληνξίλε
Πεξξψλ
Πθφπεινο
Πθχξνο
Πχκε
Ρξηθάισλ
Φζηψηηδαο
Φισξίλεο
Φσθίδαο
Σαιθηδηθήο
Σαλίσλ
Σίνπ

14

Εώ λε
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2

