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Ρν παξόλ απνηειεί πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηεο εηαηξείαο Eurolife ERB
Αζθαιηζηηθήο θαη ε ρξήζε ηνπ επηηξέπεηαη κόλν από εμνπζηνδνηεκέλνπο
ππαιιήινπο θαη ζπλεξγάηεο ηεο.
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1 Ξιενλεθηήκαηα MuliHome Νινθιεξσκέλν
Ξιενλεθηήκαηα ηνπ MultiHome Νινθιεξσκέλν
 Ρν MultiHome Νινθιεξσκέλν είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν πνιπαζθαιηζηήξην γηα λα παξέρεη
νινθιεξσκέλε αζθαιηζηηθή πξνζηαζία ζε κηα ζχγρξνλε θαηνηθία.
 Απφ ηα πην πιήξε ζηελ αγνξά
 Γπλαηφηεηα δηεπξπκέλεο θάιπςεο κε επηινγή αλάκεζα απφ 3 παθέηα ζπκπιεξσκαηηθψλ
παξνρψλ, αιιά θαη κεκνλσκέλσλ θαιχςεσλ, δεκηνπξγψληαο ην πξφγξακκα πνπ ηαηξηάδεη ζηηο
αλάγθεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
 Θάιπςε Ρξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ ζηηο βαζηθέο θαιχςεηο.
 Γπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηεο θάιπςεο αζηηθήο επζχλεο ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη πιηθέο δεκηέο
απφ δηαξξνή λεξψλ.
 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.
 Δχθνινο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο κε ελδεηθηηθέο ειάρηζηεο αζθαιηδφκελεο αμίεο
αλά η.κ.

2 Γηαηί MultiHome Νινθιεξσκέλν
Δηόηη έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθώο γηα ηνπο πειάηεο πνπ δείρλνπλ ηδηαίηεξε θξνληίδα ζε ζέκαηα
πξνζσπηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ αλαγθώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζύγρξνλε δηεζλή ηάζε
απινπνίεζεο ζηελ πξαθηηθή ηεο ηδησηηθήο αζθαιηζηηθήο.
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.



Πξνζθέξνληαη πξναηξεηηθά πεξεζία Άκεζεο Δπέκβαζεο θαζψο θαη Ππκβνπιεπηηθή πεξεζία
Βνήζεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη απνηεινύλ δύν πνιύ ζεκαληηθέο παξνρέο.



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.



Εληαίν Κέληξν Εμππεξέηεζεο Πειαηώλ γηα ιήςε πιεξνθνξηώλ, ππνβνιή αηηεκάησλ,
αλαγγειία δεκηώλ θαη θιήζε ηεο Υπεξεζίαο Άκεζεο Επέκβαζεο.
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3 Γεληθά ζηνηρεία
Πε πνηνπο απεπζύλ εηαη
Νινθιεξσκέλν ;

ηo

πξόγξακκα

αζθάιηζεο

θαηνηθηώλ

MultiHome

Ρν MultiHome Νινθιεξσκέλν απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο πνπ επηζπκνχλ λα θαιχςνπλ ην
αθίλεην απφ φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ α πεηινχλ κηα ζχγρξνλε θαηνηθία .
Ξαξέρεηαη γηα αζθαιίζεηο θαηνηθηώλ ρσξίο δάλεηα αιιά θαη γηα ελππόζεθα
δάλεηα Eurobank θαη ινηπώλ ηξαπεδώλ.
Κπνξνχλ λα αζθαιίζ νπλ:
ην θηίξην ηεο θαηνηθίαο, δειαδή ηελ νηθνδνκή,
ηηο βειηηψζεηο ηνπ θηηξίνπ πνπ έθαλε κε δαπά λεο ηνπ ν ελνηθηαζηήο
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 Ξεξηγξαθή θαη δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο
4.1

Ξσο ιεηηνπξγεί ην MultiHome Νινθιεξσκέλν

Πε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά πξντφληα αζθάιηζεο θαηνηθηψλ, ην MultiHome
Νινθιεξσκέλν αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηελ αλάγθε ηνπ θαηαλαισηή λα θαηαλνήζεη
εχθνια θαη γξήγνξα ηη αθξηβψο αγνξάδεη, ρσξίο πεξίπι νθεο ηερληθέο έλλνηεο,
ππνινγηζκνχο πνζψλ θαη αθάιππηα θελά.
Δπηπιένλ, ην Mult iHome Νινθιεξσκέλν , 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

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αζθαιίδνληαη

Ξνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αζθαιίδνληαη;
 Ρν θηίξην ηεο θαηνηθίαο, δειαδή ε νηθνδνκή
 Νη βειηηώζεηο ηνπ θηηξίνπ πν π έθαλε κε δαπάλεο ηνπ ν ελνηθηαζηήο
 Ρν πεξηερόκελν ηεο θαηνηθίαο, δειαδή ν νηθηαθόο εμνπιηζκόο
Ρα παξαπάλσ νξίδνληαη ζην αζθαιηζηήξην σο εμήο:
Θηίξην: Ρν θηίζκα κε φιεο ηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα
δηαρσξηζηνχλ
(πδξαπιηθέο,
ει εθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο,
πφξηεο,
παξάζπξα,
εληνηρηζκέλα ληνπιάπηα, ςεπδνξνθέο, ρσξίζκαηα κε θηλεηά, θνιιεκέλεο κνθέηεο,
ηαπεηζαξίεο θιπ.). Πηελ νηθνδνκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο, αιιά θαιχπηνληαη κε
νξηζκέλνπο πεξηνξηζ κνχο, νη θεξαίεο, ηέληεο θαη ειηαθνί ζεξκ νζίθσλεο. Πην θηίξην
πεξηιακβάλεηαη ηέινο θαη ε αλαινγία ηεο ηδηνθηεζίαο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη
θνηλφθηεηνπο ρψξνπο.
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Βειηηώζεηο θηηξίνπ : Νη πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο ηνπ θηηξίνπ πνπ έγηλαλ κε δαπάλε
ηνπ ελνηθηαζηή. Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ κερα λήκαηα θιηκαηηζ κνχ,
ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ, εληνηρηζκέλα ληνπιάπηα, ςεπδνξνθέο, ρσξίζκαηα κε θηλεηά,
θνιιεκέλεο κνθέηεο, ηαπεηζαξίεο θ .ιπ.
Ξεξηερόκελν θαηνηθίαο :Ρα θηλεηά αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θηίξην πνπ
πεξηγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξη ν θαη απνηεινχλ ζπλήζε νηθηαθφ εμνπιηζκφ (έπηπια,
ζθεχε, νηθηαθέο ζπζ θεπέο, πξνζσπηθά 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.

Ρα πην θάησ αληηθείκελα αζθαιίδνληαη ΚΔΣΟΗ 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, αλη ηθείκελα 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, κερ αλήκαηα ήρνπ θαη εηθφλαο (ηειενξάζεηο, βίληεν, ζηεξενθσληθά,
θσηνγξαθηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο κεραλέο θιπ.) , ειεθηξνληθά κεραλήκαηα,
ρεηξνπνίεηα ραιηά θαη φπια.
4.3

Βάζε Απνδεκίσζεο

ΘΡΗΟΗΝ: Ζ αζθάιηζ ε ηνπ θηηξίνπ γίλεηα η ζε αμία αληηθαηάζηαζεο σο θαηλνχξγην,
δειαδή θαιχπηεη ηελ επηζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ηνπ κε θαηλνχξγην, παλνκνηφηππν,
αληίζηνηρεο πνηφηεηαο θαη ίδηαο ρξήζεο θηηξίνπ ρσξίο λα ππνινγίδνληαη απνκεηψ ζεηο
απφ παιαηφηεηα ή θζνξά ιφγσ θαθήο ρξήζεο.
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ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ: Ζ αζθάιηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ γίλεηαη ζε αμία αληηθαηάζηαζ εο σο
θαηλνχξγην, δειαδή θαιχπηεη ηελ επηζ θεπή ή αληηθαηάζηαζε ησλ αζθαιηζκέλσλ
αληηθεηκέλσλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρεο πνηφηεηαο, πξνδηαγξαθψλ θαη ρξήζεο, ρσξίο
λα ππνινγίδνληαη απνκεηψζεηο παιαηφηεη α ή θζνξά ιφγσ θαθήο ρξήζεο κε εμαίξεζε
ηα είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, ηα ιεπθά είδε θαη αληηθείκελα πξαθηηθψο άρξεζηα
(ιφγσ παιαηφηεηαο ή ηερλνινγηθήο απαμίσζεο) πνπ αζθαιίδνληαη ζε πξαγκαηηθή αμία.
4.4

Ξξνϋπνζέζεηο 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 (ζπκπ εξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιεηζ ηψλ εκηππαίζξησλ
ρψξσλ, βνεζεηηθψλ ρψξσλ, απνζεθψλ, θιεηζηψλ γθαξάδ) θαη φρη απηά πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα ή ζηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο.
Ξξνϋπνζέζεηο έληαμεο ζην πξόγξακκα

Νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζην πξφγξακκα είλαη πνιχ απιέο.
Ρα πξνο αζθάιηζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνύλ θαηνηθίεο :
 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.
 θχξηεο ή δεπηεξεχνπζεο (εμνρηθέο) θαηνηθίεο
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα.
Γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαηνηθηψλ ε έληαμε ζην πξφγξακκα MultiHome
Νινθιεξσκέλν δελ γίλεηαη απηφκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηφζν ε απνδνρ ή 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 λα π αξαζρ εζεί πεξηνξηζκέλε θάιπςε, λα δεηεζνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ή
λα ηξνπνπνηεζεί ε απαιιαγή θαη/ή ην αζ θάιηζηξν. Νη θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη πην
θάησ:
 Θαηνηθίεο κεγάιεο αμίαο, δειαδή όηαλ ε αμία ηνπ θηηξίνπ ππεξβαίλεη ην
1.000.000 € ή ε αμία ηνπ πεξηερ νκέλνπ ππεξβαίλεη ηα 50 0.000 € .
 Ξεξηερόκελν θαηνηθηώλ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη έξγα ηέρλεο θαη
ζπιιεθηηθά αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο, δεια δή αληηθείκελα πάλσ από
1.500 € είηε πεξηζζόηεξα κε ζπλνιηθή αμία πάλσ από 1 00.000 €
 Θαηνηθίεο πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα από έλαλ
από ηνπο θηλδύλνπο πνπ θαιύπηνπλ ηα πξνγξάκκαηα, αλεμάξηεηα από
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ην εάλ είραλ αζθάιηζε όηαλ ζπλέβε ε δεκηά, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα κηα
κόλν δεκηά πνπ δελ μεπεξλά ηα 1.500 € .
 Θαηνηθίεο απνθιεηζηηθά ππόγεηεο
 Μύιηλεο θαηνηθίεο θαη ηξνρόζπηηα
 Θαηνηθίεο θηηζκέλεο πξηλ ην 1945
 Θαηνηθίεο δηπισκαηώλ θαη πνιηηηθώλ κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ εηαηξεία,
κε απαιιαγή €750 ζ ηηο θαιχςεηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, θαθφβνπιεο
ελέξγεηεο, ζηάζεηο, απεξγίεο, νριαγσγίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο.
4.6 Βαζηθέο θαιύςεηο
Κε ηε θάιπςε η νπ πξνγξάκκαηνο MultiHome Νινθιεξσκέλν 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
Γηαξξνή λεξνχ απφ ζσιελψζεηο
Θξαχζε ζσιελψζεσλ & έμνδα εληνπηζκνχ
Απψιεηα λεξνχ
Ξιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ρηφλη, βάξνο ρηνληνχ, ραιάδη, παγεηφο
Θξαχζε παινπηλάθσ λ (ηδακηψλ)
Θξαχζε θαζξεθηψλ & εζσηεξηθψλ γπάιηλσλ επηθαλεηψλ
Θξαχζε εηδψλ πγηεηλήο
Θαθφβνπιεο ελέξγεηεο
Πηάζεηο, απεξγίεο, νριαγσγία, πνιηηηθέο ηαξαρέο
Ρξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο
Ξηψζε δέληξσλ, θιαδηψλ ή ζηχισλ
Ξξφζθξνπζε νρήκαηνο
Ξηψζε αεξνζθάθνπο
Έμνδα άληιεζεο πδάησλ
Έμνδα απνθνκηδήο ζπληξηκκάησλ
Ακνηβέο αξρηηεθηφλσ λ -κερ αληθψλ
Έμνδα δεκνζίσλ α ξρ ψλ
Δλνίθην πξνζσξηλήο θαηνηθίαο ή απψιεηα ελνηθίσλ
Θινπή
Εεκηέο ζην θηίξην απφ δηάξξεμε
Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηψλ
Αζηηθή επζχλε πξνο ηξίηνπο απφ ππξθαγηά ή έθξεμε
πεξεζία επηζθεπήο δεκηψλ Δurolife ERB Repair
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4.7 Ξξόζζεηεο θαιύςεηο
Πην πξφγξακκα αζθάιηζεο θαηνηθηψλ MultiHome Νινθιεξσκέλν κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ
επηπιένλ ηα πην θάησ παθέηα ζπκπιεξσκαηηθψλ παξνρψλ ή/θαη κεκνλσκέλσλ θαιχςεσλ πνπ
παξέρνπλ πξνζηαζία απφ:
ΞΑΘΔΡΝ Η: Ξξόζζεηεο θαιύςεηο Ξεξηερνκέλνπ *
 Θάιπςε ζε πξνζσξηλή θαηνηθία, έμνδα & δε κηέο κεηαθνξάο
 Αιινίσζε ηξνθίκσλ
 Βξαρπθχθισκα ειεθηξηθψλ κεραλψλ
 Ρπραία δεκηά ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ
 Ξξνζσπηθφ αηχρεκα



*Γηεπθξίληζε : ην Ξαθέην Η «Ξξφζζεηεο Θαιχςεηο Ξεξηερφκελνπ »
δελ παξέρεηαη ζε αζθαιηζ κέλνπο άλσ ησλ 70 εηψλ

ΞΑΘΔΡΝ ΗΗ :Αζηηθή Δπζύλε
 Νηθνγελεηαθή αζηηθή επζχλε
 Αζηηθή επζχλε απφ δηαξξνή λεξψλ
ΞΑΘΔΡΝ ΗΗΗ: πεξεζίεο
 πεξεζία άκεζεο επέκβαζεο
 Ππκβνπιεπηηθή ππεξεζία βνήζεηαο
 Λνκηθή πξνζηαζία
Κεκνλσκέλεο Ινηπέο Θαιύςεηο
 Πεηζκφο
 Θαζίδεζε, Θαηνιίζζεζε εδάθνπο
 Θάιπςε ζε ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο
 Θάιπςε ζε αληηθείκελα ζην χπαηζξν
4.8 Αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ αζθαιίδνληαη
Πε 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 Νινθιεξσκέλν , ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά
θαλφλα αζθαιίδνληαη ζε αμία αληηθαηάζηαζεο κε θαηλνύξγην .
Θηίξην
Ρα θηίξηα θαη νη βειηηψζεηο θηηξίνπ αζθαιίδνληαη ζηελ αμία αλνηθνδφκεζεο (θφζ ηνο
θαηαζθεπήο) ηε κέξα ηεο δεκηάο, δειαδή ρσξίο αθαίξεζε πνζνζηνχ ιφγσ θζνξάο ή
παιαηφηεηαο.
Αλ φκσο είλαη παιηά θαη φρη επαξθψο ζπληεξεκέλα 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.
8

Νη πην θάησ ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο ειάρηζηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαηλνχξγησλ θηηξίσ λ,
ζπλήζνπο θαη πνιχ θαιήο θαηαζθεπήο αληίζηνηρα.
Σξήζε θηηξίνπ

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

Κνλνθαηνηθία
Γηακέξηζκα
Βνεζεηηθφ θηίζκα (απνζήθε, ρψξνο
ζηάζκεπζεο θιπ.)



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 :





ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ: Θαηνηθία πνπ βξίζθεηαη ζ ε νηθνδνκή πνπ έρεη πάλσ απφ ηξεηο
νξφθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηζνγείνπ, θαη δελ αλήθεη εμ νινθιήξνπ
ζε έλαλ ηδηνθηήηε.
ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ : Θαηνηθία πνπ βξίζθεηαη ζε νηθνδνκ ή πνπ έρεη κέρξη ηξεηο
νξφθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηζνγείνπ, 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.

Ξεξηερόκελν
Ρα αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ ην πεξηερφκελν (εθηφο ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη άιισλ
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 ζ ηελ
πξαγκαηηθή ηνπο αμία (ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία), δειαδή σο κεηαρεηξηζκέλα .
Δπίζεο φζνλ αθνξά ηα ξνχρα θαη ηα παπνχηζηα δελ ηζρχεη ε αζθάιηζε 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

Πεηζκόο

Δθφζνλ δεηείηαη θάιπςε ζεηζκνχ νη θαηνηθίεο πξέπεη λα είλαη:
 θηηζκέλεο κε λόκηκε νηθνδνκηθή άδεηα θαη ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα
αληηζεηζκηθό θαλνληζκό θαηά ην ρξόλν θαηαζθεπήο ηνπ ,
 κε άδεηα νηθνδνκή ο από ην 1960 θαη κεηά ,
 ρσξίο απζαίξεηα ηκήκαηα,
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 ρσξίο δεκηά από πξνεγνύκελν ζεηζκό.
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, ε απνδνρή θαη ε
ηηκνιφγεζ ε κπνξνχλ λα γίλνπλ κφ λν κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηελ Δ ηαηξεία καο.
4.10 Κέηξα πξνζηαζίαο
Ζ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ
δεκηψλ θαη θαη’ ε πέθηαζε ζηε ζπγθξάηεζ ε ησλ αζθαιίζηξσλ.
Ζ έμαξζε ησλ πεξηζ ηαηηθψλ θινπήο απαζρνιεί θαζεκεξηλά φινπο καο. Ρα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία δείρλνπλ ζπλερή αχμεζή ηνπο. Νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θιέθηεο
αιιάδνπλ θαη δηαξθψ ο εμειίζζνληαη.
Αλάινγα κε ηα κέηξα πξ νζηαζίαο δηαθνξνπνηείηαη ε απαιιαγή ηεο θάιπςεο θινπήο.
Ξξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη ε κεησκέλε απαιιαγή ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ
κέηξα αζθαιείαο :
Ξόξηα αζθαιείαο θαη ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζπλδεδεκέλν
Νξηζκνί:
 Ξφξηα αζθαιείαο : αηζάιηλε πφξηα κε θιεηδαξηά αζθαιείαο πνιιαπιψλ ζεκείσλ
θαη κεηαιιηθνχο πίξνπο ζηε βάζε ηεο.
 Πχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζπλδεδεκέλν : ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πνπ
ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθφ ξεχκα, δηαζέηεη κπαηαξία εθεδξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη
ζεηξήλα, παγηδεχεη φιεο ηηο εηζφδνπο κε καγλεηηθ έο επαθέο ή αληρλεπηέο θίλεζεο
θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε εηδηθφ θέληξν ιήςεο ζεκάησλ θαη/ή 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).
Πε Γεπηεξεύνπζεο θαηνηθίεο δελ παξέρνληαη νη θαιύςεηο

Θινπή

Εεκίεο θηηξίνπ από δηάξξεμε
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4.12 Ρα πξνλόκηα ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ Eurolife ERB Αζθαιηζηηθή
Ρν ΘΔΛΡΟΝ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΞΔΙΑΡΥΛ ηεο Eurolife ERB Αζθαιηζηηθήο,
ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν ζη o ηειέθσλν 210 9555600 θαη παξέρεη ζηνπο
αζθαιηζκέλνπο ηηο π ην θάησ ππεξεζίεο:
 πεξεζία επηζθεπήο δεκηώλ Eurolife E RB Repair
Κε ηελ ππεξεζία επηζθεπήο δεκηψλ Eurolife ERB Repair ν αζ θαιηζκέλνο έρεη απιψο
λα δειψζεη ηε δεκηά, 24 ψξεο ην 24σξν. Δκείο ηελ επηζθεπάδνπκε κε δηθά καο
ζπλεξγεία θαη δίλνπκε εμάκελε εγγχε ζ ε γηα ηελ εξγαζία ηνπο.
Ν αζθαιηζκέλνο δελ ηαιαηπσξείηαη κε ζπλεξγεία, δελ εθηακηεύεη ρξήκαηα
θαη θεξδίδεη από ηε κείσζε ησλ απαιιαγώλ (ε πξνβιεπφκελε απαιιαγή γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε δεκ ηά ζα είλαη θαηά € 150 ρακειφηεξε).
 Ππκβνπιεπηηθή ππεξεζία βνήζεηαο
Πε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο επηζπκεί λα θάλεη εξγαζίεο αλαθαίληζεο, λέεο
θαηαζθεπέο ή επηζθεπέο ζην αζθαιηζκέλν θηίξην ή πεξηερφκελν, νη νπνίεο δελ
αθνξνχλ δεκηέο απφ θηλδχλνπο πνπ θαιχπηνληαη κε ην αζθαιηζηήξην, ζα αλαιάβνπκε
λα δψζνπκε κε εμεηδηθεπκέλν πο ηερλίηεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη πξνζθνξά
θφζηνπο, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.
Ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα απνδερηεί ηελ παξαπάλσ πξνζθνξά θαη λα
αλαζέζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζε απηνχο ηνπο ηερλίηεο. Γ ηα ηελ
εξγαζία ησ λ ζπλεξγείσλ δίλνπκε εμάκελε εγγχεζε.
Ζ ππεξεζία απηή αθνξά:
δξαπιηθά, ειεθηξνινγηθά, θιεηδαξηέο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θξχζηαιια θαη
θαζξέθηεο, νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ειαηνρξσκαηηζκνχο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο,
εγθαηάζηαζε θεξαηψ λ ηειεφξαζεο, ζέξκαλζε θαη ςχμε, δάπεδα (θεξακηθά, μχιηλα,
κάξκαξα), κνλψζεηο, ε πηζθεπέο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, επηζθεπέο νηθηαθψλ
ζπζθεπψλ, αινπκίληα θαη ζηδεξνθαηαζθεπέο, θαζαξηζκνχο θηηξίσλ, ελνηθίαζε
ζπζθεπψλ ήρνπ θαη εηθφλαο, ππεξεζίεο θχιαμεο εγθαηαζηάζεσλ .
 πεξεζία άκεζεο επέκβαζεο
Πε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο 24 ψξεο ην 24σξν επεκβαίλνπκε γηα λα βγάινπκε
ηνπο αζθαιηζκέλνπο καο απφ ηε δχζθνιε ζέζε.
Ζ παξαπάλσ ππεξεζία αθνξά ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
Βιάβε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, βιάβε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζξαχζε
θξπζηάιισλ ή παινπηλάθσλ, θινπή ή απψιεηα θιεηδηψλ ή θαηαζηξνθή θιεηδαξηψλ,
θχιαμε αζθαιηζκέλνπ ρψξνπ, πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε ηειεφξαζεο ή video ή DVD.



Γηεπθξίληζε: Νη παξαπάλσ ππεξεζίεο παξέρνληαη κφλν ζηνπο αζθαιηζκέλνπο
πνπ βξίζθνληαη ζηνπο Λνκνχο Αηηηθήο (εθηφο λήζσλ), Θεζζαινλίθεο, Αραΐαο,
Ζξαθιείνπ, Ιάξηζαο, Καγλεζίαο θαη ζηε Σαιθίδα.
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4.13 Όξηα θάιπςεο θαη απαιιαγέο Βαζηθώλ θαιύςεσλ
Ξεξηγξαθή Θάιπςεο
Ξπξθαγηά & θεξαπλόο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην
βξαρπθχθισκα)
Ξπξθαγηά από δάζνο
Θαπλόο από ππξθαγηά
Έθξεμε (ζπκπεξηιακβάλνληαη δεκηέο ζην ίδην ην αληηθείκελν κέρξη
3.000 €)

Γηαξξνή λεξνύ από ζσιελώζεηο

Θξαύζε ζσιελώζεσλ & έμνδα εληνπηζκνύ
Απώιεηα λεξνύ

Ξεξηερόκελν



















1.000 €

-

Απαιιαγή

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

250 €

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

Θξαύζε παινπηλάθσλ (ηδακηώλ)
Θξαύζε θαζξεθηώλ & εζσηεξηθώλ γπάιηλσλ
επηθαλεηώλ
Θξαύζε εηδώλ πγηεηλήο





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

1.000 €

Θαθόβνπιεο ελέξγεηεο
Πηάζεηο, απεξγίεο, νριαγσγίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο
Ρξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο
Ξηώζε δέληξσλ
Ξξόζθξνπζε νρήκαηνο ή ηξέλνπ
Ξηώζε αεξνζθάθνπο
Έμνδα άληιεζεο πδάησλ
Έμνδα απνθνκηδήο ζπληξηκκάησλ
Ακνηβέο αξρηηεθηόλσλ – κεραληθώλ (επί ηνπ αζθαιηζκέλνπ
θεθαιαίνπ)
Έμνδα δεκνζίσλ αξρώλ (επί ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ)
Δλνίθην πξνζσξηλήο θαηνηθίαο ή απώιεηα ελνηθίσλ (επί
ηνπ ζπλνιηθνχ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ)
Θινπή (κφλν ζε κφληκεο
θαηνηθίεο)

Θηίξην

Σσξίο κέηξα πξνζηαζίαο

Κε ειάρηζηα κέηξα
πξνζηαζίαο
Εεκηέο ζην θηίξην από δηάξξεμε (κφλν ζε κφληκεο θαηνηθίεο)
(επί ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ)
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-

1.000 €

1.000 €














100 €

500 €
25.000 €
10%

-

10%

-

10% κε max 30.000 €
-



-



5%

-

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

Αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο από ππξθαγηά ή έθξεμε

5% ηεο δεκηάο κε
min 150 €

30.000 €

Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηώλ

250 €

πεξεζία επηζθεπήο δεκηώλ Δurolife ERB Repair





4.14 Όξηα θάιπςεο θαη απαιιαγέο Ππκπιεξσκαηηθώλ Θαιύςεσλ
ΞΑΘΔΡΝ Η:Ξξνζζεηεο Θαιύςεηο Ξεξηερνκέλνπ

Θηίξην

Ξεξηερόκελν

-

10% κε max
5.000 €

Θάιπςε ζε πξνζσξηλή θαηνηθία, έμνδα & δεκηέο
κεηαθνξάο
Αιινίσζε ηξνθίκσλ
Βξαρπθύθισκα ειεθηξηθώλ κεραλώλ
Ρπραία δεκηά ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ

-

Ξξνζσπηθό αηύρεκα (επί ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ)

-

ΞΑΘΔΡΗ ΗΗ: Αζηηθή Δπζύλε

Θηίξην

1.200 €
1.200 €
1.200 €
10% max
5.000€
Ξεξηερόκελν

Νηθνγελεηαθή αζηηθή επζύλε

50.000 €

Αζηηθή επζύλε από δηαξξνή λεξώλ

25.000 €

ΞΑΘΔΡΝ ΗΗΗ: πεξεζίεο

150 €
150 €

Απαιιαγή
150 €
πιηθέο δεκηέο

Θηίξην

Ξεξηερόκελν

πεξεζία άκεζεο επέκβαζεο





Ππκβνπιεπηηθή ππεξεζία βνήζεηαο





Λνκηθή πξνζηαζία

Απαιιαγή

Απαιιαγή

3.000 €

Κεκνλσκέλεο Ινηπέο Θαιύςεηο

Θηίξην

Ξεξηερόκελν

Πεηζκόο





Θαζίδεζε, Θαηνιίζζεζε εδάθνπο





-

2,5%

5%

-

Θάιπςε ζε αληηθείκελα ζην ύπαηζξν (επί ηνπ

αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ)

Θάιπςε ζε ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο (επί ηνπ

αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ)
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Απαιιαγή
Εψλε Η: 2% ηνπ
αζθαιηζκέλνπ
θεθαιαίνπ κε min
1.500 € γηα δεκηά
ζε θηίξην θαη
πεξηερφκελν ή 750
€ γηα δεκηά κφλν ζε
πεξηερφκελν
Εψλε ΗI: 2,5% ηνπ
αζθαιηζκέλνπ
θεθαιαίνπ κε min
3.000 € γηα δεκηά
ζε θηίξην θαη
πεξηερφκελν ή
1.500 € γηα δεκηά
κφλν ζε
πεξηερφκελν

5 Ρηκνιόγην Θόζηνο Αζθάιηζεο
Όια ηα πνζά
αζθάιηζηξα.

είλαη

ζε

επξώ

(€)

θαη

εηήζηα

νιηθά

Ζ Eurolife ERB Αζθαιηζηηθή παξέρεη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ζχζηεκα
ηηκνιφγεζ εο, έθδνζεο πξνζθνξάο θαη απνζη νιήο αίηεζεο αζθάιηζεο .

online

MultiHome Νινθιεξσκέλν

αλαθέξνληαη

ζηα

Δηήζηα νιηθά αζθάιηζηξα ‰

ΒΑΠΗΘΔΠ ΘΑΙΤΔΗΠ
Βαζηθέο θαιχςεηο
Δμνρηθή Θαηνηθία
ΞΑΘΔΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ

Θηηξίνπ
0,70
0,69

Ξεξηερόκελνπ
1,46
0,80

ΞΑΘΔΡΝ Η:Ξξνζζεηεο Θαιχςεηο Ξεξηερφκελνπ
ΞΑΘΔΡΝ ΗΗ: Αζηηθή Δπζχλε
ΞΑΘΔΡΝ ΗΗΗ: πεξεζίεο
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΔΠ ΙΝΗΞΔΠ ΘΑΙΤΔΗΠ

0,10

0,22
0,10

Πεηζκφο

30 €
(Εψλε Η)
(Εψλε ΗΗ)

Θαζίδεζε, Θαηνιίζζεζε εδάθνπο
Θάιπςε ζε ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο
Θάιπςε ζε αληηθείκελα ζην χπαηζξν

1,25
1,57
0,19
6% ζηα αζθάιηζηξα
θηηξίνπ
-

1,25
1,57
0,10
3% ζηα αζθάιηζηξα
πεξηερνκέλνπ

Πεκεηψζεηο :
 Πε πεξίπησζε επηινγήο θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ ζε ηκεκαηηθέο
δόζεηο ην πνζό ηεο θάζε δόζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 40€.
 Tα ειάρηζηα εηήζηα αζθάιηζηξα ζπκβνιαίνπ είλαη 50€.
 Ρν αζθάιηζηξν θαηαβάιιεηαη κε εηήζην, εμακ εληαίν, ηξηκεληαίν ηξόπν
πιεξσκήο, ρσξίο πξνζαύμεζε.
6 Δθπηώζεηο θαη επηβαξύλζεηο
6.1 Δθπηώζεηο
 Ρo πξφγξακκα MultiHome Νινθιεξσκέλν ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα επηζηξνθή (3%)
6.2 Δπηβαξύλζεηο
Φφξνο αζθαιίζηξνπ: 20% ζηηο θαιχςεηο ππξφο,
15% ζηηο ινηπέο θαιχςεηο
Γηθαίσκα ζπκβνιαίνπ: 20% ζηα θαζαξά αζθάιηζηξα
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6.3 Ρξόπνο πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ







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

ΡΟΑΞΔΕΑ

ΑΟΗΘΚΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ

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 Ξαξάξηεκα Η – Εώλεο επηθηλδπλόηεηαο Πεηζκνύ
Λν 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

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

Εώ λε
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2

