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Πρόγραμμα 1 – Πλήρες Πακέτο Καλύψεων 
 

 

Γενικά Στοιχεία 

 
 
 Τι ακριβώς είναι το Home Comfort της Generali; 

Το Home Comfort είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας που προσφέρει μοναδικές, 
πρωτοποριακές καλύψεις με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Επιτρέπει στον ασφαλισμένο να διαλέξει τις 
καλύψεις που θεωρεί απαραίτητες, σχεδιάζοντας έτσι ένα μοναδικό, προσωπικό πρόγραμμα απόλυτα 
εναρμονισμένο στις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες, ώστε να νιώθει ασφαλείς έναντι κάθε κινδύνου. 

Το Home Comfort προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και ξεχωριστές παροχές που το καθιστούν 
μοναδικό στην αγορά. Μεταξύ άλλων, καλύπτει τη μεταστέγαση του ασφαλισμένου μέχρι να 
επισκευαστούν οι ζημιές στην περιουσία του, τη φύλαξη του περιεχομένου, τις τυχόν αμοιβές αρχιτεκτόνων 
και διακοσμητών για την επισκευή ζημιών, ακόμη και την κάλυψη δαπάνης για ψυχολογική στήριξη του 
ασφαλισμένου και της οικογενείας του ώστε να αντιμετωπίσουν το σοκ μιας διάρρηξης!  

Η Generali γνωρίζει καλά την ανάγκη για ασφάλεια και θαλπωρή. Γι’ αυτό σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας που ικανοποιεί ακόμα και τους πιο απαιτητικούς. Το Home Comfort 
προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα που το καθιστούν την πιο ευέλικτη και συμφέρουσα επιλογή, για να 
ασφαλίσει κανείς το χώρο που αγαπάει με εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος. 

 
 
 Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα 1 του Home Comfort; 

Το Home Comfort απευθύνεται σε: 

 Ιδιοκτήτες που κατοικούν στην ασφαλιζόμενη κατοικία ή τη νοικιάζουν σε τρίτους. 
 Ενοικιαστές που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν το περιεχόμενο της κατοικίας τους. 
 

Οι ενοικιαστές / μισθωτές μπορούν να ασφαλίσουν και την οικοδομή της κατοικίας για λογαριασμό του 
ιδιοκτήτη / εκμισθωτή με την προϋπόθεση ότι στο ασφαλιστήριο θα αναγράφεται αυτός ως δικαιούχος 
της αποζημίωσης. 
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Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση 

 
 
 Ποιές κατηγορίες κατοικιών μπορούν να ασφαλισθούν με το πρόγραμμα 1 του Home Comfort; 

Με το πρόγραμμα 1 του Home Comfort ασφαλίζονται μόνιμες και εξοχικές κατοικίες "Τάξης Εξαιρετικής" και 
με έτος έκδοσης αδείας της οικοδομής μετά το 1960. 

Κατοικίες εξαιρετικής τάξης θεωρούνται όσες είναι κτισμένες από μπετόν αρμέ ή σε συνδυασμό με μπετόν 
αρμέ (όπως τουβλόκτιστες - μπετόν αρμέ, πετρόκτιστες - μπετόν αρμέ, μπετόν αρμέ με Heraklith ή τύπου 
Ytong / Alfa Block ή τουβλόκτιστες ή από μπετόν βαριάς βιομηχανικής προκατασκευής) και έχουν στέγη 
από το ίδιο υλικό στήριξης. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι κατοικίες που η σκεπή τους έχει και 
διακοσμητικά κεραμίδια. 

Μόνιμες κατοικίες  

Ως μόνιμη κατοικία θεωρείται κάθε διαμέρισμα ή μονοκατοικία που δηλώνεται ως νόμιμη κατοικία στις 
Αρχές από τον Ασφαλισμένο και δεν τη χρησιμοποιεί για αναψυχή ή δεν τη χρησιμοποιεί μόνο για μικρά 
χρονικά διαστήματα. 
 
Εξοχικές κατοικίες 

Κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως εξοχικές, δηλαδή κατοικούνται για μικρά χρονικά διαστήματα κατά τη 
διάρκεια του έτους για λόγους αναψυχής ή ξεκούρασης, ασφαλίζονται μόνο εφόσον ασφαλίζεται και η 
μόνιμη κατοικία και με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την μόνιμη κατοικία. 

 

 Μπορούν να ασφαλισθούν οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά;  

Υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης κτιρίων που είναι κτισμένα από διαφορετικά υλικά (κατασκευή “Τάξης Α”) 
με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί επασφάλιστρο 20%.  

 

 Ποιές κατοικίες δεν ασφαλίζονται με το πρόγραμμα 1 του Home Comfort; 

Με το πρόγραμμα 1 του Home Comfort δεν ασφαλίζονται κατοικίες που: 
 Έχουν κατασκευαστεί από υλικά διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω 
 Ανήκουν στην κατηγορία των "λυόμενων" 
 Είναι υπόγειες 
 Είναι προκατασκευασμέν ες (προκάτ) 
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 Ασφαλιζόμενες Αξίες 

Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής αν πρόκειται για κτίριο και σε αξία 
αντικατάστασης με καινούργια αν πρόκειται για περιεχόμενο. 
 
Επομένως είναι απαραίτητο να δηλώνετε ως ασφαλισμένο κεφάλαιο το ποσό που χρειάζεται ο 
ασφαλισμένος σας προκειμένου να αντικαταστήσει κάθε αντικείμενο με καινούργιο ή να ανακατασκευάσει 
την οικοδομή του σε περίπτωση ζημιάς. 
 
Ως αξία ανακατασκευής ορίζεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων του ασφαλισμένου ακινήτου και 
των βοηθητικών και κοινοχρήστων στεγασμένων χώρων του επί € 1.000,00 ανά τ.μ. και για το περιεχόμενο, 
επί € 300,00 ανά τ.μ. ενώ για τις ειδικές κατασκευές (πισίνα μετά των εγκαταστάσεων αυτής, κιόσκια, 
πέργκολες, BBQ, μανδρότοιχοι, αυλόπορτες, γκαράζ, εγκαταστάσεις κεραιών, τέντες και ηλιακός 
θερμοσίφωνας) θα δηλώνονται από τον ασφαλισμένο. 
 
Το παραπάνω ποσό ανά τ.μ. η Εταιρία το θεωρεί ως ενδεικτική αξία οικοδομής / περιεχομένου. Την τελική 
ευθύνη για τις σωστές ασφαλιζόμενες αξίες έχει ο ασφαλισμένος. Τα ποσά στα οποία αναφερόμαστε ως 
ελάχιστα ποσά είναι μόνο ενδεικτικά. 
 
Παράδειγμα: 

 Διαμέρισμα: 100 τ.μ. 
 Ελάχιστη ασφαλιζόμενη αξία:  

 Οικοδομή : 100 X € 1.000,00 = € 100.000,00  
 Περιεχόμενο : 100 X € 300,00 = € 30.000,00 
 Ειδικές κατασκευές (σύμφωνα με δήλωση του ασφαλισμένου) 

 
Διευκρινίζεται ότι εάν το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι μικρότερο από το ποσό αντικατάστασης ή 
αποκατάστασης ο ασφαλισμένος θεωρείται συνασφαλιστής. 
 
Ειδικά η αξία για αντίκες, αντικείμενα τέχνης ή σπάνια αντικείμενα θα υπολογίζεται, θα ασφαλίζεται και θα 
αποζημιώνεται με βάση την «τρέχουσα πραγματική αξία» αυτών και θα λαμβάνεται υπόψη η τυχόν 
απαξίωσή τους λόγω φθοράς, χρήσης ή παλαιότητας, δηλαδή η αξία τους ως μεταχειρισμένα αντικείμενα. 

 
 

 Ποιό είναι το όριο αποζημίωσης για κάθε μη κατονομαζόμενο αντικείμενο; 

Όλα τα ασφαλισμένα αντικείμενα που δεν κατονομάζονται ασφαλίζονται μόνο μέχρι ποσό € 3.000,00 ανά 
τεμάχιο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με ρητή ειδική αναφορά στο ασφαλιστήριο. 

Περισσότερα από ένα τεμάχια, που αποτελούν, σύμφωνα με τη συνηθισμένη αντίληψη των συναλλαγών 
και με το συνήθη προορισμό τους, ένα ενιαίο σύνολο (όπως ενδεικτικά στερεοφωνικό συγκρότημα, 
ζεύγος, σετ ομοειδών αντικειμένων) θεωρούνται ένα τεμάχιο. 

Η “Κατάσταση Κατονομαζόμενων Αντικειμένων” που τυχόν αναγράφεται / επισυνάπτεται στο 
ασφαλιστήριο, είναι ενδεικτική και μόνο ως προς τις αναγραφόμενες αξίες για κάθε αντικείμενο. Σε 
περίπτωση ζημιάς, η ευθύνη της Generali για αποζημίωση δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
υπερβεί την αξία κάθε αντικειμένου σύμφωνα με την Βάση Αποτίμησης. 
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 Ποιά είναι τα αντικείμενα που πρέπει να αναγραφούν σε αυτήν την κατάσταση; 

 Αντικείμενα αξίας μεγαλύτερης των € 3.000,00 

 Αντικείμενα μη καθημερινής ή συνήθους χρήσης όπως: 
 αντικείμενα από πορσελάνη, κρύσταλλο  
 αντικείμενα από χρυσό, άργυρο, πολύτιμο ή ημιπολύτιμο στοιχείο 
 καθρέπτες, ρολόγια  
 χαλιά και τάπητες κάθε φύσης  
 γουναρικά  
 εικόνες, ζωγραφικοί πίνακες, αγάλματα, χειροτεχνήματα και γενικά κάθε σπάνιο αντικείμενο ή/ 

και έργο τέχνης  
 όπλα 
 φωτογραφικά είδη 
 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, συγκροτήματα αναπαραγωγής ήχου (π.χ. stereo), 

βίντεο, βιντεοκάμερες και γενικά ηλεκτρονικά μηχανήματα (ανά)παραγωγής ήχου ή / και 
εικόνας. 

 
 
 Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης έργων τέχνης ή συλλογών με ιδιαίτερη αξία; 

Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει έργα τέχνης ή συλλογές με ιδιαίτερη αξία εφόσον 
αναφέρει τα ασφαλισμένα αντικείμενα στην αίτηση ασφάλισης και γίνουν αποδεκτά από την Generali. 

Διευκρινίζεται, ότι η Generali διατηρεί πάντα το δικαίωμα να ζητήσει από τον ασφαλισμένο αποδεικτικά 
κυριότητας των αντικειμένων και να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη, αν το κρίνει απαραίτητο. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι εάν το ασφαλισμένο κεφάλαιο για έργα τέχνης ή συλλογές με ιδιαίτερη αξία είναι 
μεγαλύτερο από το 20% του συνολικού κεφαλαίου του περιεχομένου, τότε η Generali έχει το δικαίωμα για 
διαφορετική τιμολόγηση. 

 
 Πώς λειτουργεί η επέκταση ασφάλισης κοσμημάτων; 

Η ασφάλιση κοσμημάτων είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο εφόσον ισχύουν οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 α. Έχει κατατεθεί στη Generali αναλυτική κατάσταση κοσμημάτων με περιγραφές (φωτογραφίες) και 

με αξίες. 
 β. Τα κοσμήματα φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο (σταθερά προσαρτημένο ή πακτωμένο). 

 
 
 Είναι δυνατή η ασφάλιση κοσμημάτων εκτός χρηματοκιβωτίου; 

Η Generali καλύπτει απώλειες ή ζημιές σε κοσμήματα που κατά την ώρα της ζημιάς βρίσκονται εκτός του 
χρηματοκιβωτίου μέχρι ποσοστό 10% του συνολικού κεφαλαίου των κοσμημάτων και με ανώτατο όριο 
€3.000,00. 



                                 

  HHoommee  CCoommffoorrtt  ––  ΑΑσσφφάάλλιισσηη  ΚΚααττοοιικκίίααςς  ((ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  11))                          --  55  --                                                                    ΕΕννόόττηητταα  11   

 
 Είναι δυνατή η ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού; 

Η ασφάλιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνον εάν έχει δηλωθεί και 
καταγραφεί αναλυτικά με τις ασφαλισμένες αξίες στην αίτηση ασφάλισης και στο ασφαλιστήριο. 

Η Generali καλύπτει ζημιά που θα προκληθεί από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που βρίσκεται 
στην ασφαλισμένη κατοικία ως εξής: 

 α. Σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο, εφόσον έχει αγορασθεί έως τρία (3) έτη πριν από την 
επέλευση της ζημιάς. 

 β. Σε τρέχουσα πραγματική αξία, δηλαδή στην αξία του σαν μεταχειρισμένο αντικείμενο, εφόσον έχει 
αγορασθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τριών (3) ετών πριν από την επέλευση της ζημιάς. 

 

 Ασφάλιση Τεντών 

Η Generali καλύπτει ζημιά που θα προκληθεί από ασφαλισμένο κίνδυνο σε αντικείμενα τοποθετημένα 
στην εξωτερική πλευρά της ασφαλισμένης κατοικίας, όπως ενδεικτικά τέντες. 

Ειδικά για την κάλυψη ζημιάς σε τέντα και εξαρτήματα της απαιτείται η αγορά τους να έχει γίνει τα τελευταία 
έξι (6) έτη πριν από την επέλευση της ζημιάς.  

 

 Αίτηση Ασφάλισης 

Η συμπλήρωση της έντυπης “Αίτησης Ασφάλισης” είναι αναγκαία προϋπόθεση. Παρέχει όλα τα στοιχεία 
που χρειάζονται ώστε να μπορέσει η Generali να αποφασίσει για την ανάληψη κινδύνου και να ορίσει το 
ποσό των ασφαλίστρων και τους όρους του ασφαλιστηρίου και να προχωρήσει στην άμεση έκδοσή του. 
Επίσης αποτελεί την βάση και αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου που συνάπτεται μεταξύ του 
ασφαλισμένου και της Generali.  

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης: 

 Oνοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, ΔOY κ.λπ.) 

 Η αίτηση ασφάλισης πρέπει να είναι ευανάγνωστη ώστε να αποφευχθούν αμφισβητήσεις σε 
περίπτωση ζημιάς.  

 Όλα τα ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρωθούν με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Οποιαδήποτε 
διαστρέβλωση ή απόκρυψη στοιχείων καθιστά το ασφαλιστήριο άκυρο. 

 Την αίτηση ασφάλισης πρέπει να υπογράψει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.  

Σε περίπτωση που λείπουν κάποια στοιχεία, ο underwriter πρέπει να τα ζητήσει από τον ασφαλιστή / 
ασφαλισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία του underwriting δεν θα συνεχιστεί για την ολοκλήρωση 
σύναψης της ασφάλισης.  

Οι σωστές απαντήσεις του ασφαλισμένου σε όλες τις ερωτήσεις της αίτησης, αποτελούν ευθύνη του 
ασφαλιστή. Επίσης είναι υποχρέωση του ασφαλιστή να απαντά ορθά σε όλες τις ερωτήσεις που 
ενδεχομένως τεθούν από τον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης ασφάλισης.  
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 Κανόνες Αποδοχής 

Το πλήρες πρόγραμμα 1 του Home Comfort μπορεί να διατεθεί σε όλη την χώρα, χωρίς ουσιαστική 
δέσμευση και καλύπτει τις εξοχικές κατοικίες. Ειδικά πρέπει να επισημανθεί η εξαίρεση των 
κατονομαζόμενων αντικειμένων για την κάλυψη της κλοπής, διότι στις εξοχικές κατοικίες ασφαλίζεται μόνο 
η συνήθης οικοσκευή για τον κίνδυνο της κλοπής. 

Για να γίνει αποδεκτή η ασφάλιση εξοχικής κατοικίας πρέπει απαραίτητα να είναι ασφαλισμένη η κύρια/ 
μόνιμη κατοικία του ασφαλισμένου (με ασφαλισμένο κεφάλαιο που απαιτείται για την πλήρη 
ανοικοδόμηση του κτιρίου και αντικατάσταση του περιεχομένου του). 

 

 Κανόνες Διαχείρισης 

Το ελάχιστο ποσό των ετήσιων ασφαλίστρων ενός ασφαλιστηρίου Home Comfort (πρόγραμμα 1) 
έχει καθορισθεί στα € 45,00. Είναι δυνατή η έκδοση εξάμηνου ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι η 
δόση εξάμηνου ασφαλιστηρίου δεν είναι μικρότερη από € 45,00. 

Η Generali παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης του ασφαλίστρου του ασφαλισμένου σας με αυτόματη 
χρέωση της πιστωτικής του κάρτας ή με πάγια εντολή στο τραπεζικό του λογαριασμό, εφόσον η τράπεζα 
που επιλέγει συμμετέχει στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ. 

Η Generali δεσμεύεται ότι το ασφαλιστήριο εκδίδεται την ίδια ημέρα με την παραλαβή της αίτησης 
ασφάλισης με τη ρητή προϋπόθεση ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και δεν απαιτούνται 
συμπληρωματικά στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου. 

Καταβάλουμε την αποζημίωση εντός 24 ωρών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου ζημίας 
ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης ενώ παρέχεται στον ασφαλισμένο σας η δυνατότητα να 
αποφύγει γραφειοκρατικές διαδικασίες με την κατάθεση της αποζημίωσης μέχρι το ποσό € 3.000,00 
απευθείας στον τραπεζικό του λογαριασμό. 
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Προνομιακές Παροχές - Εκπτώσεις  

 
 
 Υπάρχουν εκπτώσεις στο πρόγραμμα; 

Α. Παρέχεται έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν και λειτουργούν ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα πρόληψης και προστασίας: 

 Συναγερμός συνδεδεμένος με κέντρο παρακολούθησης και ελέγχου σε 24ώρη βάση από εταιρία 
προστασίας  

 Φύλακας σε 24ωρη βάση 
 

Β. Παρέχεται έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα εάν η κατοικία χρησιμοποιεί μία από τις παρακάτω 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας: 
 Ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 
 Αιολική ενέργεια  
 Γεωθερμική ενέργεια 
 Υδροηλεκτρική ενέργεια 

 

 Το ασφάλιστρο παραμένει ίδιο ανεξάρτητα από το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου της Κατοικίας; 

Σε περίπτωση που το συνολικό ασφαλισμένο κεφάλαιο της κατοικίας υπερβαίνει το ποσό των € 450.000,00 
παρέχεται έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα.  

Generali Bonus  

Προσφέρεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος εάν επιθυμεί να κάνει χρήση του 
Generali Bonus κατά την έναρξη της ασφάλισης. Συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιηθεί το Generali Bonus 
κατά την έναρξη της ασφάλισης τα ασφάλιστρα μειώνονται κατά 10% στο σύνολο των καλύψεων. 

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το Generali Bonus (10%) κατά την έναρξη της ασφάλισης, 
υπολογίζεται στην πρώτη ανανέωση του ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι τα καθαρά ασφάλιστρα 
δόσης είναι περισσότερο από € 90,00 και δεν υπάρχει ζημιά κατά την προηγούμενη ασφαλιστική περίοδο. 
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Απαλλαγές 

 
 
 Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ποσό Απαλλαγής ανά Περιστατικό κατά Ζημιά και ανά Τοποθεσία 

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι 

Φυσικά Φαινόμενα  10% της ζημιάς με ελάχιστο € 450,00 

Κλοπή / Ληστεία  10% της ζημιάς με ελάχιστο € 450,00 σε περίπτωση ζημιάς σε εξοχική 
κατοικία 

Σεισμός (Κλονισμός &/ή επακόλουθη 
Πυρκαγιά) 

 2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου (οικοδομής ή / και 
περιεχόμενο) με ελάχιστο € 1.000,00 

Καθίζηση / Ολίσθηση εδάφους  2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου (οικοδομής ή / και 
περιεχόμενο) με ελάχιστο € 1.000,00 

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός  € 100,00 
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Τιμολόγιο  

 
 Βασικές Καλύψεις 

 Οικοδομή :  € 1,07 για κάθε € 1.000,00 ασφαλισμένης αξίας. 
 Περιεχόμενο :  € 2,15 για κάθε € 1.000,00 ασφαλισμένης αξίας. 

 
 Όριο Ευθύνης Απαλλαγή Κατασκευή 

Πλήρης Αξία Ασφαλισμένου Κτιρίου € 1.000,00   Τάξη. Εξαιρ Τάξη Α΄ 

Πλήρης Άξια Ασφαλισμένου Περιεχομένου € 1.000,00   ΚΤ. ΠΕ. ΚΤ. ΠΕ. 

 Πυρκαγιά & κεραυνός 
 Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα   
 Έκρηξη από κάθε αιτία 
 Ζημιές στον λέβητα 
 Καπνός 

  

 Διασάλευση / Διατάραξη δημόσιας τάξης 
 Κακόβουλες ενέργειες 

 
 

 Τρομοκρατικές ενέργειες  
Ζημιές από τους Ασφαλισμένους κινδύνους, 
εφόσον αυτοί οφείλονται σε πράξεις Τρομοκρατίας 

 

 

  Φυσικά Φαινόμενα 
Πλημμύρα 
Θύελλα  
Καταιγίδα 
Χαλάζι, παγετός ή χιονόπτωση 

Πλήρης Αξία 
 

Απαλλαγή 10% 
της ζημιάς 

με min € 450,00 
σε περίπτωση 

ζημιάς 
φυσικών 

φαινομένων 

 Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση εγκαταστάσεων 
Θραύση / διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης 
εφ΄ όσον δεν είναι ηλικίας > 20 ετών     

Πλήρης Αξία  

 Κλοπή / Ληστεία 
Συμπεριλαμβάνονται Ζημιές στην οικοδομή από 
κλοπή αν ασφαλίζεται μόνο το Περιεχόμενο 

Δαπάνη ψυχολογικής υποστήριξης  
Δαπάνη Διακοσμητή  
Χρήματα  
Διαβατήριο, Αστυνομική Ταυτότητα, Άδεια 
Οδήγησης 

Πλήρης Αξία 
 

μέχρι € 3.000,00 
μέχρι € 300,00 
μέχρι € 300,00 
μέχρι € 300,00 

 
μέχρι € 300,00 

Απαλλαγή 10% 
της ζημιάς 
με min € 450 
σε περίπτωση 

ζημιάς 
εξοχικής 
Κατοικίας 

 Αλλοίωση τροφίμων 
κατόπιν υλικής ζημιάς από Ασφαλισμένους 
κινδύνους 

κατόπιν διακοπής της ΔΕΗ πέραν των 12 ωρών 

μέχρι € 300,00 

 Πρόσκρουση οχήματος  
 Πτώση αεροσκάφους ή άλλων αντικειμένων 

 

 Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα 
Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων 

 
 

Οξείδωση Καθρεπτών 

 
μέχρι € 3.000,00 

(οικοδομή/ 
περιεχόμενο) 
μέχρι € 300,00 

 Αστική Ευθύνη 
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους 

μέχρι 25% αξίας 
οικοδομής/ 

περιεχομένου max  
€ 50.000,00 
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 (συνεχίζεται)  
 

 Όριο Ευθύνης Απαλλαγή Κατασκευή 

Πλήρης Αξία Ασφαλισμένου Κτιρίου € 1.000,00   Τάξη. Εξαιρ Τάξη Α΄ 

Πλήρης Άξια Ασφαλισμένου Περιεχομένου € 1.000,00   ΚΤ. ΠΕ. ΚΤ. ΠΕ. 

Απώλεια ενοικίων ως επακόλουθο υλικής ζημιάς – 
μέχρι 6 μήνες 
Απώλεια εισπρακτέων ενοικίων εκμισθωμένης 
οικοδομής 

μέχρι 5% της αξίας της 
ασφαλισμένης 
οικοδομής 

 

Πρόσθετες δαπάνες ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς: 
 

Αποκομιδή ερειπίων 

5% της αξίας της 
οικοδομής / 

περιεχομένου max. 
€ 5.000,00 

 

  Δαπάνη προσωρινής στέγασης / διαμονής  
 Για μέγιστη περίοδο 6 μηνών από την Υλική Ζημιά 

5% της αξίας της 
οικοδομής / 

περιεχομένου max.  
€ 5.000,00  

Δαπάνη μεταφοράς / επανεγκατάστασης  
περιεχομένου 
 Για μέγιστη περίοδο 6 μηνών από την Υλική Ζημιά 

5% της αξίας του 
περιεχομένου max.  

€ 5.000,00 

 

Απώλεια/ ζημία περιεχομένου σε προσωρινή 
μεταστέγαση 

μέχρι € 10.000.00  

Κάλυψη περιεχομένου Τραπεζικής Θυρίδας μέχρι € 10.000.00  

Δόση στεγαστικού δανείου 
Για μέγιστη περίοδο 6 μηνών από την Υλική Ζημιά 

μέχρι € 500,00 μηνιαίως  

 Έξοδα μελετών και έκδοσης αδειών   

Αναπροσαρμογή ασφαλισμένης αξίας λόγω 
πληθωρισμού 
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Προαιρετικές Καλύψεις και Επιπλέον Όρια Καλύψεων 

 
 

 Όριο Ευθύνης Απαλλαγή Κατασκευή 

Πλήρης Αξία Ασφαλισμένου Κτιρίου € 1.000,00   Τάξη. Εξαιρ Τάξη Α΄ 

Πλήρης Άξια Ασφαλισμένου Περιεχομένου € 1.000,00   ΚΤ. ΠΕ. ΚΤ. ΠΕ. 

 Σεισμός (Κλονισμός ή / και επακόλουθη 
Πυρκαγιά) 
 Σεισμός 
 Ζημιές από παλιρροϊκά κύματα ως επακόλουθο 

σεισμού (tsunami) 

Πλήρης Αξία 

2% του συνολικού 
ασφαλισμένου 

κεφαλαίου (οικοδομής  
ή / και περιεχομένου) 

min. € 1.000,00 

€ 0,98  
Ζώνη 1 

 
€ 1,76  
Ζώνη 2  

€ 1,47   
Ζώνη 1 

 
€ 2,64   
Ζώνη 2 

Καθίζηση / Ολίσθηση Πλήρης Αξία 

2% του συνολικού 
ασφαλισμένου 

κεφαλαίου (οικοδομής 
 ή και / περιεχομένου) 

min. € 1.000,00 

 
€ 0,186 

 
€ 0,22 

 Ζημιά στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Συσκευές 

μέχρι 2% του 
ασφ. ποσού 
οικοδομής / 
περιεχομένου 
max € 6.000 

 € 0,35 

 Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα Επιλογή  € 2,70 

Αντικείμενα (κινητά) στο ύπαιθρο / υπόστεγα Επιλογή  € 3,23 

Αντικείμενα στην εξωτερική πλευρά οικοδομής Επιλογή  € 4,88 

Ασφ. κοσμημάτων / πολύτιμων αντικειμένων Επιλογή  € 5,65 

Όρος Ενυπόθηκου / Ενεχυρούχου Επιλογή   

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Επιλογή μέχρι  
€ 3.000,00 € 100,00 € 48,83 

Παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από τρίτο 
σε περίπτωση κλοπής 

Μέχρι €200,00 και 
συνολικά ανά 

ασφαλιστικό έτος 
το ποσό των  

€ 1.000,00 

 € 2,93 
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Σεισμικές Ζώνες 

 
 
Η Ελλάδα χωρίζεται σε δύο «Σεισμικές Ζώνες» με βάση την κατάταξη, που ακολουθεί: 
 

Νομοί Σεισμικές 
Ζώνες Νομοί Σεισμικές 

Ζώνες 

Αττικής (Εκτός Ν. Κύθηρα / Αντικύθηρα) 2 Κοζάνης 1 

Αιτωλοακαρνανίας 2 Κορινθίας 2 

Αργολίδας 2 Κυθήρων / Αντικυθήρων 2 

Αρκαδίας 2 Κυκλάδων (Εκτός Ν. Θήρας) 1 

Άρτας 2 Λακωνίας 2 

Αχαΐας 2 Λάρισας 2 

Βοιωτίας 2 Λασιθίου 2 

Γρεβενών 1 Λέσβου 2 

Δράμας 2 Λευκάδας 2 

Δωδεκάνησου 2 Μαγνησίας 2 

Έβρου 1 Μεσσηνίας 2 

Ευβοίας 2 Ξάνθης 2 

Ευρυτανίας 2 Πέλλης 1 

Ζακύνθου 2 Πιερίας 1 

Ηλείας 2 Πρεβέζης 2 

Ημαθίας 1 Ρεθύμνου 2 

Ηρακλείου 2 Ροδόπης 2 

Θεσσαλονίκης 2 Σάμου 1 

Θεσπρωτίας 2 Σερρών 1 

Θήρας 2 Τρικάλων 2 

Ιωαννίνων 2 Φθιώτιδας 2 

Καβάλας 2 Φλωρίνης 1 

Καστοριάς 1 Φωκίδας 2 

Καρδίτσας 2 Χαλκιδικής 2 

Κέρκυρας 2 Χανίων 2 

Κεφαλονιάς 2 Χίου 2 

Κιλκίς  2   
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Πρόγραμμα 2 – Έναντι Συγκεκριμένων Κινδύνων  
 

 

Γενικά Στοιχεία 

 
 
 Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα 2 του Home Comfort πρόγραμμα 2 της Generali; 

Το Home Comfort πρόγραμμα 2 είναι το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας με συγκεκριμένες καλύψεις και 
στόχο την ασφάλιση δανειοληπτών και ασφαλισμένων που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν την κατοικία 
τους με λιγότερες καλύψεις και χαμηλότερο κόστος.  

 

 Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα 2 του Home Comfort; 

Το πρόγραμμα 2 ασφάλισης απευθύνεται σε: 
 Δανειολήπτες στεγαστικών δανείων. 
 Ασφαλισμένοι που ενδιαφέρονται για ασφάλιση μόνο έναντι συγκεκριμένων κινδύνων. 
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Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση 

 
 
 Ποιές κατηγορίες κατοικιών μπορούν να καλυφθούν με το πρόγραμμα 2 του Ηome Comfort; 

Με το πρόγραμμα 2 ασφαλίζονται μόνιμες και εξοχικές κατοικίες "Τάξης Εξαιρετικής" και με έτος έκδοσης 
αδείας της οικοδομής μετά το 1960. 

Κατοικίες εξαιρετικής τάξης θεωρούνται όσες είναι κτισμένες από μπετόν αρμέ ή σε συνδυασμό με μπετόν 
αρμέ (όπως τουβλόκτιστες - μπετόν αρμέ, πετρόκτιστες - μπετόν αρμέ, ή από μπετόν βαριάς βιομηχανικής 
προκατασκευής) και έχουν στέγη από το ίδιο υλικό στήριξης. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι 
κατοικίες που η σκεπή τους έχει και διακοσμητικά κεραμίδια. 

Μόνιμες κατοικίες 

Ως μόνιμη κατοικία θεωρείται κάθε διαμέρισμα ή μονοκατοικία που δηλώνεται ως μόνιμη κατοικία στις 
Αρχές από τον Ασφαλισμένο και δεν τη χρησιμοποιεί για αναψυχή ή δεν τη χρησιμοποιεί μόνο για μικρά 
χρονικά διαστήματα. 

 
Εξοχικές κατοικίες 

Κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως εξοχικές, δηλαδή κατοικούνται για μικρά χρονικά διαστήματα κατά τη 
διάρκεια του έτους για λόγους αναψυχής ή ξεκούρασης, ασφαλίζονται με το πρόγραμμα 2 χωρίς 
υποχρεωτική την παράλληλη ασφάλιση της μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου σας. 

 
Υπό κατασκευή κατοικίες  

Στο πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι κατοικίες υπό κατασκευή με αναφορά το έτος 
αποπεράτωσής τους, με ασφαλισμένο κεφάλαιο το τελικό κατασκευαστικό κόστος (π.χ. € 1.000,00/m2). 

 

 Ασφαλισμένες αξίες 

Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής αν πρόκειται για κτίριο και σε αξία 
αντικατάστασης με καινούργια αν πρόκειται για περιεχόμενο. Επομένως είναι απαραίτητο να δηλώνεται ως 
ασφαλισμένο κεφάλαιο το ποσό που χρειάζεται ο ασφαλισμένος σας προκειμένου να αντικαταστήσει 
κάθε αντικείμενο με καινούργιο ή να ανακατασκευάσει την οικοδομή του σε περίπτωση ζημιάς. 

Ως αξία ανακατασκευής ορίζεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων του ασφαλισμένου ακινήτου και 
των βοηθητικών και κοινοχρήστων στεγασμένων χώρων του επί €1.000,00 ανά τ.μ. και για το περιεχόμενο, 
επί € 300,00 ανά τ.μ., ενώ για τις ειδικές κατασκευές (πισίνα μετά των εγκαταστάσεων αυτής, κιόσκια, 
πέργκολες, BBQ, μανδρότοιχοι, αυλόπορτες, γκαράζ, εγκαταστάσεις κεραιών, τέντες και ηλιακός 
θερμοσίφωνας) θα δηλώνονται από τον ασφαλισμένο. 

Το παραπάνω ποσό ανά τ.μ. η Εταιρία το θεωρεί ως ενδεικτική αξία οικοδομής / περιεχομένου. Την τελική 
ευθύνη για τις σωστές ασφαλιζόμενες αξίες έχει ο ασφαλισμένος. Τα ποσά στα οποία αναφερόμαστε ως 
ελάχιστα ποσά είναι μόνο ενδεικτικά.  
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Παράδειγμα: 
 Διαμέρισμα, 100 τ.μ. 
 Ελάχιστη ασφαλιζόμενη αξία:  

 Οικοδομή : 100 x € 1.000,00  = € 100.000,00 
 Περιεχόμενο : 100 x €  300,00  = €  30.000,00 
 Ειδικές κατασκευές (σύμφωνα με δήλωση του ασφαλισμένου) 

Διευκρινίζεται ότι εάν το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι μικρότερο από το ποσό αντικατάστασης ή 
αποκατάστασης ο ασφαλισμένος θεωρείται συνασφαλιστής. 

Ειδικά η αξία για αντίκες, αντικείμενα τέχνης ή σπάνια αντικείμενα θα υπολογίζεται, θα ασφαλίζεται και θα 
αποζημιώνεται με βάση την «τρέχουσα πραγματική αξία» αυτών και θα λαμβάνεται υπόψη η τυχόν 
απαξίωσή τους λόγω φθοράς, χρήσης ή παλαιότητας, δηλαδή η αξία τους ως μεταχειρισμένα αντικείμενα. 

 

 Ποιό είναι το όριο αποζημίωσης για κάθε μη κατονομαζόμενο αντικείμενο; 

 Όλα τα ασφαλισμένα αντικείμενα που δεν κατονομάζονται καλύπτονται μόνο μέχρι ποσό € 3.000,00 ανά 
τεμάχιο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με ρητή ειδική αναφορά στο ασφαλιστήριο.  

Περισσότερα από ένα τεμάχια, που αποτελούν, σύμφωνα με τη συνηθισμένη αντίληψη των συναλλαγών 
και με το συνήθη προορισμό τους, ένα ενιαίο σύνολο (όπως ενδεικτικά στερεοφωνικό συγκρότημα, 
ζεύγος, σετ ομοειδών αντικειμένων) θεωρούνται ένα τεμάχιο. 

Η «Κατάσταση Κατονομαζομένων Αντικειμένων» που τυχόν αναγράφεται / επισυνάπτεται στο 
ασφαλιστήριο, είναι ενδεικτική ως προς τις αναγραφόμενες αξίες για κάθε αντικείμενο. Σε περίπτωση 
ζημιάς, η ευθύνη της Generali για αποζημίωση δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί την αξία 
κάθε αντικειμένου σύμφωνα με την Βάση Αποτίμησης. 

 

 Ποιά είναι τα αντικείμενα που πρέπει να αναγραφούν στην κατάσταση; 

 Αντικείμενα αξίας μεγαλύτερης των € 3.000,00. 

 Αντικείμενα μη καθημερινής ή συνήθης χρήσης όπως: 

 αντικείμενα από πορσελάνη, κρύσταλλο 
 αντικείμενα από χρυσό, άργυρο, πολύτιμο ή ημιπολύτιμο στοιχείο  
 καθρέπτες, ρολόγια 
 χαλιά και τάπητες κάθε φύσεως 
 γουναρικά  
 εικόνες, ζωγραφικοί πίνακες, αγάλματα, χειροτεχνήματα και γενικά κάθε σπάνιο αντικείμενο ή/ 

και έργο τέχνης 
 όπλα  
 φωτογραφικά είδη  
 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, συγκροτήματα αναπαραγωγής ήχου (π.χ. stereo), 

βίντεο, βιντεοκάμερες και γενικά ηλεκτρονικά μηχανήματα (ανά)παραγωγής ήχου ή / και 
εικόνας. 
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 Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης έργων τέχνης ή συλλογών με ιδιαίτερη αξία; 

Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει έργα τέχνης ή συλλογές με ιδιαίτερη αξία εφόσον 
αναφέρει τα ασφαλισμένα αντικείμενα στην αίτηση ασφάλισης και γίνουν αποδεκτά από την Generali. 

Διευκρινίζεται, ότι η Generali διατηρεί πάντα το δικαίωμα να ζητήσει από τον ασφαλισμένο αποδεικτικά 
κυριότητας των αντικειμένων και να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη, αν το κρίνει απαραίτητο. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι εάν το ασφαλισμένο κεφάλαιο για έργα τέχνης ή συλλογές με ιδιαίτερη αξία είναι 
μεγαλύτερο από το 20% του συνόλου του κεφαλαίου του περιεχομένου, τότε η Generali έχει το δικαίωμα 
για διαφορετική τιμολόγηση. 

 
 Αίτηση Ασφάλισης 

Η συμπλήρωση της έντυπης “Αίτησης Ασφάλισης” είναι αναγκαία προϋπόθεση. Παρέχει όλα τα στοιχεία 
που χρειάζονται ώστε να μπορέσει η Generali να αποφασίσει για την ανάληψη κινδύνου και να ορίσει το 
ποσό των ασφαλίστρων και τους όρους του ασφαλιστηρίου και να προχωρήσει στην άμεση έκδοσή του. 
Επίσης αποτελεί την βάση και αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου που συνάπτεται μεταξύ του 
ασφαλισμένου και της Generali.  

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης: 

 Oνοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, ΔOY κ.λπ.) 

 Η αίτηση ασφάλισης πρέπει να είναι ευανάγνωστη ώστε να αποφευχθούν αμφισβητήσεις σε 
περίπτωση ζημιάς.  

 Όλα τα ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρωθούν με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Οποιαδήποτε 
διαστρέβλωση ή απόκρυψη στοιχείων καθιστά το ασφαλιστήριο άκυρο. 

 Την αίτηση ασφάλισης πρέπει να υπογράψει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.  

Σε περίπτωση που λείπουν κάποια στοιχεία, ο underwriter πρέπει να τα ζητήσει από τον ασφαλιστή / 
ασφαλισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία του underwriting δεν θα συνεχίσει για την ολοκλήρωση 
σύναψης της ασφάλισης.  

Οι σωστές απαντήσεις του ασφαλισμένου σε όλες τις ερωτήσεις της αίτησης, αποτελούν ευθύνη του 
ασφαλιστή. Επίσης είναι υποχρέωση του ασφαλιστή να απαντά ορθά σε όλες τις ερωτήσεις που 
ενδεχομένως τεθούν από τον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης ασφάλισης.  

 

 Κανόνες Αποδοχής 

Το πρόγραμμα 2 του Home Comfort καλύπτει κατοικίες σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Καλύπτει τις 
εξοχικές κατοικίες χωρίς παράλληλη ασφάλιση της μόνιμης κατοικίας του  ασφαλισμένου. 

Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία ασφαλίζεται με το πρόγραμμα 2, ΔΕΝ είναι δυνατή η ασφάλιση της 
εξοχικής κατοικίας με το πλήρες πρόγραμμα 1 του Home Comfort. 

Αντίθετα είναι δυνατή η ασφάλιση εξοχικής κατοικίας, με το πρόγραμμα 2 και την ασφάλιση της μόνιμης 
κατοικίας με το πλήρες πρόγραμμα 1 του Home Comfort. 
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 Κανόνες Διαχείρισης 

Το ελάχιστο ποσό των ετησίων ασφαλίστρων ενός ασφαλιστηρίου Generali Home Comfort (πρόγραμμα 
2) έχει καθορισθεί στα € 45,00. Είναι δυνατή η έκδοση εξάμηνου ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι η 
δόση εξάμηνου ασφαλιστηρίου δεν είναι μικρότερη από € 45,00. 

Η Generali παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης του ασφαλίστρου του ασφαλισμένου σας με αυτόματη 
χρέωση της πιστωτικής του κάρτας ή με πάγια εντολή στο τραπεζικό του λογαριασμό, εφόσον η τράπεζα 
που επιλέγεται συμμετέχει στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ. 

Η Generali δεσμεύεται ότι το ασφαλιστήριο εκδίδεται την ίδια ημέρα με την παραλαβή της αίτησης 
ασφάλισης με τη ρητή προϋπόθεση ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και δεν απαιτούνται 
συμπληρωματικά στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου. 

Καταβάλουμε την αποζημίωση σας εντός 24 ωρών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου 
ζημίας ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης ενώ σας παρέχεται στον ασφαλισμένο σας η 
δυνατότητα να αποφύγει γραφειοκρατικές διαδικασίες με την κατάθεση της αποζημίωσης μέχρι το ποσό 
€ 3.000,00 απευθείας στον τραπεζικό του λογαριασμό. 

 

Εκπτώσεις  

 
 
 Υπάρχουν εκπτώσεις στο πρόγραμμα; 

 Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν υπολογίζονται εκπτώσεις.  
 

 

Απαλλαγές 

 
 
 Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι  

Σεισμός 

Για κάθε ζημιά που θα προέλθει από σεισμό ορίζεται απαλλαγή ίση με ποσοστό 2% του συνολικού 
ασφαλισμένου κεφαλαίου (οικοδομής ή / και περιεχομένου) με ελάχιστο ποσό € 1.000,00. 
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Καλύψεις-Τιμολόγιο 

 
 
 Καλύψεις 

 Πυρκαγιά & Κεραυνός 
 Έκρηξη από κάθε αιτία 
 Καπνός 
 Πτώση αεροσκάφους 
 Δόση στεγαστικού δανείου (μέχρι € 500,00 μηνιαίος και για μέγιστη περίοδο 6 μηνών από την υλική ζημιά). 
 Έξοδα μελετών και έκδοσης αδειών 
 Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά (μέχρι 25% προς αξία οικοδομής / περιεχομένου, με max. € 50.000,00) 
 Αναπροσαρμογή ασφαλισμένης αξίας λόγω πληθωρισμού 
 Σεισμός. Ζημιές από παλιρροϊκά κύματα ως επακόλουθο σεισμού (tsunami).  
 Όρος Ενυπόθηκου / Ενεχυρούχου 
 

 
 Τιμολόγιο 

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας επιλέξαμε ΕΝΙΑΙΟ ανταγωνιστικό 
ασφάλιστρο για όλη την Ελληνική επικράτεια για μόνιμες και εξοχικές κατοικίες. 
 
Οικοδομή / Περιεχόμενο: για κάθε € 1.000,00 ασφαλισμένης αξίας, ετήσιο ολικό ασφάλιστρο 1,90‰.  

 



                                 

   

 ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Γενικά Στοιχεία 

 
 
 Τι ακριβώς είναι το Business Value της Generali;  

Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα προστασίας επιχείρησης, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε 
επιχειρηματία. Ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ευέλικτο, που διασφαλίζει την άμεση αποκατάσταση της 
λειτουργίας μιας επιχείρησής, ότι κι αν συμβεί. 

To Business Value δημιουργήθηκε με στόχο να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης ή 
επαγγελματικής δραστηριότητας. Προσφέρει μοναδικές καλύψεις με το κύρος και την τεχνογνωσία της 
Generali, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. 

To Business Value αποτελείται από ένα βασικό κορμό καλύψεων, απαραίτητο για το σχεδιασμό ενός 
ολοκληρωμένου κύριου προγράμματος ασφάλισης, το οποίο εμπλουτίζεται περαιτέρω με προαιρετικές 
καλύψεις που μπορεί κανείς να επιλέξει ώστε να προσαρμόσει με το πιο αποτελεσματικό τρόπο το 
ασφαλιστικό του πρόγραμμα στις ανάγκες της δικής του επιχείρησης.  

To Business Value προσφέρει την πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη μιας επιχείρησης, 
ασφαλίζοντας:  

 το κτίριο της επιχείρησης (ή / και τις ενσωματωμένες βελτιώσεις) 
 το περιεχόμενο (δηλ. εμπορεύματα και πάγιο εξοπλισμό)  

αλλά και μετά από επιλογή, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του  ασφαλισμένου, και: 
 τα αντικείμενα που είναι σταθερά προσαρμοσμένα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (τέντες, 

πινακίδες κ.λπ.) 
 τα εξωτερικά του βοηθητικά κτίσματα (αποθήκες, μάντρες κ.λπ.) 
 τα κινητά αντικείμενα που βρίσκονται ή εκτίθενται (κατά την διάρκεια των ωρών λειτουργίας της 

επιχείρησης) έξω από τις κλειστές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στο ύπαιθρο ή κάτω από 
υπόστεγα 

 το ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο της εργασίας του 
 
 
 Σε ποιούς ασφαλισμένους απευθύνεται το Business Value; 

Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικής ασφαλισμένης αξίας μέχρι €1.000.000,00 παρέχοντας 
αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη της παραγωγικής και εμπορικής τους δραστηριότητας. 

Το πρόγραμμα Business Value μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις τής κάθε επιχείρησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχειρηματία-πελάτη: 

 να ασφαλίσει την περιουσία του για απώλειες ή / και ζημιές, που προέρχονται από όλους τους 
εξωγενείς ασφαλιστικούς κινδύνους. 

 να εξασφαλίσει την ομαλή πορεία της επιχείρησης, παρέχοντας συμπληρωματική κάλυψη για μια 
σειρά επακόλουθων της υλικής ζημιάς της περιουσίας, δαπανών και επιβαρύνσεων (πρόσθετες 
δαπάνες, απώλεια εσόδων, κάλυψη Αστικής Ευθύνης, προσωπικό ατύχημα των εργαζομένων). 
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Το πρόγραμμα Business Value της Generali – εκτός από καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης ή/ 
και άλλες παρεμφερείς επαγγελματικές δραστηριότητες – παρέχει αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη για 
γραφεία, ιατρεία και ιατρικά διαγνωστικά κέντρα. 

Το Business Value μπορεί να διατεθεί σε όλη την χώρα, χωρίς ουσιαστική δέσμευση σε: 

 Ιδιοκτήτες εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το χρησιμοποιούν οι ίδιοι για την ασφαλιζόμενη 
Επιχείρηση.  

 Ιδιοκτήτες εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το μισθώνουν σε τρίτους (εκμισθωτές). 

 Ενοικιαστές / Μισθωτές εμπορικού ακινήτου που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν μόνο τις βελτιώσεις 
της οικοδομής και το περιεχόμενο της επιχείρησής τους. 

 
Οι ενοικιαστές / μισθωτές μπορούν να ασφαλίσουν και την οικοδομή της επιχείρησης για λογαριασμό / 
εκμίσθωση του ιδιοκτήτη, με την προϋπόθεση ότι στο ασφαλιστήριο θα αναγράφεται αυτός ως 
δικαιούχος της αποζημίωσης. 

Σε περίπτωση που η προς ασφάλιση επιχείρηση υπερβαίνει σε ασφαλιστική αξία τα € 1.000.000,00 μπορείτε 
να απευθύνεστε στο τμήμα Underwriting της Generali Hellas A.E.A.Z. 

 
 
 



                                 

Business Value  ––  ΑΑσσφφάάλλιισσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν                      --  2211  --                                                                    ΕΕννόόττηητταα  22 

Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση 

 
 
 Ποιές κατηγορίες οικοδομών μπορούν να ασφαλισθούν με το πρόγραμμα Business Value; 

Με το πρόγραμμα Business Value ασφαλίζονται κτίρια «Τάξης Εξαιρετικής» και με έτος έκδοσης αδείας της 
οικοδομής μετά το 1960. Τέτοια θεωρούνται όσα είναι κτισμένα από μπετόν αρμέ ή σε συνδυασμό με 
μπετόν αρμέ (όπως τουβλόκτιστα - μπετόν αρμέ, πετρόκτιστα - μπετόν αρμέ, μπετόν αρμέ με Heraklith ή 
τύπου Ytong / Alfa Block ή τουβλόκτιστα ή από μπετόν βαριάς βιομηχανικής προκατασκευής) και έχουν 
στέγη από το ίδιο υλικό στήριξης. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα κτίρια που η σκεπή τους έχει και 
διακοσμητικά κεραμίδια. 
 
 

 Μπορούν να ασφαλισθούν οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά;  

Υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης κτιρίων που είναι κτισμένα από διαφορετικά υλικά (κατασκευή “Τάξης Α”) 
με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί επασφάλιστρο 20%.  

 
 
 Μπορούν να ασφαλισθούν επιχειρήσεις: 

 με ασφαλισμένες αξίες μέχρι € 1.000.000,00 για Οικοδομή και Περιεχόμενο (Εμπορεύματα και πάγιος 
Εξοπλισμός). 

 σε υπόγειο ή ημιυπόγειο εφόσον τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου σε χώρο 
υπόγειο ή ημιυπόγειο απαιτείται η γραπτή αποδοχή του τμήματος Underwriting. 

 αποθήκες εφόσον η αποθήκη είναι μέρος της ασφαλισμένης επιχείρησης. Ασφαλίζονται 
μεμονωμένες αποθήκες μόνο με γραπτή αποδοχή του τμήματος Underwriting. 

 
 
 Ποιές επιχειρήσεις δεν ασφαλίζονται με το πρόγραμμα Business Value; 

Το πρόγραμμα Business Value δεν ασφαλίζει επιχειρήσεις που: 

 Στεγάζονται σε οικοδομή που έχει κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά από αυτά που αναφέρονται 
παραπάνω. 

 Λειτουργούν μόνο για ορισμένα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους (εποχιακά 
καταστήματα) εκτός εάν έχει προηγηθεί συνεννόηση με το τμήμα Underwriting της Generali και 
καταβολή επασφαλίστρου ή συμφωνία άλλων ειδικών όρων. 

 Στεγάζονται μέσα σε ακίνητα που συστεγάζουν υπηρεσίες Εφορίας (ΔΟΥ), Τράπεζες, Υπουργεία, 
Πρεσβείες, και λοιπές Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ή βρίσκονται σε οδούς που περικλείουν ή είναι απέναντι 
και σε απόσταση 500 μέτρων από τα ανωτέρω – για κινδύνους απεργιών, πολιτικών ταραχών, 
τρομοκρατικών ενεργειών. Για την κάλυψη αυτών των επιχειρήσεων και των κινδύνων αυτών απαιτείται 
προηγούμενη συνεννόηση και γραπτή αποδοχή του τμήματος Underwriting. 
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Ασφαλιζόμενες Αξίες 

 
 
Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής με καινούργια υλικά ίδιας ποιότητας και 
προδιαγραφών (για την οικοδομή και τις βελτιώσεις) ή αντικατάστασης με καινούργια (για το περιεχόμενο και 
τον πάγιο εξοπλισμό). 
 
Για την ασφάλιση των εμπορευμάτων η ασφαλισμένη αξία είναι η αξία κόστους αγοράς του εμπορεύματος 
σύμφωνα με τα τιμολόγια αγοράς και δεν θα υπολογίζεται ούτε θα λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε ποσοστό 
κέρδους. 

 
 Μη εφαρμογή του όρου υπασφάλισης έως 10% για τα εμπορεύματα  

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα της επιχείρησης κατά το χρονικό σημείο επέλευσης ζημιάς έχουν 
συνολικά μεγαλύτερη αξία από το ασφαλισμένο κεφάλαιο, ο ασφαλισμένος δεν θεωρείται 
συνασφαλιστής για το υπερβάλλον ποσό, εφόσον αυτό το ποσό δεν υπερβαίνει κατά ποσοστό 10% το 
ασφαλισμένο κεφάλαιο. Εάν το υπερβάλλον ποσό υπερβαίνει κατά ποσοστό 10% εφαρμόζεται ο όρος της 
υπασφάλισης για το σύνολο της διαφοράς μεταξύ ασφαλισμένου κεφαλαίου και πραγματικού κεφαλαίου. 
 

 Νεοαποκτηθείσα περιουσία  

Καλύπτεται αυτόματα νεοαποκτηθείσα περιουσία της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού 
ασφαλισμένου κεφαλαίου (βελτιώσεις / πάγιος εξοπλισμός) με την προϋπόθεση ότι η αύξηση θα 
δηλώνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κτήσης τους και θα 
εισπράττονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα μέχρι την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου. 

 
Την τελική ευθύνη για τις σωστές ασφαλιζόμενες αξίες έχει ο ασφαλισμένος. Διευκρινίζεται ότι εάν το 
ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι μικρότερο από το ποσό αντικατάστασης ή αποκατάστασης ο 
ασφαλισμένος θεωρείται συνασφαλιστής. 

 

 
 
 
 

 
Ενδεικτικό  

Κατασκευαστικό Κόστος  
Οικοδομών σε Αξία Καινούργιου 

Καλύψεις     Κόστος ανά τ.μ. 

Εμπορικό κατάστημα σε κτίριο μικτής χρήσης € 500,00 – € 700,00 

Εμπορικό κατάστημα σε κτίριο με εξ’ ολοκλήρου επαγγελματική 
χρήση (εμπορικό κέντρο, σύγχρονο mall, κ.λπ.) € 700,00 – € 2.000,00 

Γραφείο σε κτίριο μικτής χρήσης € 500,00 – € 600,00 

Γραφείο σε κτίριο με εξ’ ολοκλήρου επαγγελματική χρήση  
(εμπορικό κέντρο, σύγχρονο mall, κ.λπ.) € 600,00 – € 1.000,00 
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 Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης του προσωπικού της Επιχείρησης; 

Καλύπτεται το προσωπικό της επιχείρησης για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τις ώρες που 
λειτουργεί η επιχείρηση με τρία διαφορετικά προγράμματα και παρεχόμενες καλύψεις. Εξαιρούνται άτομα 
τα οποία δουλεύουν εξωτερικά (delivery, courier). 

 

 Όρια Καλύψεων & Ασφάλιστρα (€) 

Καλύψεις 
 

Πρόγραμμα  
A 

      Πρόγραμμα  
Β 

      Πρόγραμμα 
 Γ 

 Θάνατος από ατύχημα  
 Σοβαρή μόνιμη ανικανότητα από ατύχημα 

(κατά ασφαλιστικό έτος και για κάθε εργαζόμενο) 
 

 Ετήσιο συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης εταιρίας 

 

 € 7.500,00 
 
 
 
 

€ 37.500,00 

 

€ 10.000,00 
 
 
 
 

€ 50.000,00 

 

€ 15.000,00 
 
 
 
 

€ 75.000,00 

 Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα  
(κατά ασφαλιστικό έτος και για κάθε εργαζόμενο)  

 

 Ετήσιο συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης εταιρίας 

 

€ 500,00 
 
 

€ 2.500,00 

 

€ 500,00 
 
 

€ 2.500,00 

 

€ 500,00 
 
 

€ 2.500,00 

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα : € 48,83  € 58,59  € 78,13  

 
                         
 Είναι δυνατή η ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού; 
     

Η ασφάλιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνον εφόσον έχει δηλωθεί και 
καταγραφεί αναλυτικά με τις ασφαλισμένες αξίες στην αίτηση ασφάλισης και στο ασφαλιστήριο. 

Η Generali καλύπτει ζημιά που θα προκληθεί από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που βρίσκεται 
στην ασφαλισμένη επιχείρηση ως εξής: 

 Σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο, εφόσον έχει αγορασθεί έως τρία (3) έτη πριν από την 
επέλευση της ζημιάς. 

 Σε τρέχουσα πραγματική αξία, δηλαδή στην αξία του σαν μεταχειρισμένο αντικείμενο, εφόσον έχει 
αγορασθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τριών (3) ετών πριν από την επέλευση της ζημιάς. 

Για την κάλυψη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού με συνολική ασφαλισμένη αξία μεγαλύτερη των τριάντα 
χιλιάδων Ευρώ (€30.000,00) είναι απαραίτητη η ύπαρξη μηχανισμού αδιάλειπτου παροχής τάσης UPS.  

           
 Ασφάλιση Τεντών 

Η Generali καλύπτει ζημιά που θα προκληθεί από ασφαλισμένο κίνδυνο σε αντικείμενα τοποθετημένα 
στην εξωτερική πλευρά της ασφαλισμένης κατοικίας, όπως ενδεικτικά τέντες. Ειδικά για την κάλυψη ζημιάς 
σε τέντα και εξαρτήματα της, απαιτείται η αγορά τους να έχει γίνει τα τελευταία έξι (6) έτη πριν από την 
επέλευση της ζημιάς.  
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 Αίτηση Ασφάλισης 

Η συμπλήρωση της έντυπης “Αίτησης Ασφάλισης” είναι αναγκαία προϋπόθεση. Παρέχει όλα τα στοιχεία 
που χρειάζονται ώστε να μπορέσει η Generali να αποφασίσει για την ανάληψη κινδύνου και να ορίσει το 
ποσό των ασφαλίστρων και τους όρους του ασφαλιστηρίου και να προχωρήσει στην άμεση έκδοσή του. 
Επίσης αποτελεί την βάση και αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου που συνάπτεται μεταξύ του 
ασφαλισμένου και της Generali.  

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης: 

 Oνοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, ΔOY κ.λπ.) 

 Η αίτηση ασφάλισης πρέπει να είναι ευανάγνωστη ώστε να αποφευχθούν αμφισβητήσεις σε 
περίπτωση ζημιάς.  

 Όλα τα ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρωθούν με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Οποιαδήποτε 
διαστρέβλωση ή απόκρυψη στοιχείων καθιστά το ασφαλιστήριο άκυρο. 

 Την αίτηση ασφάλισης πρέπει να υπογράψει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.  

Σε περίπτωση που λείπουν κάποια στοιχεία, ο underwriter πρέπει να τα ζητήσει από τον ασφαλιστή / 
ασφαλισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία του underwriting δεν θα συνεχιστεί για την ολοκλήρωση 
σύναψης της ασφάλισης.  

Οι σωστές απαντήσεις του ασφαλισμένου σε όλες τις ερωτήσεις της αίτησης, αποτελούν ευθύνη του 
ασφαλιστή. Επίσης είναι υποχρέωση του ασφαλιστή να απαντά ορθά σε όλες τις ερωτήσεις που 
ενδεχομένως τεθούν από τον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης ασφάλισης.  

 
 Κανόνες Διαχείρισης 

Το ελάχιστο ποσό των ετήσιων ασφαλίστρων ενός ασφαλιστηρίου Generali Business Value έχει 
καθορισθεί στα € 45,00. Είναι δυνατή η έκδοση εξάμηνου ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι η δόση 
εξάμηνου ασφαλιστηρίου δεν είναι μικρότερη από € 45,00. 

Η Generali παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης του ασφαλίστρου του ασφαλισμένου σας με αυτόματη 
χρέωση της πιστωτικής του κάρτας ή με πάγια εντολή στο τραπεζικό  του λογαριασμό, εφόσον η τράπεζα 
που επιλέγει συμμετέχει στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ. 

Η Generali δεσμεύεται ότι το ασφαλιστήριο εκδίδεται την ίδια ημέρα με την παραλαβή της αίτησης 
ασφάλισης με τη ρητή προϋπόθεση ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και δεν απαιτούνται 
συμπληρωματικά στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου. 

Καταβάλουμε την αποζημίωση εντός 24 ωρών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου ζημίας 
ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης ενώ παρέχεται στον ασφαλισμένο σας η δυνατότητα να 
αποφύγει γραφειοκρατικές διαδικασίες με την κατάθεση της αποζημίωσης μέχρι του ποσού € 3.000,00 
απευθείας στον τραπεζικό του λογαριασμό. 
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Προνομιακές Παροχές- Εκπτώσεις  

 
 
 Υπάρχουν εκπτώσεις στο πρόγραμμα; 

Α. Παρέχεται έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν και λειτουργούν ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα πρόληψης και προστασίας: 
 Συναγερμός συνδεδεμένος με κέντρο παρακολούθησης και ελέγχου σε 24ώρη βάση από εταιρία 

προστασίας.  
 Φύλακας σε 24ωρη βάση. 

 
Β. Παρέχεται έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί μία από τις παρακάτω 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας: 
 Ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 
 Αιολική ενέργεια  
 Γεωθερμική ενέργεια 
 Υδροηλεκτρική ενέργεια 

 
 
 Το ασφάλιστρο παραμένει ίδιο ανεξάρτητα από το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου της Επιχείρησης; 

Σε περίπτωση που το συνολικό ασφαλισμένο κεφάλαιο της Επιχείρησης είναι:  
 Από € 150.000,00 έως και € 300.000,00 παρέχεται έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα.  
 Από € 300.000,00 έως € 1.000.000,00 παρέχεται έκπτωση 7% στα ασφάλιστρα. 

 

 Generali Bonus 

Προσφέρεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος εάν επιθυμεί να κάνει χρήση του 
Generali Bonus κατά την έναρξη της ασφάλισης. Συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιηθεί το Generali Bonus 
κατά την έναρξη της ασφάλισης τα ασφάλιστρα μειώνονται κατά 10% στο σύνολο των καλύψεων. 

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το Generali Bonus (10%) κατά την έναρξη της ασφάλισης, 
υπολογίζεται στην πρώτη ανανέωση του ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι τα καθαρά ασφάλιστρα 
δόσης είναι περισσότερο από € 90,00 και δεν υπάρχει ζημιά κατά την προηγούμενη ασφαλιστική περίοδο. 
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Απαλλαγές 

 
 

 
 
 

 Ποσό Απαλλαγής ανά Περιστατικό κατά Ζημιά και ανά Τοποθεσία 

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι 

Φυσικά Φαινόμενα  5% της ζημιάς με ελάχιστο € 600,00 αλλά, 
 5% της ζημίας με ελάχιστο € 1.200,00 για ζημιές στο υπόγειο 

Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση 
Εγκαταστάσεων 

 5% της ζημιάς με ελάχιστο € 600,00 αλλά, 
 5% της ζημίας με ελάχιστο € 1.200,00 για ζημιές στο υπόγειο 

Κλοπή / Ληστεία  5% της ζημιάς με ελάχιστο € 450,00 

Σεισμός (Κλονισμός ή / και επακόλουθη 
Πυρκαγιά) 

 2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου (οικοδομής ή / και 
περιεχόμενο) με ελάχιστο € 1.000,00 

Καθίζηση / Ολίσθηση εδάφους  2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου (οικοδομής ή / και 
περιεχόμενο) με ελάχιστο € 1.000,00 

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός  € 150,00 

Αστική Ευθύνη συμπεριλαμβανομένης της 
αστικής ευθύνης από πυρκαγιά, έκρηξη, 
βραχυκύκλωμα και διάρρηξη ή διαρροή 
σωληνώσεων 

 € 200,00 για κάθε απαίτηση 

Αστική ευθύνη προϊόντος  5% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό € 200,00 για κάθε απαίτηση 
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Βασικές Καλύψεις και Όρια Κάλυψης 
 
 

 
 
 

 Ασφαλιστικό Ποσό – Όρια Κάλυψης 

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι – Βασικές Καλύψεις 

Πυρκαγιά & κεραυνός 
Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα  
Έκρηξη από κάθε αιτία  
Καπνός 
Ζημιές στο λέβητα 

Διασάλευση / διατάραξη δημόσιας τάξης 
Κακόβουλες ενέργειες 
Τρομοκρατικές ενέργειες 
 Ζημιές από τους Ασφαλισμένους κινδύνους, εφόσον αυτοί 

οφείλονται σε πράξεις Τρομοκρατίας 

Φυσικά Φαινόμενα 
 Πλημμύρα 
 Θύελλα  
 Καταιγίδα 
 Χαλάζι, παγετός ή χιονόπτωση 
 

Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων 
 Θραύση / διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης  

εφ΄ όσον δεν είναι ηλικίας > 20 ετών.      

Μέχρι την Ασφαλισμένη Αξία που 
δηλώνεται από τον Ασφαλισμένο για: 
 Οικοδομή ή /και 
 Βελτιώσεις Οικοδομής ή και 
 Περιεχόμενο 
 
Αναλυτικά για: 
 Εμπορεύματα 
 Πάγιο Εξοπλισμό 

Κλοπή / Ληστεία 
 Συμπεριλαμβάνονται ζημιές στην οικοδομή από κλοπή αν 

ασφαλίζεται μόνο το Περιεχόμενο 
 μέχρι € 3.000,00 

Πρόσκρουση οχήματος 
Πτώση αεροσκάφους ή άλλων αντικειμένων 

 

Αλλοίωση εμπορευμάτων 
 κατόπιν υλικής ζημιάς από ασφαλισμένους κινδύνους 
 κατόπιν διακοπής της ΔΕΗ πέραν των 12 ωρών 

 μέχρι € 5.000,00 

Τυχαία θραύση (εσωτερικών / εξωτερικών) Κρυστάλλων  μέχρι € 5.000,00 (οικοδομή/ περιεχόμενο) 
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 Ασφαλιστικό Ποσό – Όρια Κάλυψης 

Επιπλέον Παροχές & Δαπάνες – Βασικές Καλύψεις 

Πρόσθετες δαπάνες ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς: 
Αποκομιδή ερειπίων 

 10% της αξίας της οικοδομής / 
περιεχομένου max. € 5.000,00 

Δαπάνη προσωρινής στέγασης / παραμονής 
 Για μέγιστη περίοδο 6 μηνών από την Υλική Ζημιά 

 10% της αξίας της οικοδομής / 
περιεχομένου max. € 5.000,00 

Δαπάνη μεταφοράς / επανεγκατάστασης περιεχομένου  
 Για μέγιστη περίοδο 6 μηνών από την Υλική Ζημιά 

 10% της αξίας της περιεχομένου        
max. € 5.000,00 

Δαπάνες φύλαξης των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων  10% προς αξίας οικοδομής / 
περιεχομένου max. €5.000,00 

Απώλεια / ζημιά περιεχομένου σε προσωρινή μεταστέγαση 
 Κατά την διάρκεια προσωρινής μεταστέγασης λόγω Υλικής Ζημιάς  μέχρι € 15.000,00 

Κάλυψη Χρημάτων 
 Ληστεία Χρημάτων από εγκαταστάσεις (ώρες λειτουργίας) 
 Κλοπή Χρημάτων από χρηματοκιβώτιο κατόπιν διάρρηξης των 

εγκαταστάσεων (μετά τις ώρες λειτουργίας) 
 Κλοπή / Ληστεία Χρημάτων κατά την μεταφορά από / προς τις 

εγκαταστάσεις / τράπεζες / πελάτες κ.λπ. 

 μέχρι € 10.000,00 

Απώλεια ενοικίων ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς – μέχρι 6 μήνες 
 Απώλεια εισπρακτέων ενοικίων εκμισθωμένης Οικοδομής 

 μηνιαίως – μέχρι 15% της αξίας της 
ασφαλισμένης Οικοδομής 

Ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής εργασιών κατόπιν Υλικής Ζημιάς 
 για μέγιστη περίοδο 6 μηνών από την Υλική Ζημιά 

 €150,00 ανά ημέρα μη λειτουργίας,     ή 
κατ’ επιλογή € 300.00, € 500,00 και     € 
700,00 

Αστική Ευθύνη 
 Επέκταση της Αστικής ευθύνης από πυρκαγιά, έκρηξη, 

βραχυκύκλωμα και από διάρρηξη ή διαρροή σωληνώσεων 
 Αστική Ευθύνη Εργοδότη έναντι Υπαλλήλων 

 
 ανά περιστατικό € 150.000,00  
         Α.Ε.Ε. € 1.000.000 
 ανά περιστατικό € 50.000,00  
         Α.Ε.Ε. € 300.000,00 

Έξοδα μελετών και έκδοσης αδειών  

Νεοαποκτηθείσα περιουσία 
 10% του συνολικού ασφαλισμένου 

κεφαλαίου (βελτιώσεις / πάγιος 
εξοπλισμός) 

Αναπροσαρμογή ασφαλισμένης αξίας λόγω πληθωρισμού στην 
οικοδομή και βελτιώσεις  ΔΤΚ 
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Προαιρετικές Καλύψεις και Επιπλέον Όρια Κάλυψης 
 
 

 

 
 

 Ασφαλιστικό Ποσό – Όρια Κάλυψης 

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι – Προαιρετικές Καλύψεις 

 Σεισμός (κλονισμός &/ή επακόλουθη πυρκαγιά): 
 Σεισμός 
 Ζημιές από παλιρροϊκά κύματα ως επακόλουθο σεισμού (tsunami) 

 Καθίζηση / Ολίσθηση εδάφους 

 μέχρι την Ασφαλισμένη Αξία που 
δηλώνεται από τον Ασφαλισμένο 

 Ζημιά στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - συσκευές   μέχρι 2% του ασφαλισμένου ποσού 
οικοδομής / περιεχομένου max. € 6.000,00 

 Αστική ευθύνη προϊόντος  ανά περιστατικό € 50.000,00 
  Α.Ε.Ε. € 100.000,00 

 Ασφαλιστικό Ποσό – Όρια Κάλυψης 

Προαιρετικά Πρόσθετα Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα 

Κάλυψη από ασφαλισμένους κινδύνους, κατ’ επιλογή και για τα ακόλουθα: 

 Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα  μέχρι αξία που θα δηλωθεί 

 Αντικείμενα (κινητά) στο ύπαιθρο / υπόστεγα  μέχρι αξία που θα δηλωθεί 

 Αντικείμενα στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής  μέχρι αξία που θα δηλωθεί 

 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός  μέχρι αξία που θα δηλωθεί 

 Ασφάλιση προσωπικού  Επιλογή τριών διαφορετικών 
προγραμμάτων 
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Τιμολόγιο  

 
 
 Κατηγορίες Καταστημάτων - Επιχειρήσεων 

Το κόστος υπολογίζεται για το πακέτο «Βασικής Κάλυψης» ανάλογα με την κατηγορία (επικινδυνότητα) της 
Επιχείρησης, όπως αναφέρεται στον πίνακα που επισυνάπτεται. Χρήσεις καταστημάτων / επιχειρήσεων 
που δεν αναφέρονται στο πίνακα κατηγοριών γίνονται αποδεκτές μόνο μετά από γραπτή αποδοχή από το 
τμήμα Underwriting. 

 Τα γραφεία / ιατρεία καθώς και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ανήκουν σε ξεχωριστή κατηγορία. 

 
 

    Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα Πακέτου “Βασικής Κάλυψης” - Κατασκευή “Τάξης Εξαιρετικής” & “Α’ Τάξης” 
 

€/ανά € 1.000 ασφαλισμένης αξίας Οικοδομή 
Περιεχόμενο 

(Εξοπλισμός & Εμπορεύματα) 

Κατηγορία Επιχείρησης 
Τάξης  

Εξαιρετικής 
Τάξης  

A’ 
Τάξης  

Εξαιρετικής 
Τάξης  

A’ 

 Κατηγορία Α 1,27  1,52  4,10  4,92  

 Κατηγορία Β 1,46  1,75  4,39  5,27  

 Κατηγορία Γ 1,86  2,23  5,71  6,86  

 Γραφείο - Ιατρείο/ Ενοικιαζόμενα δωμάτια  
1,17  

 
1,42  

 
1,95  

 
2,34  

 
 

    Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα “ Προαιρετικών Κινδύνων ” - Κατασκευή “Τάξης Εξαιρετικής” & “Α’ Τάξης” 
 

€/ανά € 1.000 ασφαλισμένης αξίας Οικοδομής ή / και Περιεχομένου 

Σεισμική Ζώνη 
Τάξης  

Εξαιρετικής 
 Τάξης  

Α’ 

 Σεισμός – Ζώνη 1   0,98  1,47 

 Σεισμός – Ζώνη 2   1 ,76  2,64 

 Καθίζηση              0,59 0,71 

 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις/ Συσκευές                  0,98   

 
 Σεισμός παρέχεται μόνο σε οικοδομές αντισεισμικής κατασκευής μετά το 1960 
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Επεκτάσεις – Προαιρετικές Καλύψεις Ετήσιο Κόστος – Ολικά Ασφάλιστρα  

Όριο Κάλυψης Παροχής Εφάπαξ € / € 1.000,00  
Ασφ. Αξίας 

 Ημερήσιο Επίδομα Διακοπής Εργασιών 
 € 300,00 
 € 500,00 
 € 700,00 

 
 € 68,36  

€ 87,89  
€ 117,19  

- 

 Πρόσθετα Ασφαλισμένα Αντικείμενα 
 Εξωτερικά Βοηθητικά Κτίσματα 
 Αντικείμενα (κινητά) στο ύπαιθρο / υπόστεγα 
 Αντικείμενα στην εξωτερική πλευρά οικοδομής 

- 

 
 € 4,88  

€ 3,91  
€ 9,77  

 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 
 Μέχρι € 10.000,00 ασφαλισμένη αξία 
 Από € 10.000,00 ασφαλισμένη αξίας και πάνω 

 
 

€ 48,83  
 9,77‰  

στο ασφ. Κεφάλαιο 

 

 Ασφάλιση Προσωπικού 
 Πρόγραμμα Α 
 Πρόγραμμα Β 
 Πρόγραμμα Γ 

 
€ 48,83  
€ 58,59  
€ 78,13  

 

 Αστική Ευθύνη Προϊόντος € 83,01   

 
 Τα ανωτέρω ασφάλιστρα είναι στρογγυλεμένα και ενδέχεται να παρουσιάζονται μικροδιαφορές λόγω 

στρογγυλοποιήσεων στα δεκαδικά ψηφία. 
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Κατηγορίες Καταστημάτων - Επιχειρήσεων 

 
Είδος Επιχείρησης Κατηγορία Είδος Επιχείρησης Κατηγορία 

Αγροτικά μηχανήματα (καταστήματα) A Εξοπλισμός ξενοδοχείου A 

Αεριούχα ποτά (καταστήματα -πρατήρια) A Επιγραφές - σφραγίδες Β 

Αθλητικών ειδών (καταστήματα) B Επίπλων εκθέσεις (όχι ψάθινα) A 

Αιθ. μπόουλινγκ - πατινάζ A Επιστημονικά εργαλεία (καταστήματα) B 

Αισθητικής καλ/νης  A Εργαστήρια αγγειοπλαστικής - κεραμικής Β 

Αλιείας, κυνηγίου είδη  Β Εργαστήρια λευκών ειδών Β 

Αλίπαστα & πίκλες A Εστιατόρια Β 

Αλλαντικών (καταστήματα -πρατήρια) A Εσωρούχων (καταστήματα -πρατήρια) B 

Αλουμινίου (καταστήματα -πρατήρια) A Ζαχαροπλαστεία με ή χωρίς εργαστήριο Α 

Αμιάντου (φύλλα) πρατήρια A Ηλεκτρικά είδη (καταστήματα) B 

Αμφιέσεως είδη - γενικώς  Β Ηλεκτρονικά παιχνίδια Γ 

Ανθοπωλεία A Η/Υ (καταστήματα) Γ 

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων (γυαλ & ελαστ.) Γ Ιχθυοπωλεία A 

Αποθήκη λιπασμάτων A Καθαριστήρια, πλυντήρια ενδυμάτων B 

Απορρυπαντικά  B Καλλυντικών (καταστήματα) B 

Αρτοποιίας (εργαστήρια) Α Καλσόν (καταστήματα, αποθήκες) B 

Αρτοπωλεία (μόνο πώληση) A Καπνοπωλεία A 

Αυτοκινήτων ελαστικά μετά / άνευ βουλκανιζατέρ Γ Καρποί ξηροί/ νωποί (πώληση) A 

Αυτοκινήτων πρατήρια υγρών καυσίμων Γ Κατεψυγμένα προϊόντα A 

Αυτοκινήτων σταθμοί-πλυντήρια Γ Καφέ φρύξη - κοπή (πρατήρια - καταστήματα) A 

Αυτοκινήτων εκθέσεις A Καφενεία - λέσχες-εντευκτήρια A 

Αυτοκινήτων συνεργεία Γ Κεντημάτων (χειροτεχνίες) B 

Βιβλιοπωλεία Α Κεραμικής (καταστήματα) A 

Γαλακτοπωλεία Α Κιγκαλερίας (καταστήματα χωρίς χρώματα) A 

Γηροκομεία-οίκοι ευγηρίας Β Κλειδαράδικο A 

Γραφείων είδη, σχεδιάσεως, σχολικά Α Κλίνες-έπιπλα A 

Γυμναστικής Ινστιτούτα A Κλωστές Γ 

Γύψου αντικείμενα (καταστήματα - πρατήρια) Β Κορνίζες-πλαίσια (καταστήματα) Β 

Δαντέλες-κεντήματα  Γ Κουμπιών / ψιλικών (πρατήρια) B 

Δερμάτινων ειδών  B Κουρεία-κομμωτήρια Β 

Διδακτήριο A Κρεοπωλεία A 

Δίσκοι μουσικής, CD, κασέτες  Β Λαϊκής τέχνης B 

Δώρων είδη  B Λευκών ειδών Β 

Είδη γενικού εμπορίου A Μανάβικα-Οπωροπωλεία A 

Είδη οικιακής χρήσης A Μελάνης (πώληση) A 

Εκπαιδευτήρια A Μεταλλικών ειδών (καταστήματα) A 

Εμπόριο αυτοκινήτων & ανταλλακτικών A Μηχαν., εργαλ., μεταλ. ειδών καταστήματα A 
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 Το παρόν ισχύει μέχρι να αναθεωρηθεί από την Generali Hellas A.E.A.Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είδος Επιχείρησης Κατηγορία Είδος Επιχείρησης Κατηγορία 

Μηχανών & εξαρτημάτων (καταστήματα) A Ταπήτων-μοκετών (καταστήματα) B 

Μοτ/των έκθεση ανταλλακτικών (χωρίς υαλ.εξ) A Τροφίμων (SUPER MARKET) A 

Μοτ/των έκθεση ανταλλακτικών (με υαλ.εξ) B Τυπογραφεία, γραφεία τεχνών Γ 

Μουσικά όργανα B Τυροκομικής (καταστήματα) A 

Μπαχαρικών καταστήματα Γ Υαλοπινάκων-καθρεπτών (καταστήματα) B 

Νημάτων καταστήματα B Υαλοπωλεία –κρυστάλλινα είδη (καταστήματα) B 

Οινοπνευματωδών ποτών πρατήρια (κάβες) B Υγιεινής είδη (καταστήματα) A 

Οπτικών ειδών A Υδραυλικά είδη (καταστήματα) A 

Ορθοπεδικών ειδών A Υποδημάτων (καταστήματα) B 

Παιδικοί Σταθμοί A Υφασμάτων (καταστήματα) A 

Παιχνιδιών καταστήματα B Φανέλες – πιτζάμες B 

Παντοπωλεία A Φαρμακεία / φαρμακαποθήκες A 

Πανσιόν - Ξενοδοχείο Β Fast Food Β 

Παπλωμάτων (καταστήματα) B Φωτιστικών ειδών (καταστήματα) B 

Πλαστικών ειδών καταστήματα πωλήσεων B Φωτογραφεία B 

Πλεκτών ειδών (καταστήματα) B Φωτογραφικών ειδών (καταστήματα) B 

Ποδηλάτων πώληση (μοτοποδήλατα) A Φωτοτυπιών εργαστήρια A 

Προπό – Λαχεία Β Χάλκινων ειδών (καταστήματα) A 

Πτηνοτρόφων (καταστήματα) A Χαρτοπωλεία (χαρτοπετσέτες, χαρτιά υγείας) A 

Ραπτομηχανών  A Χημικών ειδών (καταστήματα) Γ 

Ραπτών υλικά (καταστήματα) B Χρωμάτων καταστήματα Γ 

Σιδερωτήριο B Ψάθινων επίπλων (καταστήματα) Γ 

Σκαφών (εκθέσεις) Γ Ψιλικών (καταστήματα) B 

Ταξιδιού είδη (καταστήματα) Β   
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Σεισμικές Ζώνες 

 
 
Η Ελλάδα χωρίζεται σε δύο «Σεισμικές Ζώνες» με βάση την κατάταξη, που ακολουθεί: 
  

Νομοί Σεισμικές 
Ζώνες Νομοί Σεισμικές 

Ζώνες 

Αττικής (Εκτός Ν. Κύθηρα / Αντικύθηρα) 2 Κοζάνης 1 

Αιτωλοακαρνανίας 2 Κορινθίας 2 

Αργολίδας 2 Κυθήρων / Αντικυθήρων 2 

Αρκαδίας 2 Κυκλάδων (Εκτός Ν. Θήρας) 1 

Άρτας 2 Λακωνίας 2 

Αχαΐας 2 Λάρισας 2 

Βοιωτίας 2 Λασιθίου 2 

Γρεβενών 1 Λέσβου 2 

Δράμας 2 Λευκάδας 2 

Δωδεκάνησου 2 Μαγνησίας 2 

Έβρου 1 Μεσσηνίας 2 

Ευβοίας 2 Ξάνθης 2 

Ευρυτανίας 2 Πέλλης 1 

Ζακύνθου 2 Πιερίας 1 

Ηλείας 2 Πρεβέζης 2 

Ημαθίας 1 Ρεθύμνου 2 

Ηρακλείου 2 Ροδόπης 2 

Θεσσαλονίκης 2 Σάμου 1 

Θεσπρωτίας 2 Σερρών 1 

Θήρας 2 Τρικάλων 2 

Ιωαννίνων 2 Φθιώτιδας 2 

Καβάλας 2 Φλωρίνης 1 

Καστοριάς 1 Φωκίδας 2 

Καρδίτσας 2 Χαλκιδικής 2 

Κέρκυρας 2 Χανίων 2 

Κεφαλονιάς 2 Χίου 2 

Κιλκίς  2   

 
 



                                 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
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Γενικά Στοιχεία 

 
 
Στην Generali πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωσή μας να παρακολουθούμε τις εξελίξεις της αγοράς και να 
δημιουργούμε προϊόντα που καλύπτουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των ασφαλισμένων μας. Στο 
πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας δημιουργήσαμε το προϊόν ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος Personal 
Freedom. 

Τα απρόοπτα είναι μέρος της ζωής, πολλές φορές όμως οι συνέπειές τους είναι σημαντικές και ανεξέλεγκτες. Ο 
σωστός σχεδιασμός και η προνοητικότητα μας επιτρέπουν να ξεπεράσουμε την κάθε άτυχη στιγμή και να 
απολαύσουμε μόνο τις χαρές της ζωής. Η Generali γνωρίζοντας καλά την αξία της ασφάλειας που μας 
επιτρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή ελεύθερα, χωρίς φόβο και χωρίς συμβιβασμούς, δημιούργησε το Personal 
Freedom με σκοπό να προσφέρει σιγουριά και οικονομική ανεξαρτησία σε περίπτωση ατυχήματος, 
καλύπτοντας πλήρως έξοδα νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικές δαπάνες. 

Το Personal Freedom είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε 
ασφαλισμένου, εξασφαλίζοντας του υψηλά ποσά αποζημίωσης τη στιγμή που θα τα χρειαστεί, σε πολύ 
ανταγωνιστικό κόστος.  

Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, η Generali φροντίζει να θυμόμαστε μόνο τις ευχάριστες. 

 Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα Personal Freedom της Generali; 

Το Personal Freedom είναι το πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος για τον 
ασφαλισμένο και την οικογένειά του. Προσφέρει ουσιαστική κάλυψη, σιγουριά, εξασφάλιση και 
ανεξαρτησία, προϋποθέσεις που θέλουμε να υπάρχουν προκειμένου να διασφαλίσουμε το προσωπικό 
και οικογενειακό του μέλλον. 
 
Το Personal Freedom καλύπτει πλήρως και ολοκληρωμένα τον / την σύζυγο και τα παιδιά για ατυχήματα, 
έξοδα νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες. 

 
 Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα Personal Freedom; 

Το πρόγραμμα ασφάλισης απευθύνεται σε: 
 Ιδιώτες (μεμονωμένα πρόσωπα ή / και οικογένειες). 
 Εταιρίες που ενδιαφέρονται για την μεμονωμένη προσωπική ασφάλιση στελεχών της. 
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Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση 

 
 
 Ποιές κατηγορίες επαγγελμάτων μπορούν να καλυφθούν με το πρόγραμμα Personal Freedom; 

Το βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος Personal Freedom είναι ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες 
επαγγελμάτων, εκτός από τις δραστηριότητες όπως αυτές αναφέρονται στις εξαιρέσεις των Γενικών Όρων 
του ασφαλιστηρίου. 

 
 Ποιές ηλικίες αφορά το πρόγραμμα Personal Freedom; 

Ο Ασφαλισμένος και ο / η σύζυγος να είναι ηλικίας έως 60 ετών κατά την ημερομηνία σύναψης της 
Ασφάλισης με όριο λήξης της ασφάλισης είναι το 70ο έτος ηλικίας αυτών. 

Επίσης, μπορούν να ασφαλιστούν στο ίδιο ασφαλιστήριο ως εξαρτώμενα μέλη ο / η σύζυγος και τα τέκνα 
του ασφαλισμένου. Τα ανύπαντρα παιδιά μπορούν να καλυφθούν από τριάντα (30) ημερών έως 18 ετών 
ή έως την ηλικία των 25 ετών εφόσον σπουδάζουν. 

 
 Σε ποιές γεωγραφικές περιοχές ισχύει η ασφάλιση με το πρόγραμμα Personal Freedom; 

  Η ασφάλιση ισχύει παγκόσμια. 
 

 
 Αίτηση Ασφάλισης 

Η συμπλήρωση της έντυπης “Αίτησης Ασφάλισης” είναι αναγκαία προϋπόθεση. Παρέχει όλα τα στοιχεία 
που χρειάζονται ώστε να μπορέσει η Generali να αποφασίσει για την ανάληψη κινδύνου και να ορίσει το 
ποσό των ασφαλίστρων και τους όρους του ασφαλιστηρίου και να προχωρήσει στην άμεση έκδοσή του. 
Επίσης αποτελεί τη βάση και αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου που συνάπτεται μεταξύ του 
ασφαλισμένου και της Generali.  

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης: 

 Oνοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, ΔOY κ.λπ.) 

 Η αίτηση ασφάλισης πρέπει να είναι ευανάγνωστη ώστε να αποφευχθούν αμφισβητήσεις σε 
περίπτωση ζημιάς.  

 Όλα τα ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρωθούν με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Οποιαδήποτε 
διαστρέβλωση ή απόκρυψη στοιχείων καθιστά το ασφαλιστήριο άκυρο. 

 Την αίτηση ασφάλισης πρέπει να υπογράψει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.  

Σε περίπτωση που λείπουν κάποια στοιχεία, ο underwriter πρέπει να τα ζητήσει από τον ασφαλιστή / 
ασφαλισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία του underwriting δεν θα συνεχίσει για την ολοκλήρωση 
σύναψης της ασφάλισης.  

Οι σωστές απαντήσεις του ασφαλισμένου σε όλες τις ερωτήσεις της αίτησης, αποτελούν ευθύνη του 
ασφαλιστή. Επίσης είναι υποχρέωση του ασφαλιστή να απαντά ορθά σε όλες τις ερωτήσεις που 
ενδεχομένως τεθούν από τον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης ασφάλισης.  
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 Κανόνες Διαχείρισης 

Η Generali δεσμεύεται ότι το ασφαλιστήριο εκδίδεται την ίδια ημέρα με την παραλαβή της αίτησης 
ασφάλισης με τη ρητή προϋπόθεση ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και δεν απαιτούνται 
συμπληρωματικά στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου. 

Είναι δυνατή η έκδοση ασφαλιστηρίου με εξάμηνο τρόπο πληρωμής. Η Generali παρέχει τη δυνατότητα 
εξόφλησης του ασφαλίστρου του ασφαλισμένου σας με αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας ή 
με πάγια εντολή στο τραπεζικό του λογαριασμό, εφόσον η τράπεζα που επιλέγει συμμετέχει στο 
διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ. 

Καταβάλουμε την αποζημίωση εντός 24 ωρών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου ζημίας 
ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης ενώ παρέχεται στον ασφαλισμένο σας η δυνατότητα να 
αποφύγει γραφειοκρατικές διαδικασίες με την κατάθεση της αποζημίωσης μέχρι το ποσό €3.000,00 
απευθείας στον τραπεζικό του λογαριασμό. 
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Καλύψεις 

 
 
Το πρόγραμμα Personal Freedom προσφέρει τις παρακάτω καλύψεις: 

  
 Προσωπικό Ατύχημα 

Σε περίπτωση απώλειας ζωής, μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας για εργασία του ασφαλισμένου 
καταβάλλεται κεφάλαιο κάλυψης ή ποσοστό αποζημίωσης επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου, ανάλογα με 
το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο aσφαλισμένος. 

 Μακροχρόνια Οικογενειακή Εξασφάλιση 

Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ασφαλισμένου κεφαλαίου σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (σε 
περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας) με αποτέλεσμα την αυτόματη αύξηση του 
ποσού αποζημίωσης. 

Η παρούσα κάλυψη ισχύει αποκλειστικά και μόνο εφόσον έχει επιλεγεί από τον ασφαλισμένο στην αίτηση 
ασφάλισης. 

 Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας καλύπτονται οι δαπάνες για νοσοκομειακή περίθαλψη που 
αφορούν: 

 Δωμάτιο και Τροφή 
 Αμοιβές γιατρών (χειρούργου, αναισθησιολόγου κ.λπ.) 
 Αμοιβές ιδιωτικών αποκλειστικών νοσοκόμων (πλήρους απασχόλησης) 
 Έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων 
 Έξοδα συνοδού, φάρμακα  
 Μικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες  
 Μεταφορά με νοσοκομειακό αυτοκίνητο στο Νοσοκομείο  
 Μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, απλοί ή γύψινοι επίδεσμοι, νάρθηκες και έξοδα φυσικοθεραπείας 

κατά την παραμονή στο Νοσοκομείο  
 Έξοδα χωρίς διανυκτέρευση (One Day Clinic) 

 Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα 

Σε περίπτωση ατυχήματος, καλύπτονται οι δαπάνες για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη που θα πραγματοποιήσει 
ο ασφαλισμένος που αφορούν: επισκέψεις σε γιατρούς, ακτινολογικές εξετάσεις, μαγνητικές και αξονικές 
τομογραφίες, διαγνωστικές εξετάσεις, οδοντιατρική θεραπεία και έξοδα φυσικοθεραπείας. 

 Generali Call Center 

Το Generali Call Center παρέχει στον ασφαλισμένο συμβουλευτικά από το τηλέφωνο όλο το 24ωρο: 

1. Πληροφορίες για τους γιατρούς, τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία που είναι πλησιέστερα στον τόπο 
που βρίσκεται ο ασφαλισμένος ασθενής εντός της περιοχής επικρατείας. 

2. Συντονισμό μεταφοράς του ασφαλισμένου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 
“Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά”. 
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 Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά για Νοσηλεία από Ατύχημα ή Ασθένεια 

Η εταιρία παρέχει στον Ασφαλισμένο σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας επείγουσα υγειονομική 
μεταφορά για νοσηλεία μέσω του Generali Call Center. 

Διασφαλίζεται ο συντονισμός, η οργάνωση, η μεταφορά ενός ατόμου ως συνοδού του ασφαλισμένου 
και του θεράποντα γιατρού καθώς και η κάλυψη των αναγκαίων εξόδων για επείγουσα υγειονομική 
μεταφορά του ασφαλισμένου για νοσηλεία από ατύχημα ή ασθένεια στην Ελλάδα ή από κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα.  

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ο γιατρός παραμένει στον τόπο του περιστατικού για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ημερών παρακολουθεί την υγεία του ασφαλισμένου, συμμετέχει στα ιατρικά 
συμβούλια, ενημερώνει του συγγενείς του ασφαλισμένου και επιβλέπει τη μεταφορά του στην Ελλάδα. 
Επίσης στα έξοδα συμπεριλαμβάνεται και ο επαναπατρισμός των τυχόν ανήλικων τέκνων του.  

Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς του ασφαλισμένου είναι ασθενοφόρα οχήματα, αεροπλάνα και 
ελικόπτερα. Η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται με γνώμονα την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά 
του ασφαλισμένου σε κατάλληλη για την περίθαλψή του νοσηλευτική μονάδα στην Ελλάδα. 

* Σημείωση: Όλες οι παραπάνω καλύψεις καθώς και οι εξαιρέσεις που τις αφορούν αναλύονται στο 
συνημμένους γενικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  
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Τιμολόγιο  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  
 
 
Τα όρια καλύψεων με τα αντίστοιχα του προγράμματος ασφάλιστρα αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο 

Καλύψεις 
 

Πρόγραμμα  
A 

      Πρόγραμμα  
Β 

      Πρόγραμμα 
 Γ 

      Πρόγραμμα  
Δ 

Θάνατος από ατύχημα  
Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα 
Μόνιμη μερική ανικανότητα % από 

ατύχημα 

€ 150.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00 

Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή 
ασθένεια*  

 

€ 7.000,00 
 

€ 6.000,00 
 

€ 5.000,00 
 

€ 4.000,00 

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα   
 

€ 3.000,00 
 

€ 3.000,00 
 

€ 3.000,00 
 

€ 3.000,00 

Επείγουσα υγειονομική μεταφορά για 
νοσηλεία από ατύχημα ή ασθένεια  

   

Generali Call Center (Συντονιστικό Κέντρο)    

Μακροχρόνια οικογενειακή εξασφάλιση 
       (μηνιαία καταβολή) € 2.750,00 € 2.200,00 € 1.650,00 € 1.100,00 

Καταβολή ασφαλισμένου κεφαλαίου λόγω 
Θανάτου από ατύχημα, ή Μόνιμης Ολικής 
Ανικανότητας από ατύχημα 

      (Συνολική παροχή) 

€ 165.000,00 € 132.000,00 € 99.000,00 € 66.000,00 

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα  
(μόνο για τον Ασφαλισμένο) 

€ 400,00 € 330,00 € 270,00 € 200,00 

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα  
(για Ασφαλισμένο & τον / την σύζυγο) 

€ 530,00 € 460,00 € 350,00 € 270,00 

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα  
(για κάθε τέκνο) 

€ 60,00 € 50,00 € 40,00 € 30,00 

 
*(Αποζημίωση 80% των εξόδων ή 100% με χρήση άλλου φορέα. Η κάλυψη ισχύει κατά ασφαλιστικό έτος και ανά ασφαλισμένο άτομο) 

 
 
Τα πιο πάνω αναφερόμενα ασφαλισμένα κεφάλαια σε όλα τα προγράμματα ισχύουν κατά ασφαλιστικό έτος και για όλα τα 
ασφαλισμένα άτομα. 
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Τα πιο πάνω αναφερόμενα ασφαλισμένα κεφάλαια σε όλα τα προγράμματα ισχύουν κατά ασφαλιστικό έτος και μόνο για 
τον ασφαλισμένο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο 

Καλύψεις     
   

Πρόγραμμα  
Ε 

  
    Πρόγραμμα  

ΣΤ 

 
    Πρόγραμμα  

Ζ 

 
    Πρόγραμμα  

Η 

 
      Πρόγραμμα  

Θ 

Θάνατος από ατύχημα  
Μόνιμη ολική ανικανότητα από 

ατύχημα  
Μόνιμη μερική ανικανότητα % 

από ατύχημα 

€ 150.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00 € 30.000,00 

Μακροχρόνια Οικογενειακή 
Εξασφάλιση  

       (μηνιαία καταβολή) 
€ 2.750,00 € 2.200,00 € 1.650,00 € 1.100,00 € 550,00 

Καταβολή Ασφαλισμένου 
Κεφαλαίου λόγω Θανάτου από 
ατύχημα ή Μόνιμης Ολικής 
Ανικανότητας από ατύχημα 

      (Συνολική παροχή) 

€ 165.000,00 € 132.000,00 € 99.000,00 € 66.000,00 € 33.000,00 

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα  
(μόνο για τον Ασφαλισμένο) 

€ 300,00 € 250,00 € 180,00 € 120,00 € 90,00 



                                 

 

 

 
 
 



                                 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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Γενικά Στοιχεία 

 
 
Σήμερα τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της ζωής, είτε είναι για τουριστικούς είτε για 
επαγγελματικούς λόγους. Ολοένα και περισσότερο, οι αποστάσεις μικραίνουν, οι ορίζοντες ανοίγουν. Το ταξίδι 
από τη φύση του είναι μια ωραία και ενδιαφέρουσα διαδικασία και τίποτα δεν πρέπει να ανατρέψει τον αρχικό 
σχεδιασμό του. 

Κάποια απρόοπτα, όπως η καθυστέρηση της άφιξης των αποσκευών ή η απώλεια τους, η κλοπή χρημάτων 
αλλά και ένα ενδεχόμενο ατύχημα στη διάρκεια του ταξιδιού, δεν πρέπει να γίνουν αξεπέραστα εμπόδια. Και δεν 
θα γίνουν, γιατί η Generali δημιούργησε το Fly Away, το πλέον εξελιγμένο πρόγραμμα ταξιδιωτικής 
ασφάλισης! 

Στο παρόν εγχειρίδιο καταγράφονται όλα τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με το προϊόν “Fly 
Away”. 
 
 
 Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα Fly Away της Generali; 

Το πρόγραμμα Fly Away είναι ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης που 
καλύπτει απόλυτα από κάθε απρόοπτο όσους ταξιδεύουν συχνά κατά τη διάρκεια του χρόνου, ιδιώτες ή 
στελέχη επιχειρήσεων, πωλητές κάθε είδους καθώς και εταιρίες που ενδιαφέρονται για την ασφάλιση των 
στελεχών τους. 

Καλύπτει όλα τα ταξίδια του ασφαλισμένου σας για ένα χρόνο, χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και σας εξασφαλίζει ακόμα κι αν χρειαστεί να ταξιδέψει απρογραμμάτιστα. 

 
 Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα Fly Away; 

Το πρόγραμμα ασφάλισης απευθύνεται σε όσους ταξιδεύουν συχνά κατά την διάρκεια του έτους όπως: 
 Εταιρίες που ενδιαφέρονται για την μεμονωμένη ασφάλιση των στελεχών τους. 
 Στελέχη επιχειρήσεων  
 Πωλητές 
 Ιδιώτες 
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Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση 

 
 
 Ποιές ηλικίες αφορά το πρόγραμμα Fly Away; 

Με το πρόγραμμα “Fly Away” ασφαλισμένο πρόσωπο θεωρείται ο κάθε ασφαλισμένος που είναι ηλικίας 
ενός (1) έτους συμπληρωμένου έως και 69 ετών κατά την ημερομηνία σύναψης της ασφάλισης. Για ηλικίες 
άνω των 64 ετών έως και 69 ετών υπολογίζεται επιπλέον ασφάλιστρο. 

Επίσης μπορούν να ασφαλιστούν στο ίδιο ασφαλιστήριο, ως εξαρτώμενα μέλη ο / η σύζυγος και τα τέκνα 
του ασφαλισμένου. Τα τέκνα του ασφαλισμένου να είναι ηλικίας από ενός (1) έτους έως δέκα έξι (16) ετών. 

 
 Σε ποιές γεωγραφικές περιοχές ισχύει η ασφάλιση με το πρόγραμμα Fly Away; 

Το πρόγραμμα Fly Away προσφέρει παγκόσμια κάλυψη.  

Το Generali Call Center (συντονιστικό κέντρο) που απαρτίζεται από ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό 
προσωπικό σε 24ωρη βάση, είναι έτοιμο με ένα απλό τηλεφώνημα να σας δώσει συμβουλή ή 
κατεύθυνση, όποια στιγμή το χρειαστείτε. 

   
 Τι εννοούμε Ταξίδι με το πρόγραμμα Fly Away; 

Μετάβαση σε προορισμό μέσα στα γεωγραφικά όρια ισχύος του ασφαλιστηρίου, με μέγιστη διάρκεια 
ταξιδιού τις εξήντα (60) ημέρες. 

  
 Τι ορίζουμε Μεταφορέα στο πρόγραμμα; 

Ως μεταφορέας ορίζονται: 
 Taxi 
 Αυτοκίνητα (ιδιωτικής χρήσης ή ενοικιαζόμενα) 
 Αναγνωρισμένες αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, σιδηροδρομικές και χερσαίες εταιρίες ιδιωτικού ή 

δημοσίου φορέα, που εκτελούν νόμιμα τακτικά ή έκτακτα δρομολόγια. 
 

 
 Ποιά ορίζονται ως Ταξιδιωτικά έγγραφα; 

 Πράσινη Κάρτα 
 Άδεια οδήγησης 
 Διεθνής άδεια οδήγησης 
 Εισιτήρια ταξιδιού 
 Αστυνομική Ταυτότητα 
 Δελτίο κράτησης ξενοδοχείου (voucher) 
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 Αίτηση Ασφάλισης 

Η συμπλήρωση της έντυπης “Αίτησης Ασφάλισης” είναι αναγκαία προϋπόθεση. Παρέχει όλα τα στοιχεία 
που χρειάζονται ώστε να μπορέσει η Generali να αποφασίσει για την ανάληψη κινδύνου και να ορίσει το 
ποσό των ασφαλίστρων και τους όρους του ασφαλιστηρίου και να προχωρήσει στην άμεση έκδοσή του. 
Επίσης αποτελεί την βάση και αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου που συνάπτεται μεταξύ του 
ασφαλισμένου και της Generali.  

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης: 

 Oνοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, ΔOY κ.λπ.) 

 Η αίτηση ασφάλισης πρέπει να είναι ευανάγνωστη ώστε να αποφευχθούν αμφισβητήσεις σε 
περίπτωση ζημιάς.  

 Όλα τα ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρωθούν με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Οποιαδήποτε 
διαστρέβλωση ή απόκρυψη στοιχείων καθιστά το ασφαλιστήριο άκυρο. 

 Την αίτηση ασφάλισης πρέπει να υπογράψει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.  

Σε περίπτωση που λείπουν κάποια στοιχεία, ο underwriter πρέπει να τα ζητήσει από τον ασφαλιστή / 
ασφαλισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία του underwriting δεν θα συνεχίσει για την ολοκλήρωση 
σύναψης της ασφάλισης.  

Οι σωστές απαντήσεις του ασφαλισμένου σε όλες τις ερωτήσεις της αίτησης, αποτελούν ευθύνη του 
ασφαλιστή. Επίσης είναι υποχρέωση του ασφαλιστή να απαντά ορθά σε όλες τις ερωτήσεις που 
ενδεχομένως τεθούν από τον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης ασφάλισης.  

 

 Κανόνες Διαχείρισης 

Η Generali δεσμεύεται ότι το ασφαλιστήριο εκδίδεται την ίδια ημέρα με την παραλαβή της αίτησης 
ασφάλισης με τη ρητή προϋπόθεση ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και δεν απαιτούνται 
συμπληρωματικά στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου. 

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. 
 
Καταβάλλουμε την αποζημίωση εντός 24 ωρών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου ζημίας 
ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης ενώ παρέχεται στον ασφαλισμένο σας η δυνατότητα να 
αποφύγει γραφειοκρατικές διαδικασίες με την κατάθεση της αποζημίωσης μέχρι το ποσό € 3.000,00 
απευθείας στον τραπεζικό του λογαριασμό. 
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Καλύψεις 

 
 
Το πρόγραμμα Fly Away προσφέρει τις παρακάτω καλύψεις:  
 
 Ταξίδι (Διακοπή / Καθυστέρηση / Ακύρωση Ταξιδιού) 

Αν χρειαστεί να διακοπεί το ταξίδι του ασφαλισμένου σας και να επιστρέψει αιφνίδια στον τόπο μόνιμης 
διαμονής του, το Fly Away καλύπτει τα έξοδα της επιστροφής καθώς και τα έξοδα που έχει προκαταβάλει 
για τις ημέρες που ακυρώθηκαν και δεν μπορούν να επανεισπράχθουν και αφορούν είτε τον 
ασφαλισμένο σας άμεσα είτε το συνοδό του είτε συγγενή του πρώτου βαθμού. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την καταβολή αποζημίωσης είναι η ενημέρωση και η σύμφωνη γνώμη της εταιρίας μέσω του Generali 
Call Center (συντονιστικό κέντρο). 

Επίσης, ο ασφαλισμένος σας αποζημιώνεται σε περίπτωση καθυστέρησης του ταξιδιού μετά τη 
συμπλήρωση δώδεκα ωρών από την ώρα της προγραμματισμένης αναχώρησης, καθώς και σε 
περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένου ταξιδιού, λόγω καθυστέρησης αναχώρησης για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο από 24 ώρες μετά την προκαθορισμένη ώρα αναχώρησης. 

 
 Ασφάλιση Αποσκευών 

Με το πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλειας Fly Away καταβάλλει στον ασφαλισμένο σας αποζημίωση για 
ολική απώλεια ή καθυστέρηση άφιξης των αποσκευών του. Επίσης, καλύπτονται τα έξοδα για αγορές 
ειδών πρώτης ανάγκης σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών στον τελικό προορισμό για 
διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) ωρών. 

 
 Έκτατα Έξοδα Υγείας 

Το Fly Away καλύπτει εξ ολοκλήρου έκτακτα έξοδα στο εξωτερικό, σε συνεννόηση του Generali Call 
Center (συντονιστικό κέντρο) και του θεράποντος ιατρού του ασφαλισμένου σας, για την αντιμετώπιση 
έκτακτων προβλημάτων υγείας, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, καθώς και δαπάνες για υγειονομική 
μεταφορά στη χώρα μόνιμης διαμονής. 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο των έκτακτων εξόδων συμπεριλαμβάνονται: 

 Νοσηλεία σε νοσοκομείο και χειρουργική επέμβαση. 
 Επείγοντα οδοντιατρικά έξοδα για αντιμετώπιση του πόνου. 
 Ιατρική μεταφορά στη χώρα μόνιμης διαμονής με αερομεταφορά ή άλλο διαθέσιμο μέσο. 
 Μεταφορά και διαμονή (στον τόπο νοσηλείας) ενός μέλους της οικογένειάς του ασφαλισμένου σας, 

προκειμένου να τον φροντίσει και να τον συνοδεύσει κατά την επιστροφή στη χώρα μόνιμης 
διαμονής. 

 Μεταφορά σορού στον τόπο μόνιμης διαμονής του ασφαλισμένου.  
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 Προσωπικό Ατύχημα 

Με το πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλειας Fly Away, o ασφαλισμένος καλύπτεται από κάθε κίνδυνο σε 
κάθε περίπτωση. Έτσι, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ανικανότητας, που εμποδίζει τον 
ασφαλισμένο στην άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή εργασίας με αμοιβή ή κέρδος, εξ’ αιτίας 
ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή επιπλοκών του, καταβάλλεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο ή 
ποσοστό αποζημίωσης επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεχθεί. 

 
 Αστική Ευθύνη 

Ο ασφαλισμένος καλύπτεται από το Fly Away, σε περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών ή / και 
υλικών ζημιών σε τρίτους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, από λάθη ή παραλείψεις δικές του ή άλλων 
προσώπων των οποίων φέρει την ευθύνη. 

 
 Κλοπή Χρημάτων, απώλεια ή κλοπή Ταξιδιωτικών Εγγράφων και Διαβατηρίου. 

Καλύπτεται η κλοπή χρημάτων με την προϋπόθεση ότι μεταφέρονται από τον ασφαλισμένο και αποτελούν 
προσωπική του περιουσία. Επιπλέον, καλύπτεται η κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο δωματίου 
ξενοδοχείου / ενοικιαζόμενου δωματίου ή σε άλλο ασφαλή χώρο. 

Επίσης, καλύπτεται η αξία των ταξιδιωτικών εγγράφων και τα εύλογα έξοδα που θα πραγματοποιήσει ο 
ασφαλισμένος σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής τους. 

 
 Αεροπειρατεία και Απαγωγή 

Για κάθε ημέρα ομηρίας λόγω αεροπειρατείας ή απαγωγής το Fly Away καταβάλλει στον ασφαλισμένο 
σας αποζημίωση. 
 
* Σημείωση: Όλες οι παραπάνω καλύψεις καθώς και οι εξαιρέσεις που τις αφορούν αναλύονται στο 
συνημμένους γενικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  
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Τιμολόγιο  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  
 

 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο 

Καλύψεις 

 

Πρόγραμμα  
A 

     Πρόγραμμα  
Β 

   Πρόγραμμα 
 Γ 

Generali Call Center (Συντονιστικό Κέντρο)    

Διακοπή Ταξιδιού € 500,00 € 1.000,00 € 2.000,00 

Καθυστέρηση & Ακύρωση Ταξιδιού  
 Καταβάλλεται ποσό 50 ευρώ για κάθε 12 ώρες καθυστέρησης € 500,00 € 1.000,00 € 2.000,00 

Ολική Απώλεια Αποσκευών € 500,00 € 1.000,00 € 2.000,00 

Καθυστέρηση Άφιξης Αποσκευών € 500,00 € 1.000,00 € 2.000,00 

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων € 50.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 

Κλοπή χρημάτων, Απώλεια ή Κλοπή Ταξιδιωτικών Εγγράφων, 
Απώλεια ή Κλοπή Διαβατηρίου € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Αεροπειρατεία και Απαγωγή  
  για κάθε ημέρα  
  με ανώτατο όριο ευθύνης κατά ασφαλιστικό έτος το ποσό 

 
€ 50,00 

 
€ 1.500,00 

 
€ 100,00 

 
€ 3.000,00 

 
€ 200,00 

 
€ 6.000,00 

Έκτατα έξοδα υγείας από Ατύχημα ή Ασθένεια * 
(κατά ασφαλιστικό έτος και για κάθε ασφαλισμένο άτομο) 

Ιατρική Μεταφορά στη χώρα μόνιμης διαμονής με 
αερομεταφορά ή άλλο πρόσφορο μέσο 

Μεταφορά & Διαμονή Μέλους Οικογένειας             
(στον τόπο νοσηλείας)  

Μεταφορά Σορού 
      με ανώτατο όριο ευθύνης κατά ασφαλιστικό έτος το ποσό  

 
€ 50.000,00 

 
 
 
 
 
 

€ 5.000,00 

 
€ 100.000,00 

 
 
 
 
 
 

€ 5.000,00 

 
€ 200.000,00 

 
 
 
 
 
 

€ 5.000,00 

Θάνατος από Ατύχημα 
Σοβαρή Μόνιμη Ανικανότητα από Ατύχημα € 10.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα  
(μόνο για τον ασφαλισμένο) 

€ 165,00 € 200,00 € 275,00 

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα  
(για κάθε επιπλέον ασφαλισμένο, τον / την σύζυγο, τέκνα) 

€ 65,00  € 80,00 € 110,00 

Επασφάλιστρο  
(για ηλικίες άνω των 64 ετών και 69 ετών) 

25% επί των ετήσιων ασφαλίστρων  
για κάθε ασφαλισμένο 

 
* Η κάλυψη ισχύει για ταξίδια εκτός Ελληνικής Επικράτειας. 
 

Τα έξοδα που αφορούν ιατρική μεταφορά στη χώρα μόνιμης διαμονής με αερομεταφορά ή άλλο πρόσφορο μέσο, την 
μεταφορά σορού και την μεταφορά και διαμονή μέλους οικογένειας στο τόπο νοσηλείας, συμπεριλαμβάνονται στα έκτατα 
έξοδα υγείας. 
 

Τα πιο πάνω αναφερόμενα ασφαλισμένα κεφάλαια σε όλα τα προγράμματα ισχύουν κατά ασφαλιστικό έτος και ανά 
ασφαλισμένο άτομο.  



                                 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
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Γενικά Στοιχεία 

 
 
Η Generali πιστή στην πολιτική της για προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις 
ανάγκες του καταναλωτή, δημιούργησε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης Έργων Τέχνης. 
 
Κάθε ένα έργο τέχνης αποτελεί μια σταθερή, διαχρονική και ανεκτίμητη αξία για τον ιδιοκτήτη του. Όλοι όσοι 
έχουν στην κατοχή τους έργα τέχνης, είτε ως μεμονωμένοι συλλέκτες, είτε λόγω της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας επιθυμούν να αισθάνονται ότι μπορούν να τα προστατέψουν από όλους τους πιθανούς και 
απρόβλεπτους κινδύνους που πιθανώς να τα απειλούν.  

Η τέχνη απαιτεί ειδική ασφάλιση και προστασία. Η απώλεια του συλλεκτικού κομματιού από κλοπή ή ληστεία, η 
φθορά ή καταστροφή του από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, έκρηξη, θραύση, κακόβουλες ή τρομοκρατικές 
ενέργειες ή ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς, είναι καταστάσεις που σήμερα αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά.  

Η διαδικασία ασφάλισης αντικειμένων τεράστιας οικονομικής και συναισθηματικής αξίας απαιτεί απόλυτη 
εχεμύθεια, υπευθυνότητα και βέβαια μεγάλη εμπειρία. Η Generali με πολυετή και παγκόσμια εμπειρία σε 
ασφαλίσεις έργων τέχνης προσφέρει σε ιδιώτες και επαγγελματίες προγράμματα που καλύπτουν τις συλλογές 
τους από κάθε πιθανό κίνδυνο. 

  

 Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου Έργων Τέχνης της Generali; 

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου έργων τέχνης της Generali, αποτελείται από δύο 
ασφαλιστήρια για να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες ασφάλισης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τα 
ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου με το οποίο καλύπτονται: 

 έργα τέχνης ως περιεχόμενο κατοικίας και 

 έργα τέχνης κατά τη διάρκεια εκθέσεων ή / και μεταφορών. 

 

 Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα ασφάλισης Έργων Τέχνης; 

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου Έργων Τέχνης ιδιωτικών συλλογών απευθύνεται σε: 

 ιδιώτες κατοικιών, μουσεία με έκδοση ασφαλιστηρίου ετήσιας διάρκειας. 

 εκθέσεις ή / και μεταφορές με έκδοση ασφαλιστηρίου βραχυπρόθεσμης διάρκειας. 
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Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση 

 
 
Με το πρόγραμμα Έργων Τέχνης μπορούν να καλυφθούν έργα τέχνης σε: 

 Κατοικίες:  
 πίνακες ζωγραφικής 
 φωτογραφίες 
 λιθογραφίες 
 βιβλία  
 γλυπτά και μη εύθραυστες κατασκευές  
 αντικείμενα κατασκευασμένα από μη πολύτιμα μέταλλα ή ξύλο  
 πορσελάνες  
 κεραμικά  
 γυάλινα και άλλα εύθραυστα αντικείμενα  
 έπιπλα αντίκες 
 ρολόγια τοίχου και χειρός και άλλα μηχανικά αντικείμενα τέχνης 
 χρυσά, αργυρά και άλλα πολύτιμα μέταλλα 
 κοσμήματα  
 γούνες  
 χαλιά 
 

 
Επιπλέον, μπορούν να καλυφθούν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και: 
 
 Μουσεία 

 Αίθουσες τέχνης 

 Αντικείμενα σε θυρίδες / χρηματοκιβώτια τραπεζών 

 Συλλογές και αντικείμενα συλλεκτικής αξίας 

 Συλλογές μεγάλων εταιριών 

 Μεταφορές – Εκθέσεις 

 Αποθήκευση ανά μήνα  

 Χαλιά  

 Ασημικά 

 Κοσμήματα 
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 Προϋποθέσεις κάλυψης με το πρόγραμμα Έργων Τέχνης 

Ελάχιστα μέτρα ασφαλείας για κατοικίες: 

 Τα παράθυρα, οι πόρτες και όλα τα ανοίγματα θα πρέπει να προστατεύονται και η εξωτερική πόρτα 
να έχει κλειδαριά ασφαλείας. 

 Όταν το ασφαλισμένο κεφάλαιο ανά διεύθυνση υπερβαίνει τα €60.000,00 απαραίτητη προϋπόθεση η 
ύπαρξη συστήματος συναγερμού, συνδεδεμένος με εταιρία προστασίας. 

Για αίθουσες τέχνης είναι απαραίτητη η ύπαρξη συναγερμού ανεξαρτήτως ασφαλισμένου κεφαλαίου. 

Τα εύθραυστα αντικείμενα δεν πρέπει να ξεπερνούν σε αξία το 15% της συνολικής ασφαλισμένης αξίας 
ανά ασφαλιστήριο, διαφορετικά η τιμολόγηση θα γίνεται ανά περίπτωση. 

 
 
 Ασφαλιζόμενες Αξίες 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο θα συμφωνείται για κάθε περίπτωση κάλυψης. To ανώτατο ασφαλισμένο 
κεφάλαιο ασφάλισης ανά διεύθυνση κινδύνου, είναι € 10.000.000,00. Για κάθε επιπλέον ασφαλισμένο 
κεφάλαιο θα απαιτείται έγκριση. 
 

 
 Αίτηση Ασφάλισης 

Η συμπλήρωση της έντυπης “Αίτησης Ασφάλισης” είναι αναγκαία προϋπόθεση. Παρέχει όλα τα στοιχεία 
που χρειάζονται ώστε να μπορέσει η Generali να αποφασίσει για την ανάληψη κινδύνου και να ορίσει το 
ποσό των ασφαλίστρων και τους τυχόν όρους του ασφαλιστηρίου και να προχωρήσει στην γρήγορη 
έκδοσή του. Επίσης, αποτελεί την βάση και αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου που συνάπτεται 
μεταξύ του ασφαλισμένου και της Generali.  
 
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά τη συμπλήρωση της αίτησης 
ασφάλισης: 

 Ονοματεπώνυμο του  ασφαλισμένου με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.λπ.). 

 Η αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη ώστε να αποφευχθούν αμφισβητήσεις σε 
περίπτωση ζημιάς.  

 Όλα τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να συμπληρωθούν με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Οποιαδήποτε 
διαστρέβλωση ή απόκρυψη στοιχείων καθιστούν το ασφαλιστήριο άκυρο. 

 Την αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να υπογράψει ο ίδιος ο ασφαλισμένος. 

Σε περίπτωση που λείπουν κάποια στοιχεία, ο underwriter θα πρέπει να τα ζητήσει από τον ασφαλιστή / 
ασφαλισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία του underwriting δεν θα συνεχίσει περαιτέρω.  

Οι σωστές απαντήσεις από πλευράς του ασφαλισμένου σε όλες τις ερωτήσεις της αίτησης, αποτελούν 
ευθύνη του ασφαλιστή. Επίσης είναι υποχρέωση του ασφαλιστή να απαντά ορθά σε όλες τις ερωτήσεις 
που ενδεχομένως γεννηθούν στον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης 
ασφάλισης.  
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 Κανόνες Αποδοχής 
 

Η αίτηση ασφάλισης για έκδοση νέου ασφαλιστηρίου και κάθε αίτηση για αλλαγή σε υπάρχον 
ασφαλιστήριο, ισχύει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο μετά την πραγματοποίηση ή την αποδοχή των 
αποτελεσμάτων της από τον  ασφαλισμένο. 

Μετά τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου για την “Κατάσταση Ασφαλιζομένων Αντικειμένων” 
αποστέλλουμε γραπτή επιβεβαίωση ανάληψης της κάλυψης και προχωρούμε στην έκδοση του 
ασφαλιστηρίου. 

 
 Κανόνες Διαχείρισης 
 

Το ελάχιστο ποσό των καθαρών ετησίων ασφαλίστρων ενός ασφαλιστηρίου Έργων Τέχνης είναι € 100,00. 
Είναι δυνατή η έκδοση εξάμηνου ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι η δόση εξάμηνου ασφαλιστηρίου 
δεν είναι μικρότερη από € 100,00 καθαρά ασφάλιστρα. 

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. 

Η Generali δεσμεύεται ότι το ασφαλιστήριο εκδίδεται την ίδια ημέρα με την παραλαβή της αίτησης 
ασφάλισης με τη ρητή προϋπόθεση ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και δεν απαιτούνται 
συμπληρωματικά στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου. 
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Απαλλαγές 

 
 
 Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι  

 
Σεισμός (Πυρκαγιά ή / και Δόνηση): Για κάθε ζημιά που θα προέλθει από σεισμό ορίζεται απαλλαγή ίση με 
ποσοστό 2% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού ή 25% επί της ζημιάς, όποιο είναι μικρότερο.  

 
 

Τιμολόγιο  

 
 
Διευκρινίζουμε ότι τα παρακάτω ασφάλιστρα μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με τις συνθήκες και το είδος 
των ασφαλισμένων αντικειμένων γι’ αυτό θεωρούνται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ. 

 Κατά Παντός Κινδύνου Ιδιωτικών Συλλογών  

 Κατά Κινδύνων Μεταφοράς και Έκθεσης Έργων Τέχνης  

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ως ποσοστό επί τοις εκατό επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου. 
 

 Ολικά Ασφάλιστρα (€) 

Καλύψεις 
 

Χωρίς Σεισμό 
%  

      Με Σεισμό  
% 

 Έργα Τέχνης σε κατοικίες (εκτός κοσμημάτων)                       0,40  0,508  

 Μουσεία 0,195 0,310  

 Αίθουσες Τέχνης 0,40  0,508  

 Θυρίδες Τραπεζών 0,195  0,310  

 Συλλογές Μεγάλων Εταιριών 0,40  0,508  

 Μεταφορές εντός Ελλάδος (Αποστολή και Επιστροφή) 0,26  0,26  

 Εκθέσεις ανά μήνα ή μέρος αναλογικά Ανά περίπτωση 

 Αποθήκευση ανά Μήνα Ανά περίπτωση 

 Χαλιά 0,40  0,508  

 Γούνες / Προσωπικά Αντικείμενα: 
 Ελλάδα 
 Ευρώπη 
 Υπόλοιπος Κόσμος 

 
1,32  
1,65  
2, 64  

 
1,32  
1,65  
2,64  

 Ασημικά 0,60  0,60  

 Κοσμήματα Ανά περίπτωση 
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Καλύψεις - Ρήτρες 

 
 
 Ειδικές Ρήτρες – Έκταση Κάλυψης 

Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια συνοδεύονται από ειδικές ρήτρες ανάλογα το είδος και την έκταση της 
κάλυψης που ζητά ο  ασφαλισμένος. 

 

 Ανανεώσεις – Μετατροπή Χαρτοφυλακίου 

Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να ασφαλίσουν με ξεχωριστό ασφαλιστήριο τα έργα 
τέχνης ή συλλογές με ιδιαίτερη αξία. 

Οι ανανεώσεις εκδίδονται πάντα στις αρχές του προηγούμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης της 
κάλυψης εξαιρουμένου του μηνός Ιανουαρίου που εκδίδονται στον ίδιο μήνα. 

 
 Αναγγελία Ζημιάς  

Η αναγγελία ζημιάς θα γίνεται στην Generali άμεσα και θα πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο δήλωσης 
ατυχήματος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πραγματογνωμοσύνης, κάθε αποζημίωση θα 
καταβάλλεται από την Generali. 

 
 
 
 
 



                                 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΚΑΦΩΝ
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Γενικά Στοιχεία 

 
 
Η Generali ως διεθνής ασφαλιστικός όμιλος είναι από τις κορυφαίες εταιρίες ασφάλισης σκαφών 
παγκοσμίως. Σε χώρες με παράδοση στην ακτοπλοΐα, όπως η Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, η GENERALI είναι η 
πρώτη εταιρία στις ασφαλίσεις σκαφών.  

H Generali Hellas, χρησιμοποιώντας το διεθνές δίκτυο τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και αντασφαλιστικής 
κάλυψης του ομίλου Generali, μπορεί να προσφέρει τις πλέον ανταγωνιστικές προϋποθέσεις κάλυψης, 
συνδυασμένες με την σιγουριά μιας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες παγκοσμίως.  

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε βελτιστοποίηση των όρων κάλυψης, για σκάφη κάθε οικονομικής 
κατηγορίας.  

 Τι ακριβώς καλύπτεται από το συμβόλαιο ασφάλισης σκαφών της Generali; 

Το συμβόλαιο σκαφών της Generali προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη για τις ανάγκες των ιδιοκτητών 
σκαφών. Οι καλύψεις διαχωρίζονται στις εξής τρεις κατηγορίες:  

 Κάλυψη Αστικής Ευθύνης (Liability) - Υποχρεωτική κάλυψη. 
 Κάλυψη ιδίων ζημιών του σκάφους (Hull) – Μόνο σε συνδυασμό με την κάλυψη Αστικής Ευθύνης. 
 Πρόσθετες καλύψεις του σκάφους – Μόνο σε συνδυασμό με τις καλύψεις Αστικής Ευθύνης και 

Ιδίων Ζημιών του σκάφους. 

 
 Σε ποιούς απευθύνεται η ασφάλιση σκαφών; 

Το πρόγραμμα ασφάλισης απευθύνεται σε ιδιοκτήτες σκαφών των κάτωθι κατηγοριών: 

 Ιδιωτικής Χρήσης 
 Επαγγελματικά ενοικίασης με μόνιμο πλήρωμα 
 Ιδιωτικής αναψυχής - Επαγγελματικά κατά δήλωση 

Προσοχή: Δεν καλύπτονται επαγγελματικά σκάφη χωρίς πλήρωμα (bare-boats). 

 
 Μη επιθυμητοί κίνδυνοι 

Οι κάτωθι κατηγορίες σκαφών μπορούν να ασφαλιστούν μόνο κατόπιν ειδικής συμφωνίας με το 
εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης κινδύνων σκαφών της Generali:  

 Ξύλινα σκάφη άνω των 15 ετών 
 Αλιευτικά - ψαράδικα 
 Σκάφη ιδιοκατασκευής 
 Φουσκωτά σκάφη χωρίς σκληρή γάστρα 
 Σκάφη χωρίς νηολόγιο 
 Πλαστικά σκάφη άνω των 22 ετών 
 Σκάφη επαγγελματικά χωρίς μόνιμο πλήρωμα (bare boat) 
 Σκάφη με επιβαρημένο ιστορικό ζημιών 
 Συμμετοχή σε αγώνες σε μηχανοκίνητα σκάφη  
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Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Σκαφών (Υποχρεωτική) 

 
 
 Γενική Περιγραφή Κάλυψης  

Όλα τα σκάφη που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένα για την αστική τους 
ευθύνη βάσει του νόμου 2743/99: 

 Επαγγελματικά σκάφη 

 Όσα έχουν ολικό μήκος άνω των 7 μέτρων.  

 Ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής που φέρουν:  
 εξωλέμβια μηχανή πάνω από 30ΗΡ ή 
 εσω / εξωλέμβια βενζινομηχανή πάνω από 40ΗΡ ή 
 εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70-ΗΡ 

 Πνευστά (φουσκωτά) που φέρουν: 
 εξωλέμβια μηχανή πάνω από 15ΗΡ ή 
 εσω /εξωλέμβια βενζινομηχανή πάνω από 30ΗΡ ή 
 εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 50-ΗΡ 

 Ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής που φέρουν μηχανή πάνω από 15ΗΡ και έχουν 
σύστημα πρόωσης με υδραυλική αντίδραση (water jet). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα 
θαλάσσια μέσα αναψυχής όπως jet ski, sea bike, aqua scooter κ.λ.π.  

Εντός Ελληνικής Επικράτειας ο νόμος 2743/99 υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες σκαφών να έχουν ασφαλιστική 
κάλυψη αστικής ευθύνης για τουλάχιστον τα κάτωθι όρια:  

 € 300.000 - για θάνατο και σωματικές βλάβες σε επιβαίνοντες του σκάφους ή / και τρίτους εξ αιτίας 
θαλάσσιων ατυχημάτων.  

 € 150.000 - για άμεσες υλικές ζημίες ή απώλειες, που προκαλούνται σε περιουσιακά στοιχεία 
επιβαινόντων και τρίτων, εξαιτίας τυχαίων γεγονότων που απορρέουν από την νόμιμη κυριότητα, 
νομή, κατοχή, χρήση ή διακυβέρνηση του σκάφους. 

 € 90.000 - για θαλάσσια ρύπανση , αφορά δε αποκλειστικά τη δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας 
περιοχής που ρυπάνθηκε. 

Ενώ για τα μη μηχανοκίνητα πλωτά μέσα αναψυχής π.χ. (θαλάσσια ποδήλατα, κανό, wind surf κ.λ.π.) 
ισχύουν τα ελάχιστα όρια βάσει του νόμου 2743/99 ανέρχονται σε: 

 € 150.000 - για θάνατο και σωματικές βλάβες σε επιβαίνοντες ή / και τρίτους εξ αιτίας θαλάσσιων 
ατυχημάτων.  

 € 90.000 - για άμεσες υλικές ζημίες ή απώλειες, που προκαλούνται σε περιουσιακά στοιχεία 
επιβαινόντων και τρίτων, εξαιτίας τυχαίων γεγονότων που απορρέουν από την νόμιμη κυριότητα, 
νομή, κατοχή, χρήση ή διακυβέρνηση του σκάφους. 

 Ποιοι θεωρούνται Τρίτοι 

Στο συμβόλαιο της Generali, για την κάλυψη αστικής ευθύνης σκαφών, ως τρίτοι θεωρούνται και όλοι 
όσοι βρίσκονται επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένου και του χειριστή / καπετάνιου, (εάν αυτός δεν 
είναι ο ιδιοκτήτης), πλην του ιδιοκτήτη. 
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 Πίνακας Υπολογισμού Ασφαλίστρων Αστικής Ευθύνης Σκαφών 
Το ασφάλιστρο αστικής ευθύνης καθορίζεται από το βασικό ασφάλιστρο (ΕΥΡΩ 113,00) πλέον των 
επασφαλίστρων:  

 

Αιτίες Επασφαλίστρου  Επασφάλιστρα 

 Ιπποδύναμη από 51 HΡ έως 100 HΡ 10% 

 Ιπποδύναμη από 101 HΡ και πάνω 15% 

 Θαλάσσια μέσα αναψυχής (jet ski, sea bike κ.λπ.) 30% 

 Κάλυψη ευθύνης από και προς skiers, χρήστες αλεξιπτώτου κ.λ.π. 5% 

 Επαγγελματικά σκάφη 10% 

 Καύσιμο πετρέλαιο 5% 

 Σχολή εκμάθησης θαλασσίων σπορ 5% 

 Κάλυψη κατά την διάρκεια αγώνων (μόνο ιστιοπλοϊκά) 25% 

 Στην περίπτωση άνω των 6 μηνών ναυσιπλοΐα    5% 

 
Τα ποσοστά επασφαλίστρων προστίθενται και υπολογίζονται συνολικά επί του βασικού ασφαλίστρου. 

Παράδειγμα:  

Για ένα μηχανοκίνητο σκάφος με ιπποδύναμη 200 ΗΡ το οποίο έχει χρήση ως σχολή εκμάθησης σκι και 
έχει 8μηνη περίοδο ναυσιπλοΐας, το ασφάλιστρο της κάλυψης ευθύνης υπολογίζεται ως εξής:  

 Βασικό ασφάλιστρο   :  € 113,00 
 Επασφάλιστρο λόγω ιπποδύναμης :  15%  
 Επασφάλιστρο λόγω χρήσης  :  5% 
 Επασφάλιστρο λόγω ναυσιπλοΐας :   5% 
 Σύνολο επασφαλίστρου  :  25% 

 Συνολικά ασφάλιστρα    :  € 113,00 + 25% = € 141,25 
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Κάλυψη Ιδίων Ζημιών του Σκάφους - Hull 
(Μόνο σε συνδυασμό με την κάλυψη Αστικής Ευθύνης)  

 
 
 Γενική Περιγραφή Κάλυψης 

Η βασική ρήτρα που χρησιμοποιείται για την ασφάλιση των σκαφών αναψυχής είναι η Institute Yacht 
Clauses 1.1.85 Cl 328 και καλύπτει ζημιές που προέρχονται από:  

 Κινδύνους της θάλασσας, ποταμών, λιμνών ή άλλων πλεύσιμων υδάτων 
 Πυρκαγιά / Εκρήξεις 
 Εκβολή 
 Πειρατεία 
 Πρόσκρουση με τον εξοπλισμό ή τις εγκαταστάσεις του λιμανιού ή της αποβάθρας με οποιαδήποτε 

χερσαία μεταφορικά μέσα, αεροσκάφη ή παρόμοια αντικείμενα ή αντικείμενα τα οποία πέφτουν από αυτά. 
 Σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή κεραυνό 
 Ατυχήματα κατά την φόρτωση, εκφόρτωση ή τη διακίνηση εφοδίων, συνέργων, εξοπλισμού 

μηχανημάτων ή καυσίμων 
 Κακόβουλες πράξεις 
 Κλοπή ολοκλήρου του σκάφους, λέμβων ή εξωλέμβιων κινητήρων  
 Καλύπτονται επίσης ζημιές στο σκάφος (εκτός μηχανής και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) από 

κρύφια ελαττώματα στο σκάφος ή τη μηχανή, θραύση αξόνων, σκάσιμο λεβήτων και αμέλεια 
οποιουδήποτε προσώπου (εκτός των επισκευαστών) 

 Έξοδα επιθεώρησης των υφάλων του σκάφους μετά από προσάραξη 

 Εξαιρέσεις 

Βασικές εξαιρέσεις της κάλυψης βάσει της Institute Yacht Clauses 1.1.85 Cl 328 είναι:  

 Πτώση εξωλέμβιας μηχανής στην θάλασσα 
 Βοηθητική Λέμβος του σκάφους με ταχύτητα πάνω από 17knots εκτός εάν έχει καλυφθεί στο 

ασφαλιστήριο 
 Βοηθητική Λέμβος που δεν έχει μόνιμα σημειωμένο επάνω το όνομα του κυρίως σκάφους 
 Πανιά (ιστία) και προστατευτικά καλύμματα που σχίστηκαν ή παρασύρθηκαν από τον άνεμο 
 Πανιά ή κατάρτια κατά την διάρκεια των αγώνων 
 Προσωπικά αντικείμενα 
 Αναλώσιμα υλικά, εργαλεία αλιείας και σχοινιά πρόσδεσης 
 Κινητήρες και συνδέσεις ηλεκτρολογικές ή μηχανικές ως επίσης και οι μπαταρίες του σκάφους 
 Στα ταχύπλοα σκάφη για: Ζημιές, ευθύνη ή σώστρα εάν το σκάφος έμεινε αφύλακτο σε εκτεθειμένη 

ακτή ή ακρογιαλιά ή από συμμετοχή σε αγώνες, δοκιμές κ.λ.π.  
 Ζημιές πηδαλίου, εξωτερικού στηρίγματος του ελικοφόρου άξονα, του άξονα και της προπέλας. 
 Ζημιές από κακοκαιρία, από νερό ή πρόσκρουση (εκτός από σύγκρουση, πρόσκρουση σε 

προκυμαία ή προβλήτα και από ημιβύθιση του πλοίου εξαιτίας κακοκαιρίας). 
Πολλές από τις εξαιρέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν ως «πρόσθετες καλύψεις του σκάφους» με τον 
υπολογισμό κάποιου επασφαλίστρου. 

 Τιμολόγηση  

Η τιμολόγηση γίνεται αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης κινδύνων σκαφών της Generali, 
κατά περίπτωση, κατόπιν συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής αίτησης.  
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Πρόσθετες Καλύψεις του Σκάφους  
(Μόνο σε συνδυασμό με τις καλύψεις Αστικής Ευθύνης και Ιδίων Ζημιών του σκάφους) 

 
 
Η Generali προσαρμόζεται στις ασφαλιστικές ανάγκες των ιδιοκτητών σκαφών και προσφέρει καλύψεις πέραν 
των συνήθως προτεινόμενων, επεκτείνοντας έτσι την γκάμα των καλύψεων:  

 Πτώση της Εξωλέμβιου Μηχανής στην Θάλασσα  

Η κάλυψη ισχύει είτε η μηχανή έπεσε εν πλω από «λύσιμο» της λόγω κραδασμών είτε αν παρασυρθεί από 
κύματα όταν βρίσκεται στο κατάστρωμα του μητρικού σκάφους. 

 Κάλυψη Ζημιών σε Άξονα και Προπέλα 

 Κάλυψη Αγώνων  

Η κάλυψη αφορά ιστιοπλοϊκά σκάφη τα οποία λαμβάνουν μέρος σε αγώνες, και συγκεκριμένα σε ζημιά 
που θα συμβεί στα πανιά, ιστούς, αντενοκάταρτα, ή σταθερά ή κινούμενα εξάρτια.  

 Προσωπικά Είδη  

Προσφέρεται η δυνατότητα καλύψεις των προσωπικών ειδών των επιβαινόντων, μέχρι ενός 
συμφωνημένου ποσού.  

 Μηχανικές Βλάβες  

Καλύπτονται μηχανικές βλάβες μόνο εφόσον οι μηχανές του σκάφους είναι εσωλέμβιες ή εσω / εξωλέμβιες 
ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών. 

 Κίνδυνοι Χερσαίας Μεταφοράς  

Αφορά μεταφορές σκαφών που πραγματοποιούνται πάνω σε ειδικό όχημα ή trailer. Εξαιρούνται τα μικρο-
κτυπήματα ή οι εκδορές διότι δεν είναι βέβαιο αν έγιναν κατά την διαδρομή ή προϋπήρχαν. Εξαιρείται 
επίσης η αστική ευθύνη κατά την διαδρομή (η συγκεκριμένη κάλυψη δίνεται σαν επέκταση του αντίστοιχου 
ασφαλιστηρίου του αυτοκινήτου). 

 Κάλυψη κατά την Ενοικίαση ή Ναύλωση του Σκάφους,  

Η κάλυψη αυτή μπορεί να δοθεί μόνο εφόσον στο σκάφος υπάρχει μόνιμο πλήρωμα ή ο ιδιοκτήτης 
ευρίσκεται πάντοτε επί του σκάφους. 

 Κάλυψη Πολέμου και Απεργιών Πολιτικών Ενεργειών 

 Αστική Ευθύνη Από και Προς τους Συρόμενους Σκιέρ 
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 Τιμολόγηση  

Η τιμολόγηση γίνεται αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης κινδύνων σκαφών της Generali, 
κατά περίπτωση, κατόπιν συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής αίτησης.  

 Γεωγραφικά Όρια 

Αναφορικά με τα γεωγραφικά όρια πλεύσης μπορούν να συμφωνηθούν τα εξής:  

 Εάν ζητηθεί μόνο η κάλυψη Αστικής Ευθύνης, τα γεωγραφικά όρια της κάλυψης εκτείνονται μόνο 
στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, ή Ελληνικά χωρικά ύδατα συμπεριλαμβανομένων των διεθνών χωρικών 
υδάτων με τα όρια του Νόμου 2743/99. 

 Εάν ζητηθούν η κάλυψη ιδίων ζημιών ή / και πρόσθετες καλύψεις του σκάφους μαζί με την κάλυψη 
της αστικής ευθύνης τότε τα γεωγραφικά όρια της κάλυψης μπορούν να επεκταθούν έως και 
Μεσόγειος εξαιρουμένων των εμπόλεμων περιοχών, εφόσον ζητηθεί. 

Αναφορικά με το σημείο μόνιμου ελλιμενισμού:  

 Ο μόνιμος ελλιμενισμός πρέπει να γίνεται σε αναγνωρισμένη μαρίνα ή λιμάνι. Επειδή γνωρίζουμε ότι 
πολλά λιμάνια είναι επίσημα δηλωμένα ως αλιευτικά καταφύγια, πρέπει να δηλώνεται κάθε φορά η 
ακριβής τοποθεσία, ώστε να κρίνεται από το τμήμα ανάληψης κινδύνων ανά περίπτωση εάν είναι 
αποδεκτή ή όχι.  
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Διαχείριση 

 
 
 Αίτηση Ασφάλισης 

 Για κάλυψη μόνο Αστικής Ευθύνης:  
Η συμπλήρωση και αποστολή της έντυπης Αίτησης Ασφάλισης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και 
εντολή για την έκδοση ασφαλιστηρίου. 

 Για κάλυψη Αστικής Ευθύνης πλέον κάλυψης Ιδίων ζημιών ή / και προσθέτων καλύψεων:  
Η συμπλήρωση της έντυπης Αίτησης Ασφάλισης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση 
προσφοράς από το εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης κινδύνων σκαφών της Generali.  

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη συμπλήρωση όλων των στοιχείων του ασφαλισμένου 
(ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, συμπλήρωση όλων των πεδίων). 

 Η αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη ώστε να αποφευχθούν αμφισβητήσεις σε 
περίπτωση ζημιάς.  

 Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Οποιαδήποτε 
διαστρέβλωση ή απόκρυψη στοιχείων καθιστούν το ασφαλιστήριο άκυρο. 

 Την αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να υπογράψει ο ίδιος ο ασφαλισμένος. 

Σε περίπτωση αιτήσεων ασφάλισης με ελλιπή στοιχεία ενημερώνεται ο συνεργάτης για τη συγκέντρωσή 
τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Οι σωστές απαντήσεις από πλευράς του ασφαλισμένου σε όλες τις ερωτήσεις της αίτησης, αποτελούν 
ευθύνη του ασφαλιστή. Επίσης, είναι υποχρέωση του ασφαλιστή να απαντά ορθά σε όλες τις ερωτήσεις 
που ενδεχομένως γεννηθούν στον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης.  

 Βεβαίωση Ασφάλισης  

Η Generali δεσμεύεται ότι ο ασφαλισμένος κατόπιν αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων κάλυψης, θα 
λαμβάνει άμεσα βεβαίωση ασφάλισης, η οποία είναι αποδεκτή από τις Ελληνικές λιμενικές αρχές. Επίσης 
μπορούν να εκδοθούν βεβαιώσεις ασφάλισης και σε άλλες γλώσσες πέραν της Ελληνικής, για χρήση σε 
χώρες εκτός Ελλάδος.  

Η βεβαίωση πρέπει να βρίσκεται πάντοτε επί του σκάφους. 

 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο  

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδίδεται είτε σε συνέχεια της αποστολής της έντυπης Αίτησης Ασφάλισης 
Αστικής Ευθύνης Σκαφών, είτε σε συνέχεια της αποδοχής της προσφοράς για την κάλυψη Αστικής 
Ευθύνης πλέον κάλυψης Ιδίων Ζημιών ή / και προσθέτων καλύψεων.  

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ετήσιο, με δυνατότητα εξάμηνου τρόπου πληρωμής. Σε περίπτωση 
πρόωρης ακύρωσης ή επιστροφής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, επιστρέφονται αναλογικά 
ασφάλιστρα για το χρονικό διάστημα ακύρωσης, με ελάχιστα καταβλητέα ασφάλιστρα το 25% των ολικών 
ετησίων ασφαλίστρων. Μόνο σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του σκάφους δεν ισχύει το ποσοστό 
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αυτό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποστέλλονται αντίγραφα των δικαιολογητικών μεταβίβασης ή 
πώλησης στην Generali.  

 
 Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου σε Περίπτωση Ζημιάς  

Σε περίπτωση ζημιάς ο ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως την Generali προσκομίζοντας: 

 Αντίγραφα των εγγράφων του σκάφους τα οποία είναι σε ισχύ. 
 Αντίγραφο του ημερολογίου συμβάντων της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής που επελήφθη του 

συμβάντος, στο οποίο να φαίνεται ότι έγινε δήλωση αυτού 
 Τυχόν πόρισμα των οικείων Λιμενικών, Αστυνομικών ή άλλων Αρχών, σχετικό με το ζημιογόνο συμβάν  
 Πρωτότυπα τιμολόγια και αποδεικτικά δαπανών  
 Αντίγραφο της μήνυσης κατ΄ αγνώστων σε περίπτωση κλοπής  
 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει σκόπιμο η Εταιρία 

 

Σημειώσεις:  

Η εκ μέρους του ανεξάρτητου πραγματογνώμονα της Εταιρίας πιστοποίηση απώλειας ή βλάβης των 
ασφαλιζομένων αντικειμένων αποτελεί μόνο απόδειξη ως προς το πραγματικό γεγονός της απώλειας ή 
βλάβης όχι όμως και υποχρέωση της Εταιρίας για αντικατάστασή της. 

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση μερικής ή ολικής κλοπής των ασφαλιζομένων αντικειμένων (σκάφος, 
εξαρτήματα κ.λπ.), ο ασφαλισμένος δεν έχει δικαίωμα απαίτησης για αποζημίωση πριν την παρέλευση εκατόν 
είκοσι (120) ημερών από την επομένη του γεγονότος της κλοπής.  
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Προγράμματα Αστικής Ευθύνης 

 
 
 Προγράμματα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης που προσφέρονται: 

 
 Αστική Ευθύνη Διαχείρισης Κτιρίων 

 Αστική Ευθύνη Ενοικιαζόμενων Δωματίων/ Διαμερισμάτων  

 Αστική Ευθύνη Επαγγελματικών Γραφείων  

 Αστική Ευθύνη Φαρμακείων 

 Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

 Αστική Ευθύνη Εμπορικών Επιχειρήσεων 

 Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων 

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές βλάβες - Θάνατος ή / και υλικές 
ζημιές) λόγω ατυχήματος που πιθανώς προκληθεί σε τρίτους / πελάτες με υπαιτιότητά του, από την 
κατοχή, χρήση και γενικά λειτουργία των χώρων του ασφαλισμένου. 
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Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση 

 
  
 Αίτηση Ασφάλισης 

Η συμπλήρωση της έντυπης “Αίτησης Ασφάλισης” είναι αναγκαία προϋπόθεση. Παρέχει όλα τα στοιχεία 
που χρειάζονται ώστε να μπορέσει η Generali να αποφασίσει για την ανάληψη κινδύνου και να ορίσει το 
ποσό των ασφαλίστρων και τους όρους του ασφαλιστηρίου και να προχωρήσει στην άμεση έκδοσή του. 
Επίσης αποτελεί την βάση και αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου που συνάπτεται μεταξύ του 
ασφαλισμένου και της Generali.  

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης: 

 Oνοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, ΔOY κ.λπ.) 

 Η αίτηση ασφάλισης πρέπει να είναι ευανάγνωστη ώστε να αποφευχθούν αμφισβητήσεις σε 
περίπτωση ζημιάς.  

 Όλα τα ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρωθούν με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Οποιαδήποτε 
διαστρέβλωση ή απόκρυψη στοιχείων καθιστά το ασφαλιστήριο άκυρο. 

 Την αίτηση ασφάλισης πρέπει να υπογράψει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.  

Σε περίπτωση που λείπουν κάποια στοιχεία, ο underwriter πρέπει να τα ζητήσει από τον ασφαλιστή / 
ασφαλισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία του underwriting δεν θα συνεχίσει για την ολοκλήρωση 
σύναψης της ασφάλισης.  

Οι σωστές απαντήσεις του ασφαλισμένου σε όλες τις ερωτήσεις της αίτησης, αποτελούν ευθύνη του 
ασφαλιστή. Επίσης είναι υποχρέωση του ασφαλιστή να απαντά ορθά σε όλες τις ερωτήσεις που 
ενδεχομένως τεθούν από τον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης ασφάλισης.  

 

 
 Κανόνες Διαχείρισης 

Η Generali δεσμεύεται ότι το ασφαλιστήριο εκδίδεται την ίδια ημέρα με την παραλαβή της αίτησης 
ασφάλισης με τη ρητή προϋπόθεση ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και δεν απαιτούνται 
συμπληρωματικά στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου. 

Είναι δυνατή η έκδοση ασφαλιστηρίου με εξάμηνο τρόπο πληρωμής. Η Generali παρέχει την δυνατότητα 
εξόφλησης του ασφαλίστρου με αυτόματη χρέωση της πιστωτικής κάρτας του ασφαλισμένου ή με πάγια 
εντολή στο τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου, εφόσον η τράπεζα που επιλέγεται συμμετέχει στο 
διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ. 

Καταβάλουμε την αποζημίωση εντός 24 ωρών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου ζημίας 
ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης ενώ παρέχεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα να αποφύγει 
γραφειοκρατικές διαδικασίες με την κατάθεση της αποζημίωσης μέχρι το ποσό €3.000,00 απευθείας στον 
τραπεζικό του λογαριασμό. 
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Αστική Ευθύνη Διαχείρισης Κτιρίων 

 
 
 Ασφαλισμένος: Ο κάθε φορά ιδιοκτήτης διαμερίσματος/ κτιρίου, ή / και διαχειριστής κτιρίων. 

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές βλάβες / Θάνατος ή / και Υλικές 
ζημιές) λόγω ατυχήματος που προκληθεί σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων και των ενοικιαστών), με 
υπαιτιότητά του, από την κατοχή, χρήση και γενικά λειτουργία των χώρων του ασφαλισμένου. 

Η ασφάλιση καλύπτει τους κινδύνους από τις ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, τους ελεύθερους χώρους του 
κτιρίου (έστω και εάν είναι κήποι) και τις περιφράξεις. Εξαιρούνται από την κάλυψη: τα πάρκα, οι 
εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών, οι ιδιωτικοί δρόμοι, τα ψηλόκορμα δένδρα. 

 
 Προτεινόμενες επεκτάσεις: 

 Νόμιμη ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, (εξαιρείται η ευθύνη για υλικές ζημιές από 
πυρκαγιά κ.λπ. όπως αυτή δύναται να ασφαλίζεται από ασφαλιστήριο περιουσίας αναφορικά με την 
ευθύνη μισθωτή έναντι εκμισθωτή και γειτόνων). 

 Διάρρηξη/ διαρροή σωληνώσεων. 

 Εργοδοτική ευθύνη. 

 

          
 
 
 
 

 Ασφαλισμένα Κεφάλαια  

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις Πρόγραμμα 
Α 

Πρόγραμμα  
Β 

Πρόγραμμα 
 Γ 

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο € 15.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00

Υλικές ζημιές κατά περιστατικό € 7.500,00 € 15.000,00 € 30.000,00

Ομαδικό ατύχημα κατά περιστατικό 
(σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) € 30.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00

Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης για το σύνολο 
των καλύψεων 

€ 60.000,00 € 120.000,00 € 240.000,00

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά διαμέρισμα € 2,44 € 2,93  € 3,42 

Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα για την έκδοση 
ασφαλιστηρίου (βασικοί κίνδυνοι και επεκτάσεις) € 43,95 € 53,71 € 83,01 



 

  LLiiaabbiilliittyy  IInnssuurraannccee  ––  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  ΑΑσσττιικκήήςς  ΕΕυυθθύύννηηςς                          --  6655  --                                                                    ΕΕννόόττηητταα  77    

 
                               
 Τιμολόγιο Επεκτάσεων: 

 Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα: Το 1/2 του ετήσιου ασφαλίστρου ανά διαμέρισμα. 

 Διάρρηξη /διαρροή σωληνώσεων: To 1/4 του ετήσιου ασφαλίστρου ανά διαμέρισμα. 

 Εργοδοτική ευθύνη: Το 35% του ετήσιου ασφαλίστρου ανά διαμέρισμα. 

 

 Απαλλαγή:  

 € 150,00 για κάθε υλική ζημιά τρίτου. 

 
 
 Προϋποθέσεις: 

Αναφορικά με την ασφάλιση διαχείρισης, ισχύει η ακόλουθη προϋπόθεση: η κάλυψη περιορίζεται στα 
ατυχήματα που θα συμβούν στους κοινόχρηστους/ κοινόκτητους χώρους του κτιρίου και μόνον.  

Τρίτοι θεωρούνται μεταξύ τους οι συνιδιοκτήτες και τα πρόσωπα της οικογένειάς τους και το βοηθητικό 
μόνιμο προσωπικό που συνοικεί με αυτούς, για ζημιές που ευθύνεται η συνιδιοκτησία και περιλαμβάνει την 
ευθύνη κάθε συνιδιοκτήτη προς τρίτους και προς τους άλλους συνιδιοκτήτες και προς την συνιδιοκτησία. 
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Αστική Ευθύνη Ενοικιαζόμενων Δωματίων / Διαμερισμάτων 

 
 
 Ασφαλισμένος: Ο κάθε φορά ιδιοκτήτης των ενοικιαζόμενων δωματίων /διαμερισμάτων. 

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές βλάβες / Θάνατος ή / και υλικές 
ζημιές) λόγω ατυχήματος που πιθανώς προκληθεί σε τρίτους πελάτες / επισκέπτες, με υπαιτιότητά του, 
από την κατοχή, χρήση και γενικά λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί για την 
άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 

 
 Προτεινόμενες επεκτάσεις: 

 Νόμιμη ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα (εξαιρείται η ευθύνη για υλικές ζημιές από 
πυρκαγιά κ.λπ. όπως αυτή δύναται να ασφαλίζεται από ασφαλιστήριο περιουσίας αναφορικά με την 
ευθύνη μισθωτή έναντι εκμισθωτή και γειτόνων) 

 Διάρρηξη/ διαρροή σωληνώσεων 

 Εργοδοτική ευθύνη 

 Τροφική δηλητηρίαση: Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες από παραγωγή / διάθεση (τροφική 
δηλητηρίαση) εντός των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι η πώληση και η ζημιά έχουν συμβεί 
κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης και τουλάχιστον τρία (3) άτομα υπέστησαν βλάβη από την 
ίδια αιτία/ περιστατικό 

 Χρήση, λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνα) 

 
* Σημείωση: Τα ανωτέρω ασφάλιστρα είναι ετήσια ή /και σεζόν. 

 
 

 Ασφαλισμένα Κεφάλαια  

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις 
   

Πρόγραμμα  
Α 

  
    Πρόγραμμα 

Β 

 
    Πρόγραμμα 

Γ 

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο € 15.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00

Υλικές ζημιές κατά περιστατικό € 7.500,00 € 15.000,00 € 30.000,00

Ομαδικό ατύχημα κατά περιστατικό 
(σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) € 30.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00

Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης για το σύνολο 
των καλύψεων 

€ 60.000,00 € 120.000,00 € 240.000,00

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά δωμάτιο / διαμέρισμα € 2,44 € 2,93  € 3,42 

Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα για την έκδοση 
ασφαλιστηρίου (βασικοί κίνδυνοι και επεκτάσεις) € 43,95 € 53,71 € 83,01 
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 Τιμολόγιο Επεκτάσεων 

 Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα: Το 1/2 του ετήσιου ασφαλίστρου ανά δωμάτιο/ διαμέρισμα.  

 Διάρρηξη /διαρροή σωληνώσεων: To 1/4 του ετήσιου ασφαλίστρου ανά δωμάτιο /διαμέρισμα. 

 Εργοδοτική ευθύνη: Το 30% του ετήσιου ασφαλίστρου ανά δωμάτιο/ διαμέρισμα.  

 Τροφική δηλητηρίαση: Το 25% του ετήσιου ασφαλίστρου ανά δωμάτιο/ διαμέρισμα. 

 Χρήση λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνα): € 14,65 ανά πισίνα. 

 

 Απαλλαγή:  

 € 150,00 για κάθε υλική ζημιά τρίτου. 
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Αστική Ευθύνη Επαγγελματικών Γραφείων 

 
 
 Ασφαλισμένος: Ο κάθε φορά ιδιοκτήτης / εταιρία του γραφείου. 

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές βλάβες Θάνατος ή / και Υλικές 
ζημιές) λόγω ατυχήματος που πιθανώς προκληθεί σε τρίτους / πελάτες με υπαιτιότητά του, από την 
κατοχή, χρήση και γενικά λειτουργία των χώρων του ασφαλισμένου. 

 
 Προτεινόμενες επεκτάσεις: 

 Νόμιμη ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, (εξαιρείται η ευθύνη για υλικές ζημιές από 
πυρκαγιά κ.λπ. όπως αυτή δύναται να ασφαλίζεται από ασφαλιστήριο περιουσίας αναφορικά με την 
ευθύνη μισθωτή έναντι εκμισθωτή και γειτόνων). 

 Διάρρηξη/ διαρροή σωληνώσεων. 

 Εργοδοτική ευθύνη. 

 
 
 Τιμολόγιο Επεκτάσεων 

 Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα: Το 1/2 του ετήσιου ασφαλίστρου ανά τ.μ. 

 Διάρρηξη /διαρροή σωληνώσεων: To 1/4 του ετήσιου ασφαλίστρου ανά τ.μ. 

 Εργοδοτική ευθύνη: Το 25% του ετήσιου ασφαλίστρου. 

 
 Απαλλαγή: 

  € 150,00 για κάθε υλική ζημιά τρίτου. 

 Ασφαλισμένα Κεφάλαια  

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις 
   

Πρόγραμμα  
Α 

  
    Πρόγραμμα 

Β 

 
    Πρόγραμμα 

Γ 

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο € 15.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00

Υλικές ζημιές κατά περιστατικό € 7.500,00 € 15.000,00 € 30.000,00

Ομαδικό ατύχημα κατά περιστατικό 
(σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) € 30.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00

Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης για το σύνολο 
των καλύψεων 

 € 60.000,00 € 120.000,00 € 240.000,00

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά τ.μ. € 0,29 € 0,35 € 0,41 

Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα για την έκδοση 
ασφαλιστηρίου (βασικοί κίνδυνοι και επεκτάσεις) € 43,95 € 53,71 € 83,01 
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Αστική Ευθύνη Φαρμακείων  

 
 
 Ασφαλισμένος: Ο κάθε φορά ιδιοκτήτης φαρμακείου. 

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές βλάβες / Θάνατος ή / και υλικές 
ζημιές) λόγω ατυχήματος που πιθανώς προκληθεί σε τρίτους/ πελάτες, με υπαιτιότητά του, από την 
κατοχή, χρήση και γενικά λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιεί για την άσκηση της 
επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 

Νόμιμη ευθύνη από την εκτέλεση ιατρικών συνταγών και την παρασκευή ιδιοσκευασμάτων. 

Προσωπική αστική ευθύνη κάθε διπλωματούχου υπεύθυνου φαρμακείου ή συνεργάτη φαρμακοποιού 
κατόχου διπλώματος τουλάχιστον από διετία, για ζημιές που έγιναν σε τρίτους, εκτός του ιδίου του 
ασφαλισμένου κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας τους. 

 
 Προτεινόμενες επεκτάσεις: 

 Νόμιμη ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα (εξαιρείται η ευθύνη για υλικές ζημιές από 
πυρκαγιά κ.λπ. όπως αυτή δύναται να ασφαλίζεται από ασφαλιστήριο περιουσίας αναφορικά με την 
ευθύνη μισθωτή έναντι εκμισθωτή και γειτόνων) 

 Διάρρηξη /διαρροή σωληνώσεων 

 Εργοδοτική ευθύνη 

                
 
 
 

 Ασφαλισμένα Κεφάλαια  

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις 
   

Πρόγραμμα  
Α 

  
    Πρόγραμμα 

Β 

 
    Πρόγραμμα 

Γ 

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο € 15.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00

Υλικές ζημιές κατά περιστατικό € 7.500,00 € 15.000,00 € 30.000,00

Ομαδικό ατύχημα κατά περιστατικό 
(σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) € 30.000,00 € 60.000,00 €120.000,00

Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης για το σύνολο 
των καλύψεων 

€ 60.000,00 € 120.000,00 € 240.000,00

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά διπλωματούχο 
φαρμακοποιό € 58,59 € 73,24 € 87,89 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρο ανά βοηθό μη 
διπλωματούχο φαρμακοποιό € 34,18 € 43,95 € 53,71 

Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα για την έκδοση 
ασφαλιστηρίου (βασικοί κίνδυνοι και επεκτάσεις) € 97,66 € 141,60 €195,31 
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 Τιμολόγιο Επεκτάσεων: 

 Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα: Διπλασιασμός του ετήσιου ασφαλίστρου. 

 Διάρρηξη /διαρροή σωληνώσεων: To 1/4 του ετήσιου ασφαλίστρου. 

 Εργοδοτική ευθύνη: Το 30% του ετήσιου ασφαλίστρου. 

 

 Απαλλαγή:  

 € 150,00 για κάθε υλική ζημιά τρίτου 

 

 Προϋπόθεση:  

Η ασφάλιση ισχύει εφόσον ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου και τα απασχολούμενα σε αυτό πρόσωπα, έχουν 
τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός τους. 
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Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων      
(Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και Φροντιστήριο)  
 
 
 Ασφαλισμένος: Ο κάθε φορά ιδιοκτήτης του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές βλάβες / Θάνατος ή / και υλικές 
ζημιές) λόγω ατυχήματος που πιθανώς προκληθεί σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, 
γονέων και κηδεμόνων αυτών), με υπαιτιότητά του, από την κατοχή, χρήση και γενικά λειτουργία των 
χώρων και εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιεί για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 

Νόμιμη ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων που απορρέει από τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες ακόμα και αν γίνονται εκτός του ωραρίου του εκπαιδευτικού ιδρύματος με την 
προϋπόθεση ότι πρόκειται για πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από την διοίκηση του ιδρύματος καθώς 
επίσης και κατά την διάρκεια οργανωμένων εκδρομών στην ελληνική επικράτεια και επισκέψεων σε 
ιδρύματα, μουσεία, εκπαιδευτικούς χώρους κ.λπ. με την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές 
πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του προσωπικού του ασφαλισμένου. 

 
 Προτεινόμενες επεκτάσεις: 

 Νόμιμη ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα. (εξαιρείται η ευθύνη για υλικές ζημιές από 
πυρκαγιά κ.λπ. όπως αυτή δύναται να ασφαλίζεται από ασφαλιστήριο περιουσίας αναφορικά με την 
ευθύνη μισθωτή έναντι εκμισθωτή και γειτόνων) 

 Διάρρηξη /διαρροή σωληνώσεων 

 Εργοδοτική ευθύνη 

 
 

 Ασφαλισμένα Κεφάλαια  

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις 
   

Πρόγραμμα  
Α 

  
    Πρόγραμμα 

Β 

 
    Πρόγραμμα 

Γ 

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο € 15.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00

Υλικές ζημιές κατά περιστατικό € 7.500,00 € 15.000,00 € 30.000,00

Ομαδικό ατύχημα κατά περιστατικό 
(σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) € 30.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00

Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης για το σύνολο 
των καλύψεων 

€ 60.000,00 € 120.000,00 € 240.000,00

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά μαθητή  
(Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο) € 0,68 € 0,83 € 0,98 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρο ανά μαθητή 
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και Φροντιστήριο) € 0,29 € 0,44 € 0,59 

Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα για την έκδοση 
ασφαλιστηρίου (βασικοί κίνδυνοι και επεκτάσεις) € 43,95 € 53,71 € 83,01 
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 Τιμολόγιο Επεκτάσεων; 

 Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα: Το 1/2 του ετήσιου ασφαλίστρου. 

 Διάρρηξη /διαρροή σωληνώσεων: To 1/4 του ετήσιου ασφαλίστρου. 

 Εργοδοτική ευθύνη: Το 30% του ετήσιου ασφαλίστρου. 

 

 Απαλλαγή:  

 € 150,00 για κάθε υλική ζημιά τρίτου. 
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Αστική Ευθύνη Εμπορικών Επιχειρήσεων 

 
 
 Ασφαλισμένος: Ο κάθε φορά ιδιοκτήτης Εστιατορίου, Οβελιστηρίου, Πιτσαρίας, Ζυθοπωλείου, Πρόχειρου 

φαγητού, Μπαρ, Καφενείου, Οινοπωλείου, Ζαχαροπλαστείου (χωρίς ίδια μέσα παραγωγής 
ζαχαροπλαστικής και παγωτών) τα οποία λειτουργούν με νόμιμη άδεια καθώς και ο κάθε φορά ιδιοκτήτης 
καταστημάτων πώλησης καταναλωτικών ειδών (εκτός τροφίμων). 

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές βλάβες / Θάνατος ή / και Υλικές 
ζημιές) λόγω ατυχήματος που πιθανώς προκληθεί σε τρίτους πελάτες / προμηθευτές, με υπαιτιότητά του, 
από την κατοχή, χρήση και γενικά λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί για την 
άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 

 
 Προτεινόμενες επεκτάσεις: 

 Νόμιμη ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα (εξαιρείται η ευθύνη για υλικές ζημιές από 
πυρκαγιά κ.λπ. όπως αυτή δύναται να ασφαλίζεται από ασφαλιστήριο περιουσίας αναφορικά με την 
ευθύνη μισθωτή έναντι εκμισθωτή και γειτόνων) 

 Διάρρηξη /διαρροή σωληνώσεων 

 Εργοδοτική ευθύνη 

 Τροφική δηλητηρίαση. Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες από παραγωγή / διάθεση (τροφική 
δηλητηρίαση) εντός των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι η πώληση και η ζημιά έχουν συμβεί 
κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης και τουλάχιστον τρία (3) άτομα υπέστησαν βλάβη από την 
ίδια αιτία/ περιστατικό. 

 

 
 

 
 

 Ασφαλισμένα Κεφάλαια  

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις 
  

Πρόγραμμα  
Α 

  
  Πρόγραμμα 

Β 

 
  Πρόγραμμα 

Γ 

 Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο € 15.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00

 Υλικές ζημιές κατά περιστατικό € 7.500,00 € 15.000,00 € 30.000,00

Ομαδικό ατύχημα κατά περιστατικό 
(σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) € 30.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00

Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης για το σύνολο 
των καλύψεων 

€ 60.000,00 € 120.000,00 € 240.000,00

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά τ. μ. € 0,39 € 0,49 € 0,59 

Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα για την έκδοση 
ασφαλιστηρίου (βασικοί κίνδυνοι και επεκτάσεις) € 43,95 € 53,71 € 83,01 
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 Τιμολόγιο Επεκτάσεων: 

 Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα: Διπλασιασμός του ετήσιου ασφαλίστρου ανά τ. μ. 

 Διάρρηξη /διαρροή σωληνώσεων: To 1/4 του ετήσιου ασφαλίστρου ανά τ. μ. 

 Εργοδοτική ευθύνη: Το 30% του ετήσιου ασφαλίστρου. 

 Τροφική δηλητηρίαση: Το 35% του ετήσιου ασφαλίστρου. 

 

 Απαλλαγή:  

 € 150,00 για κάθε υλική ζημιά τρίτου. 

 

 Εξαιρέσεις:  

Εξαιρούνται οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ύπαρξη χώρων στάθμευσης, αιθουσών ψυχαγωγικών 
παιγνιδιών ή μπιλιάρδου καθώς και οι εξωτερικοί πωλητές (delivery). 
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Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων 

 
 
 Ασφαλισμένος: Ο κάθε φορά συντηρητής ανελκυστήρων. 

 
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές βλάβες / Θάνατος ή / και υλικές 
ζημιές) λόγω ατυχήματος που πιθανώς προκληθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητά του κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από τυχόν πλημμελή λειτουργία 
των ανελκυστήρων που συντηρεί (σύμφωνα με σύμβαση συντήρησης που έχει συνάψει) ο 
ασφαλισμένος. 

 

 
 
 Απαλλαγή:  

 € 150,00 για κάθε υλική ζημιά τρίτου 

 
 Προϋποθέσεις: 

 Ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλοι οι ανελκυστήρες που συντηρεί ο ασφαλισμένος ανά κτίριο. 

 Υποβολή αναλυτικής κατάστασης των προς ασφάλιση ανελκυστήρων. 

 

 Ασφαλισμένα Κεφάλαια  

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις 
  

Πρόγραμμα  
Α 

 
  Πρόγραμμα 

Β 

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο € 15.000,00 € 30.000,00

Υλικές ζημιές κατά περιστατικό € 7.500,00 € 15.000,00

Ομαδικό ατύχημα κατά περιστατικό 
(σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) € 30.000,00 € 60.000,00

Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης για το σύνολο 
των καλύψεων 

€ 60.000,00 € 120.000,00

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά ανελκυστήρα ατόμων 
ή / και εμπορευμάτων € 4,30 € 5,37 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά ανελκυστήρα 
μεταφοράς εμπορευμάτων αποκλειστικά € 8,30 € 10,25 

Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα για την έκδοση 
ασφαλιστηρίου (βασικοί κίνδυνοι και επεκτάσεις) € 126,95 € 161,13 
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Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Γιατρών 

Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση 

 
 
 Κάλυψη: Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιατρού για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε 

τρίτους / ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του, συνεπεία ατυχήματος κατά τη διάρκεια της νόμιμης 
άσκησης των καθηκόντων του στα πλαίσια της ειδικότητάς του. 

 
Η κάλυψη αστικής ευθύνης επεκτείνεται ώστε να καλύπτει επίσης, τις εξής περιπτώσεις: 

 Σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει ο ιατρός κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε 
κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του (χωρίς επασφάλιστρο). 

 Σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με 
υπαιτιότητά της, από την κατοχή, χρήση και εν γένει λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του 
ιατρείου, μέχρι του ποσού € 25.000 ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος με απαλλαγή € 150,00 σε 
κάθε υλική ζημιά. Η παρούσα επέκταση θα παρέχεται με επασφάλιστρο € 65,00.  

Το συμβόλαιο ισχύει μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και δεν καλύπτει βλάβες ή ζημιές που θα 
προξενήσει ο ασφαλισμένος από την άσκηση του επαγγέλματός του εκτός αυτής. 

  
 Καθορισμός περιόδου αναγγελίας απαιτήσεων: Η εταιρία ευθύνεται για αποζημίωση ζημιών οι οποίες 

οφείλονται σε συμβάντα που συνέβησαν κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος συμβολαίου και για τα 
οποία συμβάντα ηγέρθη απαίτηση αποζημίωσης από τον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια ισχύος του 
παρόντος συμβολαίου - “Claims made” χωρίς αναδρομική ισχύ, με περίοδο «αργοπορημένης δήλωσης 
αξίωσης προς αποζημίωση» 12 μηνών από της λήξεως της ασφάλισης. 

Σε περίπτωση που ο ιατρός επιλέξει περίοδο αργοπορημένης δήλωσης αξίωσης προς αποζημίωση 24 
μήνες από της λήξεως της ασφάλισης τα πιο κάτω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 20%. 

 
Για να εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρού πρέπει:  

 Ο ιατρός να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για 
να ασκεί το επάγγελμά του. 

 Να υποβληθεί αίτηση ασφάλισης, πλήρως συμπληρωμένη, σφραγισμένη & υπογεγραμμένη από τον 
ιατρό και να γίνει αποδεκτή από την εταιρία. 

 Ρητή αναφορά της αναγνωρισμένης από τον Ιατρικό Σύλλογο, ειδικότητας του ιατρού. 
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 Βασικές εξαιρέσεις του συμβολαίου Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών: 

 
Το συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρών περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές εξαιρέσεις: 

 Βλάβες αισθητικής φύσεως ως αποτέλεσμα χειρουργικών επεμβάσεων. (Υπάρχει η δυνατότητα 
επέκτασης της κάλυψης, κατόπιν συμφωνίας). 

 Γενετικές μεταλλάξεις / βλάβες οφειλόμενες σε ακτινοβολίες. 

 Ευθύνη από μετάδοση μολυσματικών νόσων, AIDS, κ.λπ. συναφή. 

 Ευθύνη που απορρέει από την ιδιότητά του ως ερευνητής ή/και χορηγός κλινικών μελετών. 

 Παράνομες επεμβάσεις – μέθοδοι μη ανεγνωρισμένοι από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο καθώς και 
παροχή, προώθηση, σύσταση και χρήση φαρμάκων, σκευασμάτων κ.λπ. συναφών μη εγκεκριμένων 
από τον ΕΟΦ. 

 Πράξεις του ασφαλισμένου ιατρού εφ’ όσον αυτός βρισκόταν υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών 
ή οινοπνευματωδών ποτών.  

 Ευθύνη του Νοσοκομείου που απορρέει από (α) την παροχή Ιατρικής αγωγής/ περίθαλψης και 
νοσηλείας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης που απορρέει 
από τις πράξεις / παραλείψεις ενός εκάστου εκ των ιατρών και του νοσηλευτικού και λοιπού μη 
νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολούνται από το ή στο Νοσοκομείο και (β) τη χρήση, κατοχή 
και λειτουργία κυρίως ιατρικών (π.χ. εργαστηρίων, χειρουργείων, θαλάμων νοσηλείας κ.λπ.) ή / και 
συμπληρωματικών (π.χ. βοηθητικοί χώροι, περίπτερα, καφετέριες κ.λπ.) χώρων και εγκαταστάσεων. 

 
 

* Σημείωση: Με την κάλυψη της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του Ιατρού δεν καλύπτεται σε καμία 
περίπτωση η Ποινική ή η Πειθαρχική Ευθύνη του Ιατρού. 
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Τιμολόγιο  

 
 
 Πίνακας ασφαλίστρων 

 
* Δεν καλύπτονται πλαστικοί χειρουργοί. 

 
 
 
 Επεξηγήσεις - Σημειώσεις 

 Τα ανωτέρω ασφάλιστρα περιλαμβάνουν 10% δικαίωμα συμβολαίου και 10% φόρο ασφαλίστρων. 

 Στην περίπτωση που ο προς ασφάλιση ιατρός εκτελεί χειρουργικές ή / και επεμβατικές πράξεις, τότε 
εντάσσεται στην κατηγορία ασφαλίστρων των χειρουργών κ.λπ.  

 Τα παραπάνω ασφάλιστρα για την κάλυψη ακτινοθεραπευτών και οφθαλμιάτρων που 
χρησιμοποιούν συσκευές laser, επιβαρύνονται κατά 35%. 

 Δίδεται έκπτωση 40% στα παραπάνω ασφάλιστρα για την ασφάλιση ειδικευόμενων ιατρών. 

 Δίδεται έκπτωση 25% στα παραπάνω ασφάλιστρα, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εκτελεί τα 
καθήκοντά του με πλήρες ωράριο σε κρατικό νοσοκομείο, και δεν ασκεί το επάγγελμα του ατομικά. 
(Περιορισμός δραστηριότητας). 

Όρια Ευθύνης  

Χειρουργοί, 
Γαστρεντερολόγοι, 
Ακτινοθεραπευτές, 

Ακτινολόγοι, 
Ραδιολόγοι 

Αναισθησιολόγοι 
Μαιευτήρες Οδοντίατροι 

Λοιπές 
ειδικότητες χωρίς 
χειρουργικές 
επεμβάσεις 

€ 30.000 ανά περιστατικό και € 30.000 ετησίως € 300,00 € 334,00 € 175,00 € 144,00

€ 75.000 ανά περιστατικό και € 75.000 ετησίως € 404,00 € 450,00 € 236,00 € 194,00

€ 100.000 ανά περιστατικό και € 100.000 ετησίως € 445,00 € 496,00 € 260,00 € 214,00

€ 150.000 ανά περιστατικό και € 150.000 ετησίως € 518,00 € 576,00 € 302,00 € 248,00

€ 250.000 ανά περιστατικό και € 250.000 ετησίως € 621,00 € 692,00 € 363,00 € 298,00

€ 300.000 ανά περιστατικό και € 300.000 ετησίως € 700,00 € 778,00 € 408,00 € 335,00

€ 400.000 ανά περιστατικό και € 400.000 ετησίως € 803,00 € 893,00 € 469,00 € 385,00

€ 500.000 ανά περιστατικό και € 500.000 ετησίως € 958,00 € 1.066,00 € 560,00 € 459,00

€ 600.000 ανά περιστατικό και € 600.000 ετησίως € 1.140,00 € 1.268,00 € 665,00 € 546,00
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 Τα ως άνω όρια ευθύνης παρέχονται κατά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος.  

 Στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε:  

 α) σαν ετήσιο όριο ευθύνης το διπλό όριο ανά περιστατικό, τότε τα ανωτέρω ασφάλιστρα 
προσαυξάνονται κατά 15% και  

 β) σαν ετήσιο όριο ευθύνης το τριπλό όριο ανά περιστατικό, τότε τα ανωτέρω ασφάλιστρα 
προσαυξάνονται κατά 25%. 

 
 



 

    

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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Γενικά Στοιχεία 
 
Στόχος της Generali είναι η υγιής ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της με σωστή τιμολογιακή πολιτική και 
προσεκτικó underwriting με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας και την εξασφάλιση 
σταθερού πλαισίου συνεργασίας για όλους τους συνεργάτες μας. 

Στο πλαίσιο αυτό εξακολουθούμε να επιδιώκουμε την περαιτέρω ανάπτυξη στις κατηγορίες Generali New Car 
και Generali Target (αυτοκίνητα στόχοι) προσφέροντας εξαιρετικά ανταγωνιστικά τιμολόγια. Στο πλαίσιο της 
καλύτερης εξυπηρέτησης όλων των  ασφαλισμένων μας: 

 Προσφέρουμε δωρεάν σε όλα τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα των ασφαλισμένων της Εταιρίας μας την κάλυψη 
αερόσακου.  

 Επεκτείναμε την συνεργασία μας με την εταιρία Carglass όσον αφορά στις επιθεωρήσεις των οχημάτων 
που ανήκουν σε ασφαλισμένους Generali, ασφαλισμένους με ασφαλιστήριο στόλου. Το πρόγραμμα 
προληπτικού ελέγχου κρυστάλλων αυτοκινήτου ProAction παρέχεται δωρεάν από την Generali μέσω των 
υπηρεσιών της Carglass. 

 Συνεχίζουμε την ειδική κατηγορία τιμολόγησης για τα Ε.Ι.Χ. που ανήκουν στις μάρκες: BMW, MERCEDES, 
PORSCHE & LEXUS και προσφέρουμε έκπτωση 30% επί του βασικού τιμολογίου μας ανεξάρτητα από την 
ηλικία του αυτοκινήτου. Επίσης συνεχίζουμε την προσφορά ειδικών τιμολογίων για τους πελάτες που έχουν 
στην ιδιοκτησία τους Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα μάρκας AUDI, CHRYSLER, FORD, OPEL, RENAULT, SAAB, VOLKSWAGEN, 
VOLVΟ καθώς και ειδικές τιμές για οποιοδήποτε καινούριο αυτοκίνητο. 

 Συνεργαζόμαστε με την εταιρία Carglass στη δημιουργία συστήματος δωρεάν αντικατάστασης 
κρυστάλλων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. 

 Προσφέρουμε τη χρήση της Φροντίδας Ατυχήματος για όσους πελάτες – ασφαλισμένους στον κλάδο 
αυτοκινήτων τη χρειάζονται. 

 Παρέχουμε τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους μας να επισκευάσουν τα κρύσταλλα των αυτοκινήτων 
τους δωρεάν μέσω της συνεργασίας μας με την εταιρία Carglass, σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. 

 Συνεργαζόμαστε με επίσημους εμπόρους ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες / ασφαλισμένους μας σε 
περίπτωση τροχαίου ατυχήματος τη δυνατότητα επισκευής των αυτοκινήτων τους χωρίς εκταμίευση 
χρημάτων (αν δεν ευθύνονται για το ατύχημα) ή με μεγάλες εκπτώσεις (αν ευθύνονται για το ατύχημα). 

Διαθέτουμε εξειδικευμένα προϊόντα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων μας, με όρους και 
προϋποθέσεις ασφάλισης από τις πλέον ευρείες και ολοκληρωμένες της αγοράς: 

1. Ασφαλιστήριο – «πακέτο» για μεμονωμένα αυτοκίνητα  
2. Ομαδικό ασφαλιστήριο Στόλου Αυτοκινήτων  
3. Ασφαλιστήρια ομάδων πελατών με κοινά χαρακτηριστικά (affinity groups) 

Που απευθύνονται: 
 Το Ασφαλιστήριο Μεμονωμένων Αυτοκινήτων απευθύνεται σε ιδιώτες, ιδιοκτήτες ενός ή περισσοτέρων 

αυτοκινήτων ή σε επιχειρήσεις που έχουν στην ιδιοκτησία τους λιγότερα από 20 αυτοκίνητα.  

 Το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Στόλου Αυτοκινήτων, αφορά εταιρικούς πελάτες και απευθύνεται αποκλειστικά 
σε επιχειρήσεις που έχουν στην ιδιοκτησία τους περισσότερα από 20 οχήματα και προσαρμόζεται στις 
κάθε  φορά ασφαλιστικές ανάγκες του ασφαλισμένου. 

 Το Ασφαλιστήριο Ομαδοποιημένων Πελατών (affinity group) αποτελεί μοναδική λύση που προσφέρει η 
Generali και δημιουργεί εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις για ομάδες ιδιωτών που έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά και επιλέγουν όλοι κοινές ασφαλιστικές καλύψεις. 
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Προϋποθέσεις Ασφάλισης  

 
 
 Γενικές Προϋποθέσεις  

Η Generali προκειμένου να αποδεχθεί να ασφαλίσει μεμονωμένο αυτοκίνητο, πρέπει κατά τον χρόνο της 
ασφάλισης να ισχύουν τα παρακάτω: 

 Η ηλικία του ιδιοκτήτη / οδηγού του αυτοκινήτου να είναι μεταξύ 18 και 65 ετών. 

 Το αυτοκίνητο να είναι νεώτερο των 10 ετών από την πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας του (1η άδεια 
κυκλοφορίας), σε αντίθετη περίπτωση προσαύξηση ασφαλίστρων κατά 50% χωρίς εφαρμογή σε 
αυτή την περίπτωση των διατάξεων για έκπτωση Μάρκας, Στόχου και Καινούργια. 

 Το Bonus-Malus του αυτοκινήτου να μην ξεπερνά την βαθμίδα 10. 

 Να ασφαλίζεται για καλύψεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Generali που αναφέρονται στο 
παρόν. 

 Η ασφαλισμένη αξία του αυτοκινήτου να μην είναι μικρότερη της «τρέχουσας πραγματικής / 
εμπορικής αξίας» του, δηλαδή της αξίας πώλησής του ως μεταχειρισμένο.  

 Ο καθορισμός της ασφαλισμένης αξίας είναι υποχρέωση και ευθύνη του ασφαλισμένου. 

 Ανάληψη κινδύνου για αξία αυτοκινήτου πάνω από € 150.000,00 είναι εφικτή μόνον όταν ασφαλίζονται 
ήδη ή παράλληλα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του  ασφαλισμένου. 

 
 Ειδικές Προϋποθέσεις 

Προσφέρουμε προγράμματα για: 

Αυτοκίνητα μάρκας: BMW, MERCEDES, PORSCHE & LEXUS Ε.Ι.Χ. - (Ειδικό Τιμολόγιο) 
Δημιουργήσαμε ειδική κατηγορία για τα Ε.Ι.Χ. που ανήκουν στις προαναφερόμενες μάρκες 
ανεξάρτητα από την ηλικία του αυτοκινήτου με στόχο να προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας 
νέα και ανταγωνιστικά προγράμματα.  

Προϋποθέσεις για την ισχύ αυτού του τιμολογίου είναι: 
Η άδεια κυκλοφορίας να έχει εκδοθεί στο όνομα φυσικού προσώπου του οποίου (ιδιοκτήτη) η ηλικία 

είναι μεταξύ 30 και 65 ετών. 

Καινούργια Αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ. (Βασικό Τιμολόγιο)  
Στα πλαίσια δημιουργίας υγιούς χαρτοφυλακίου και περαιτέρω ανάπτυξης στην κατηγορία 
καινούργιου αυτοκινήτου, η Generali έχει καθιερώσει ως βασικό τιμολόγιο αυτό που ισχύει για 
«καινούργια αυτοκίνητα». 

Προϋποθέσεις για την ισχύ αυτού του τιμολογίου είναι: 
Η ηλικία του αυτοκινήτου να μην υπερβαίνει τα 5 έτη 
Η αξία του αυτοκινήτου να είναι ίση ή μεγαλύτερη από € 7.000,00 

 
Αυτοκίνητα / Πελάτες – Στόχοι 

Η Generali στοχεύει ειδικά στην ασφάλιση πελατών που έχουν στην ιδιοκτησία τους Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα 
μάρκας AUDI, CHRYSLER, FORD, OPEL, RENAULT, SAAB, VOLKSWAGEN, VOLVΟ, εφόσον: 
 Η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στο όνομα φυσικού προσώπου του οποίου (ιδιοκτήτη) η ηλικία 

είναι μεταξύ 30 και 65 ετών. 
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 Μη Επιθυμητοί Κίνδυνοι 

Η Generali δεν αναλαμβάνει την ασφάλιση των παρακάτω κατηγοριών αυτοκινήτων: 

 Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, (επιβατηγά Ι.Χ. ή/ και μεταφοράς προσωπικού), ΤΑΧΙ, Αγοραία, 
Αυτοκίνητα Σχολών Οδηγών. 

 Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας ή Ξένης Αποστολής (ΞΑ) ή με πινακίδες κυκλοφορίας 
Διπλωματικού (CD) ή Προξενικού (CC) σώματος. 

 Αγωνιστικά αυτοκίνητα ή/ και αυτοκίνητα που έχουν υποστεί ειδικές μετατροπές, ή ιδιοκατασκευές. 

 Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως (ΦΔΧ), Τουριστικά Λεωφορεία, Δημόσια μέσα μεταφοράς, Αυτοκίνητα 
που μεταφέρουν εύφλεκτα υλικά (βυτιοφόρα κ.λπ.). 

 Μηχανήματα Έργου ή συναφούς χρήσης (που δεν φέρουν νόμιμη πινακίδα κυκλοφορίας ή/ και που 
ασφαλίζονται μεμονωμένα από ιδιώτες). 

 Πυροσβεστικά οχήματα, Ασθενοφόρα, Σχολικά λεωφορεία. 

 Φ.Ι.Χ. και Μοτοσικλέτες (εκτός εάν ασφαλίζονται παράλληλα με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης / φορέα στον οποίο ανήκουν, οπότε εξετάζεται κατά περίπτωση από το αρμόδιο τμήμα 
Underwriting). 

 
Η ασφάλιση μεμονωμένων αυτοκινήτων / στόλου αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Νομικών Προσώπων (Φορτηγά ή 
Μηχανήματα Έργου ή συναφείς χρήσεις), είναι δυνατή μόνον όταν ασφαλίζονται ήδη ή παράλληλα και τα 
λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή ασφαλιστικά συμφέροντα του νομικού προσώπου. 
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Έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης 

 
 
Η ασφάλιση περιλαμβάνει την υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη Αστικής Ευθύνης και προαιρετικές 
συμπληρωματικές καλύψεις. Οι καλύψεις που προσφέρει η Generali στους ασφαλισμένους της συνοπτικά 
είναι οι ακόλουθες: 
 

 Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων (ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ) 

Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης που προσφέρει η Generali στους ασφαλισμένους της συνοπτικά 
περιλαμβάνει: 

 Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων (Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές). Δεν θεωρούνται τρίτοι ο οδηγός ή / 
και ο ιδιοκτήτης του οχήματος. 

 Στην κάλυψη Υλικών Ζημιών έναντι τρίτων συμπεριλαμβάνεται και η ευθύνη λόγω μετάδοσης 
Πυρκαγιάς μέχρι € 15.000,00 ως επιμέρους όριο ευθύνης, κατά περιστατικό και κατά έτος. 

 Υλικές ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν κατά την διάρκεια της κίνησης του ασφαλισμένου 
οχήματος εντός χώρων στάθμευσης και φυλασσομένων χώρων με την προϋπόθεση ότι παραμένει ή 
κινείται σε αυτούς νόμιμα. Καλύπτεται η αστική ευθύνη κατά την μεταφορά του οχήματος εντός 
πορθμείου, οχηματαγωγού, οδικώς, σιδηροδρομικώς και ατμοπλοϊκώς. 

 Υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από τη σύγκρουσή του με ανασφάλιστο 
όχημα (το οποίο φέρει ελληνικές πινακίδες). Η Generali ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις υλικές 
ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος. Το ανώτατο όριο ευθύνης της Generali προς αποζημίωση 
ορίζεται στο ποσό των € 10.000,00 ανά ζημιά με ανώτατο όριο κατά την διάρκεια ισχύος του 
ασφαλιστηρίου το ασφαλιστικό ποσό υλικών ζημιών που ορίζεται στο ασφαλιστήριο για την κάλυψη 
Αστικής Ευθύνης.  

Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του ασφαλισμένου αποτελεί η:  

 Διαπίστωση της ευθύνης του ανασφάλιστου οχήματος η οποία θα πρέπει να προκύπτει υποχρεωτικά 
από δημόσια έγγραφα (αντίγραφο δελτίου συμβάντος επιληφθείσης αστυνομικής αρχής ή ποινική 
δικογραφία). 

 Διαφύλαξη των δικαιωμάτων του κατά τον νόμο, εναντίον του υπευθύνου τρίτου για την 
αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς. 

Οι καλύψεις, «Αστική Ευθύνη προς Τρίτους κατά την μεταφορά του οχήματος και εντός φυλασσομένων 
χώρων» καθώς και οι «Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα» προσφέρονται δωρεάν σε όλα τα Ε.Ι.Χ. 
αυτοκίνητα των ασφαλισμένων της Εταιρίας μας. 

*Σημείωση : Η Generali δεν ασφαλίζει οχήματα με κάλυψη ΜΟΝΟ Αστικής Ευθύνης. 
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 Πυρκαγιά 

Η κάλυψη πυρκαγιάς περιλαμβάνει οποιαδήποτε ζημιά του οχήματος από πυρκαγιά, 
συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς από εμπρησμό ή/ και από τρομοκρατικές ενέργειες.  

 
 Ολική Κλοπή 

Η κάλυψη ολικής κλοπής καλύπτει την ολική απώλεια του οχήματος λόγω κλοπής του, εφόσον δεν 
ανεβρεθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών από το συμβάν. 

 
 Μερική Κλοπή 

Η κάλυψη μερικής κλοπής καλύπτει τις επιμέρους ζημιές ή απώλειες μερών του οχήματος κατά την κλοπή 
ή / και την απόπειρα κλοπής του. Στην κάλυψη περιλαμβάνεται και η αξία του τυχόν ραδιοκασετόφωνου 
με όριο αποζημίωσης (σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί η ειδική αξία του) μέχρι € 235,00. 

 
 Ίδιες Ζημιές 

Η κάλυψη ιδίων ζημιών περιλαμβάνει οποιαδήποτε ζημιά του οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, 
ανατροπή και πτώση /κατακρήμνισή του. Δεν περιλαμβάνει ζημιές μεμονωμένων κακόβουλων ενεργειών 
(χαράγματα με αιχμηρό αντικείμενο, βάψιμο με σπρέι κ.λπ.). 

 Στάσεις, Απεργίες, Τρομοκρατικές Ενέργειες 

Η κάλυψη στάσεων / απεργιών/ τρομοκρατικών ενεργειών περιλαμβάνει οποιαδήποτε υλική ζημιά του 
οχήματος (εκτός από πυρκαγιά) από τρομοκρατικές ενέργειες ή κατά την διάρκεια και λόγω πολιτικο-
κοινωνικών ταραχών. 

 Κακόβουλη Βλάβη 

Η κάλυψη κακόβουλης βλάβης περιλαμβάνει οποιαδήποτε υλική ζημιά του ασφαλισμένου οχήματος από 
κακόβουλη βλάβη. 

 Φυσικά Φαινόμενα 

Η κάλυψη φυσικών φαινομένων περιλαμβάνει οποιαδήποτε ζημιά του οχήματος από καιρικά / φυσικά 
φαινόμενα, όπως σεισμό, πλημμύρα, θύελλα κ.λπ. 

 Θραύση Κρυστάλλων 

Η κάλυψη θραύσης κρυστάλλων περιλαμβάνει κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την 
αντικατάσταση των παραθύρων / κρυστάλλων του οχήματος λόγω τυχαίας θραύσης τους. 

 Προσωπικό Ατύχημα 

Ιδιοκτήτη ή/ και οδηγού του οχήματος. 
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 Νομικές Δικαστικές Δαπάνες 

Η κάλυψη Νομικές Δικαστικές Δαπάνες καλύπτει δαπάνες που θα κάνει ο ασφαλισμένος για την δικαστική 
διεκδίκηση απαιτήσεών του κατά τρίτων ή την δικαστική άμυνά του έναντι απαιτήσεων τρίτων που 
προκλήθηκαν λόγω επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου, με ανώτατο όριο ευθύνης της Generali ποσό 
€ 3.000,00 ανά ζημία (συμπεριλαμβανομένων όλων των βαθμίδων νομικής αστικής διαδικασίας). Το 
ανώτατο όριο ευθύνης της Generali για αποζημίωση νομικών δαπανών δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό 
των € 3.000,00 ανά ασφαλιστικό έτος.     

 Οδική Βοήθεια  

(Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ασφαλιστηρίου αυτοκινήτου) 

 Νομική Προστασία  

 
 Φροντίδα Ατυχήματος (ACCIDENT CARE)  

H κάλυψη αυτή αφορά βοήθεια προς τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ατυχήματος (επιτόπια συλλογή 
στοιχείων, συμπλήρωση δήλωσης, ρυμούλκηση ασφαλισμένου οχήματος, κ.λπ.). 

 

 Ενοικίαση αυτοκινήτου λόγω Πυρκαγιάς ή Ολικής Κλοπής – Δωρεάν Παροχή 

Η κάλυψη ενοικίασης αυτοκινήτου περιλαμβάνει την παροχή ενοικίασης αυτοκινήτου, μέχρι 11 ίππους, σε 
περίπτωση ζημιάς συνεπεία πυρκαγιάς (της οποίας το ύψος ζημιάς ξεπερνά το 35% της τρέχουσας 
πραγματικής αξίας του αυτοκινήτου) και ολικής κλοπής.  

Η κάλυψη προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα των ασφαλισμένων της Εταιρίας μας. 

Διευκρινίζουμε ότι η παραπάνω κάλυψη παρέχεται εφόσον το ασφαλισμένο αυτοκίνητο καλύπτεται για 
κινδύνους πυρκαγιάς και ολικής κλοπής. 

 Κάλυψη αερόσακων – Δωρεάν Παροχή 

Η κάλυψη αερόσακου καλύπτει ζημιές που θα προκληθούν στον αερόσακο λόγω ατυχήματος 
(σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, πτώση ή και κατακρήμνιση) του οχήματος με ανώτατο 
όριο ευθύνης της Generali το ποσό των € 800,00 ανά ατύχημα και ανά ασφαλιστικό έτος. Η κάλυψη 
ζημιών στον αερόσακο λόγω ατυχήματος δεν ισχύει σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος. 

Η παραπάνω κάλυψη προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα των ασφαλισμένων της Εταιρίας 
μας. 

Σημείωση: Οι παροχές Οδικής Βοήθειας και Νομικής Προστασίας (DAS) παρέχονται με την έκδοση 
ξεχωριστών ασφαλιστηρίων (ετήσιας διάρκειας). 
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Πακέτα Καλύψεων (Βασικό / Υποχρεωτικό Πακέτο) 

 
 
 Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων 

 Πυρκαγιά (σε «τρέχουσα εμπορική αξία» του οχήματος) 

 Ολική Κλοπή (σε «τρέχουσα εμπορική αξία» του οχήματος) 

 Μερική κλοπή (σε «τρέχουσα εμπορική αξία» του οχήματος) 

 Θραύση Κρυστάλλων (μέχρι € 1.500,00 κατά περιστατικό) 

 Φροντίδα Ατυχήματος  

 Ενοικίαση αυτοκινήτου λόγω Πυρκαγιάς ή Ολικής Κλοπής – Δωρεάν παροχή για ΕΙΧ 

 Αντικατάσταση Κρυστάλλων (Carglass) – Δωρεάν παροχή 

 Κάλυψη αερόσακων – Δωρεάν παροχή για ΕΙΧ 

 
 
Στο παραπάνω πακέτο μπορεί ο ασφαλισμένος να προσθέσει όποιες από τις παρακάτω προαιρετικές 
καλύψεις επιθυμεί: 

 Ίδιες Ζημιές  

 Στάσεις, Απεργίες και Τρομοκρατικές ενέργειες 

 Κακόβουλη Βλάβη 

 Φυσικά Φαινόμενα 

 Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού / Ιδιοκτήτη 

 Νομικές Δικαστικές Δαπάνες 

 Οδική Βοήθεια 

 Νομική προστασία  
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Όρια Ευθύνης, Ασφαλιζόμενες Αξίες, Ασφαλισμένο Κεφάλαιο 

 
 
 Αστική Ευθύνη 

Τα όρια ευθύνης που παρέχει η Generali είναι: 

 μέχρι € 500.000,00 ανά περιστατικό αναφορικά με Σωματικές Βλάβες  

 μέχρι € 500.000,00 ανά περιστατικό αναφορικά με Υλικές Ζημιές 

 Αστική Ευθύνη Τρίτων λόγω πυρκαγιάς του ασφαλισμένου οχήματος μέχρι του ποσού των € 15.000,00 
ανά ζημιά. 

 Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα μέχρι του ποσού των € 10.000,00 ανά ζημιά με ανώτατο όριο 
κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου το ασφαλιστικό ποσό υλικών ζημιών που ορίζεται στο 
ασφαλιστήριο για την κάλυψη Αστικής Ευθύνης.  

 Τα όρια κάλυψης μπορούν να αυξηθούν κατά περίπτωση μετά από ειδική συμφωνία, με όρους και 
κόστος σε συνεννόηση με τα αρμόδια τμήματα UNDERWRITING της Generali. 

 
 Συμπληρωματικές Καλύψεις Πυρκαγιάς, Κλοπής (ολικής & μερικής), Ενοικίαση αυτοκινήτου λόγω 

πυρκαγιάς και ολικής κλοπής, Ιδίων Ζημιών, Στάσεων / Απεργιών, Κακόβουλης Βλάβης, Φυσικών 
Φαινομένων 

Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες καλύψεις, η ασφαλισμένη αξία του οχήματος (ασφαλισμένο 
κεφάλαιο) πρέπει να ανταποκρίνεται στην «τρέχουσα πραγματική / εμπορική αξία» του οχήματος κατά την 
στιγμή της ασφάλισης. Δεν είναι δυνατή η ασφάλιση του οχήματος έναντι περισσοτέρων από μία από τις 
παραπάνω καλύψεις, με αξίες / ασφαλισμένα κεφάλαια διαφορετικά μεταξύ τους. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης μικρότερης ασφαλισμένης αξίας κατά την στιγμή της ζημιάς ισχύει ο όρος της 
“Υπασφáλισης” οπότε ο ασφαλισμένος θα εισπράξει αναλογικά μέρος της πραγματικής του ζημιάς. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης μεγαλύτερης ασφαλισμένης αξίας, δηλαδή «ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», ο 
ασφαλισμένος δεν μπορεί να εισπράξει περισσότερο από την «τρέχουσα εμπορική αξία» του οχήματος 
κατά την στιγμή της ζημιάς. 
 
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Generali για την κάλυψη Ενοικίαση αυτοκινήτου λόγω πυρκαγιάς ή ολικής 
κλοπής ορίζεται το ποσό των 1.500,00 € για κάθε ζημιά και ασφαλιστικό έτος. Ορίζεται απαλλαγή 5 
ημερών για κάθε ζημιά. 
 
Ανώτατο όριο ημερών κάλυψης για ζημιά συνεπεία πυρκαγιάς τριάντα (30) ημέρες. Ανώτατο όριο 
ημερών κάλυψης για ζημιά συνεπεία ολικής κλοπής αποτελεί το χρονικό διάστημα περιόδου αναμονής ή 
ημερομηνία καταβολής αποζημίωσης. 
 
 

  Συμπληρωματικές Καλύψεις Θραύσης Κρυστάλλων και Προσωπικού Ατυχήματος 

Η αποζημίωση ανά περιστατικό και ανά έτος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το όριο ευθύνης που 
αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου. 
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Ασφάλιση Υπό Ειδικές Προϋποθέσεις 

 
 
Αυτοκίνητα αδασμολόγητα με ειδικές κόκκινες ή πράσινες πινακίδες ή αυτοκίνητα ειδικού φορολογικού 
καθεστώτος με πινακίδες ΕΥ, ΕΥΥ κ.λπ. καλύπτονται μόνο μετά από ειδική έγκριση της Generali και με την 
προϋπόθεση ότι:  
 
 Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει την δυνατότητα να αγοράσει εκ νέου αυτοκίνητο με ατέλεια, 

ασφαλίζονται για συμπληρωματικούς κινδύνους στην «ελληνική αξία» (συμπεριλαμβανομένων των 
δασμών, τελών κ.λπ.). 

 
 Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να αγοράσει εκ νέου αυτοκίνητο με ατέλεια ή με 

ειδικό φορολογικό καθεστώς, ασφαλίζονται για συμπληρωματικούς κινδύνους στην «ελληνική αξία» 
(συμπεριλαμβανομένων των δασμών, τελών κ.λπ.), αλλά σε περίπτωση ολικής απώλειας / καταστροφής 
ή τεκμαρτής ολικής καταστροφής καταβάλλεται κατ΄ ανώτατο όριο η «τρέχουσα εμπορική του αξία» ως 
αδασμολόγητο (στην Ελλάδα ή αντίστοιχα στη χώρα αγοράς του). 

 

Προϋποθέσεις Ασφάλισης Συμπληρωματικών Καλύψεων 

 
 
 Η κάλυψη Ιδίων Ζημιών παρέχεται αποκλειστικά και μόνο: 

 Σε ασφαλισμένους της Generali που είτε έχουν (ήδη κατά την στιγμή της ασφάλισης του οχήματος) 
ασφαλίσει λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία στην Generali Hellas, είτε το κάνουν συγχρόνως με την 
ασφάλιση του οχήματος.  

  Τα ετήσια καθαρά ασφάλιστρα των άλλων ασφαλιστηρίων (εκτός ασφαλιστηρίων Οδικής Βοήθειας,       
Νομικής Προστασίας) δεν πρέπει να είναι λιγότερα από € 90,00 εάν: 

 Το ασφαλισμένο όχημα είναι νεώτερο των 5 ετών κατά την στιγμή της ασφάλισης 

 Το Bonus-Malus είναι ίσο ή μικρότερο του 10 κατά την στιγμή της ασφάλισης 

 Ο ιδιοκτήτης έχει άδεια οδήγησης 2 τουλάχιστον χρόνια κατά την στιγμή της ασφάλισης και η ηλικία 
του είναι από 25 μέχρι 65 ετών. 

 
 Η κάλυψη Kακόβουλης Bλάβης δίνεται αποκλειστικά και μόνο σε οχήματα που είναι νεώτερα των πέντε (5) 

ετών κατά την στιγμή της ασφάλισης και εφόσον καλύπτονται παράλληλα και για Ίδιες Ζημιές. 
 
 Η κάλυψη Στάσεις, Απεργίες, Τρομοκρατικές Ενέργειες δίνεται αποκλειστικά και μόνο εφόσον το όχημα 

καλύπτεται και για Ίδιες Ζημιές. 
 
 Η κάλυψη αυτοκινήτων Cabrio ή τύπου Τζιπ (με μαλακή οροφή) παρέχεται εφόσον: 

 Η συνήθης στάθμευση του αυτοκινήτου είναι σε κλειστό και από τις 4 πλευρές χώρο στάθμευσης 
(πάρκινγκ) που να κλειδώνει ή / και το αυτοκίνητο προστατεύεται με Immobilizer ή/ και συναγερμό. 
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Τιμολόγιο και Διαδικασίες 

 
 
 Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης - Περιοχές Κάλυψης 

Η Ελλάδα χωρίζεται σε 4 περιοχές (ανάλογα με τον τόπο έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος 
ή/και τον συνήθη τόπο κυκλοφορίας του), που εντάσσονται σε 2 «Ομάδες» ως εξής: 

 Ομάδα 1: (1) Νομός Αττικής και (2) Ηπειρωτική Ελλάδα, Εύβοια & Κρήτη  
 Ομάδα 2: (3) Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και (4) Νησιά (εκτός από Εύβοια και Κρήτη) 
 
Ανά ομάδα περιοχών ισχύουν διαφορετικά ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης όσον αφορά Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ.  

 
 Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης Οχημάτων (με χρήση άλλη εκτός από ΕΙX, ΦΙX, ΜΟΤ/ΤΕΣ) 

Τα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης καθορίζονται κατά περίπτωση από τo αρμόδιo τμήμα Underwriting της 
Generali και είναι κατά γεωγραφική περιοχή έδρας του οχήματος.  

 
 Bonus-Malus 

Αυτοκίνητα που πρώτο-ασφαλίζονται στην Generali λόγω μεταφοράς από άλλες Ασφαλιστικές Εταιρίες, 
θα ασφαλίζονται στην Generali με βάση την κατηγορία Bonus-Malus και τον αριθμό ζημιών του 
προηγούμενου δωδεκαμήνου. 

Όλα τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα των οποίων η 1η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 θα 
ασφαλίζονται στην Εταιρία μας με το ασφάλιστρο που αναφέρεται στο τιμολόγιό μας ως Β/Μ 3. 

 

 Ειδική Έκπτωση λόγω Ετήσιας Εφάπαξ Καταβολής Ασφάλιστρων 

Η Generali επιδιώκει την έκδοση των ασφαλιστηρίων σε 12μηνη περίοδο, με εφάπαξ καταβολή των 
ασφαλίστρων. Για τον σκοπό αυτό παρέχει έκπτωση λόγω ετήσιας καταβολής 3% στα ασφάλιστρα όλων 
των καλύψεων. 

 
 Ομαδική Ασφάλιση - Έκπτωση λόγω Ομαδικής Ασφάλισης (Λ.Ο.Α.) 

H Generali ΔΕΝ παρέχει οποιαδήποτε προκαθορισμένη έκπτωση λόγω ομαδικής ασφάλισης, σε 
περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης έχει στην κατοχή του και ασφαλίζει ταυτόχρονα στην Generali 
περισσότερα από ένα έως και είκοσι οχήματα ή ακόμη, σε περίπτωση ομαδικής / ταυτόχρονης ασφάλισης 
πολλών αυτοκινήτων ιδιοκτησίας μεμονωμένων προσώπων ή / και επιχειρήσεων. 

Τυχόν ειδική τιμολόγηση εξετάζεται κατά περίπτωση από το αρμόδιο τμήμα Underwriting της Generali, 
σύμφωνα με την ποιότητα του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Εφόσον γίνει ειδική τιμολόγηση λόγω 
ομαδικής ασφάλισης άλλη ειδική έκπτωση δεν παρέχεται. 
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 Επιβάρυνση λόγω Νέου Οδηγού 

Το επασφάλιστρο Νέου Οδηγού σε ηλικία (<23 ετών) ή σε εμπειρία (<1 έτους άδεια οδήγησης), καθορίζεται 
σε 30% και υπολογίζεται πάνω στα ασφάλιστρα όλων των καλύψεων εξαιρουμένων των καλύψεων 
Φυσικών Φαινομένων, Προσωπικού Ατυχήματος και Θραύση Κρυστάλλων.  

 
 
 Απαλλαγές 

Απαλλαγές ισχύουν για τις παρακάτω καλύψεις ως εξής: 

 Κάλυψη Ιδίων Ζημιών: Ορίζεται απαλλαγή 2% επί της ασφαλισμένης αξίας του οχήματος, με ελάχιστο 
ποσό € 300,00 € ανά ζημιά.  

 Κάλυψη Κακόβουλης Βλάβης: Ορίζεται απαλλαγή 2% επί της ασφαλισμένης αξίας του οχήματος, με 
ελάχιστο ποσό € 300,00 ανά ζημιά.  

 Κάλυψη Φυσικών Φαινομένων: Ορίζεται απαλλαγή 2% επί της ασφαλισμένης αξίας του οχήματος, με 
ελάχιστο ποσό € 300,00 ανά ζημιά. 

 
 Διαχείριση – Έκδοση Ασφαλιστηρίων & Προσθέτων Πράξεων 

1. Για την αποδοχή της κάλυψης και την ασφάλιση οποιουδήποτε οχήματος είναι απαραίτητη η υποβολή στην 
Generali (με fax ή ταχυδρομικώς ή αυτοπρόσωπα) όλων των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 Πλήρως συμπληρωμένη Αίτηση Ασφάλισης, υπογεγραμμένη από τον ασφαλισμένο ή μετά από 
εξουσιοδότησή του, από τον διαμεσολαβούντα συνεργάτη και να αποστέλλεται στην Generali μόνο 
ΜΙΑ φορά, είτε μέσω fax, e-mail είτε μέσω ταχυδρομείου. 

 Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος  

Σημείωση: Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν πληρούνται ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ παραπάνω προϋποθέσεις, η αίτηση Ασφάλισης 
επιστρέφεται αμέσως και η Generali ΔΕΝ αναλαμβάνει την κάλυψη. 

 
 Βεβαίωση Bonus-Malus ή αντίγραφο ασφαλιστηρίου από την προηγούμενη ασφαλιστική εταιρία. 

 Κάθε όχημα ασφαλίζεται με βάση την βεβαίωση Bonus – Malus ή το αντίγραφο ασφαλιστηρίου που 
συνοδεύει την αίτηση ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν σταλεί βεβαίωση Bonus – Malus θα 
λαμβάνεται υπόψιν αυτό που αναγράφεται στο αντίγραφο ασφαλιστηρίου της προηγούμενης 
ασφαλιστικής εταιρίας σε συνδυασμό τα στοιχεία ζημιών που παρουσιάζονται στην ΥΣΑΕ. Αν δεν 
συνοδεύεται η αίτηση με τα ανωτέρω το ασφαλιστήριο εκδίδεται με Bonus – Malus 10. 

  Σε περίπτωση που εμφανίζεται στην ΥΣΑΕ μη λογική αυξομείωση του Bonus – Malus από έτος σε έτος 
και από εταιρία σε εταιρία, η Generali διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης ή αποδοχής της ασφάλισης με 
το σωστό Bonus – Malus. 
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2. Αυτοκίνητα που η ασφαλισμένη αξία τους είναι άνω των €20.000,00 κατά την στιγμή της ασφάλισης, γίνονται 

δεκτά προς ασφάλιση για συμπληρωματικές καλύψεις, μόνο μετά την επιθεώρησή τους από τα πλήρως 
εξοπλισμένα υποκαταστήματα της εταιρίας CARGLASS ή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή συνεργάτη 
της Generali, εκτός και αν είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ (πρώτο-κυκλοφορούντα) οπότε η “Αίτηση 
Ασφάλισης” θα συνοδεύεται από τιμολόγια αγοράς. 

3. Σε περίπτωση αίτησης κάλυψης Ιδίων Ζημιών, οι αριθμοί των ασφαλιστηρίων των λοιπών κλάδων πρέπει να 
αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης του οχήματος. 

 Σε περίπτωση παράλληλης και ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να αναφέρεται το είδος του 
ασφαλιστηρίου του άλλου κλάδου, που έχει επίσης σταλεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η κάλυψη Ιδίων Ζημιών 
δεν θα γίνεται αποδεκτή. Επίσης, ΔΕΝ γίνεται δεκτή η κάλυψη του οχήματος έναντι Ιδίων Ζημιών, με την 
προοπτική πιθανής επικείμενης ασφάλισης των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου. 

4. Δεν είναι δυνατή η ανάληψη της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης εφόσον το όχημα δεν φέρει πινακίδες 
κυκλοφορίας. Η ασφάλιση με βάση τον αριθμό πλαισίου δεν είναι δυνατή (η κυκλοφορία του οχήματος σε 
δημόσια οδό χωρίς νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας είναι παράνομη). 

5. Η έκδοση “Προσωρινού Σήματος” είναι δυνατή ΜΟΝΟΝ από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο 
εκπροσώπους της Generali, εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής της ασφάλισης από την 
Generali, με βάση το παρόν. 

 Το Προσωρινό Σήμα δεν ισχύει για τις συμπληρωματικές καλύψεις. Η διάρκεια του “Προσωρινού Σήματος” 
είναι κατά ανώτατο όριο ένας (1) μήνας και ο αριθμός του αναφέρεται υποχρεωτικά στην αίτηση 
ασφάλισης του οχήματος. 

6. Οποιαδήποτε τροποποίηση ασφαλιστηρίου είναι δυνατή μόνο μετά από γραπτή αίτηση του 
ασφαλισμένου.  

 Οποιαδήποτε τροποποίηση στοιχείων ασφαλιστηρίου που είναι ήδη στο χαρτοφυλάκιο της Generali και η 
οποία εκδίδεται με ημερομηνία ισχύος μετά την ημερομηνία εφαρμογής του νέου τιμολογίου που 
επισυνάπτεται, θα επιφέρει αναλογική τροποποίηση των ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου σύμφωνα με 
το νέο τιμολόγιο της Generali. 

7. Για την ακύρωση ασφαλιστηρίου, είναι απαραίτητη η επιστροφή στην Generali του πρωτότυπου 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου και του ειδικού σήματος ασφάλισης.  

 



 

 

 

Τιμολόγιο Αυτοκινήτου 



 ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΑΣΤΙΚΗΣ   ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
1.  OΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ), ΕΥΒΟΙΑΣ & ΚΡΗΤΗΣ.

1.1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ι.Χ.Ε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ ΒΜ 3 ΒΜ 4 ΒΜ 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 ΒΜ 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΩΣ 6 339,98 361,56 393,94 420,92 453,30 480,29 507,27 539,65 175,25 186,37 203,06 216,97 233,66 247,57 261,48 278,17 
7  & 8 356,03 378,64 412,55 440,80 474,71 502,97 531,22 565,13 183,52 195,17 212,65 227,22 244,70 259,26 273,83 291,30 
9 & 10 454,99 483,87 527,21 563,32 606,65 642,76 678,87 722,20 234,53 249,42 271,76 290,37 312,71 331,32 349,93 372,27 
11 & 12 503,04 534,98 582,89 622,81 670,72 710,64 750,57 798,48 259,30 275,76 300,46 321,04 345,73 366,31 386,89 411,59 
13 & 14 567,63 603,67 657,73 702,78 756,84 801,89 846,94 901,00 292,59 311,17 339,04 362,26 390,12 413,34 436,57 464,43 

15 έως 20 605,49 643,94 701,60 749,66 807,33 855,38 903,44 961,10 312,11 331,93 361,65 386,42 416,15 440,92 465,69 495,41 
πάνω από 20 671,03 713,64 777,54 830,80 894,71 947,96 1.001,22 1.065,13 345,89 367,85 400,80 428,25 461,19 488,64 516,09 549,03 

1.2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Ι.Χ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ ΒΜ 3 ΒΜ 4 ΒΜ 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 ΒΜ 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΩΣ10 433,81 461,36 502,67 537,10 578,42 612,85 647,28 688,59 223,62 237,81 259,11 276,86 298,15 315,90 333,65 354,95 

11 έως 15 612,08 650,94 709,23 757,81 816,10 864,68 913,26 971,55 315,50 335,54 365,58 390,62 420,67 445,71 470,75 500,80 
16 έως 20 661,47 703,47 766,46 818,96 881,96 934,46 986,95 1.049,95 340,96 362,61 395,08 422,15 454,62 481,68 508,74 541,21 
21 έως 30 712,86 758,12 826,02 882,59 950,49 1.007,06 1.063,64 1.131,53 367,46 390,79 425,78 454,94 489,94 519,10 548,27 583,26 
31 έως 40 812,74 864,34 941,75 1.006,25 1.083,65 1.148,16 1.212,66 1.290,06 418,94 445,54 485,44 518,68 558,58 591,83 625,08 664,98 
41 έως 55 915,38 973,50 1.060,68 1.133,33 1.220,51 1.293,16 1.365,80 1.452,98 471,85 501,80 546,74 584,19 629,13 666,58 704,02 748,96 
56 έως 75 966,70 1.028,08 1.120,15 1.196,87 1.288,94 1.365,66 1.442,38 1.534,45 498,30 529,94 577,40 616,94 664,40 703,95 743,50 790,95 

πάνω από 75 977,00 1.039,03 1.132,08 1.209,62 1.302,67 1.380,21 1.457,75 1.550,79 503,61 535,58 583,55 623,51 671,48 711,45 751,42 799,38 

ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  



ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
2. ΟΛΙΚΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΝ ΠΛΗΝ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΚΡΗΤΗΣ

2.1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ι.Χ.Ε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.

ΙΠΠΟΙ BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΩΣ 6 316,18 336,25 366,37 391,46 421,57 446,67 471,76 501,87 162,98 173,33 188,85 201,78 217,30 230,24 243,17 258,70 
7  & 8 331,11 352,13 383,67 409,95 441,48 467,76 494,04 525,57 170,68 181,51 197,77 211,31 227,57 241,11 254,66 270,91 
9 & 10 423,14 450,00 490,30 523,88 564,18 597,77 631,35 671,65 218,11 231,96 252,73 270,04 290,82 308,13 325,44 346,21 
11 & 12 467,83 497,53 542,09 579,21 623,77 660,90 698,03 742,58 241,15 256,46 279,43 298,56 321,53 340,67 359,81 382,77 
13 & 14 527,89 561,41 611,69 653,58 703,86 745,76 787,65 837,93 272,11 289,39 315,30 336,90 362,81 384,41 406,01 431,92 

15 έως 20 563,11 598,86 652,49 697,18 750,81 795,50 840,19 893,82 290,26 308,69 336,34 359,37 387,02 410,05 433,09 460,73 
πάνω από 20 624,06 663,68 723,11 772,64 832,08 881,61 931,13 990,57 321,68 342,10 372,74 398,27 428,91 454,44 479,97 510,60 

2.2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Ι.Χ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.

ΙΠΠΟΙ BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΩΣ10 403,45 429,06 467,49 499,51 537,93 569,95 601,97 640,39 207,96 221,17 240,97 257,48 277,28 293,79 310,29 330,10 

11 έως 15 569,23 605,37 659,59 704,76 758,98 804,15 849,33 903,54 293,42 312,05 339,99 363,28 391,22 414,51 437,80 465,74 
16 έως 20 615,17 654,22 712,81 761,64 820,22 869,05 917,87 976,46 317,10 337,23 367,43 392,60 422,80 447,96 473,13 503,33 
21 έως 30 662,96 705,06 768,20 820,81 883,95 936,57 989,18 1.052,32 341,73 363,43 395,98 423,10 455,64 482,77 509,89 542,43 
31 έως 40 755,85 803,84 875,82 935,81 1.007,80 1.067,78 1.127,77 1.199,76 389,61 414,35 451,46 482,38 519,48 550,40 581,33 618,43 
41 έως 55 851,30 905,35 986,43 1.053,99 1.135,07 1.202,63 1.270,20 1.351,28 438,82 466,68 508,47 543,30 585,09 619,91 654,74 696,53 
56 έως 75 899,03 956,12 1.041,74 1.113,09 1.198,71 1.270,06 1.341,42 1.427,04 463,42 492,84 536,98 573,76 617,89 654,67 691,45 735,59 

πάνω από 75 908,61 966,30 1.052,83 1.124,95 1.211,48 1.283,59 1.355,70 1.442,24 468,36 498,09 542,70 579,87 624,47 661,65 698,82 743,42 

 ΑΕ ΞΑΝΘΗΣ 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ.
Τα παρακάτω ασφάλιστρα υπολογίζονται ανά € 1.000 ασφαλισμένης αξίας εκτός από τις καλύψεις θραύσης κρυστάλλων & προσωπικού ατυχήματος για τις  οποίες 
ισχύουν τα ασφαλισμένα κεφάλαια που αναφέρονται στις αντίστοιχες καλύψεις.

1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 BM 10 BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. 2,88 3,07 3,34 3,57 3,84 4,07 4,30 4,58 1,49 1,58 1,72 1,84 1,98 2,10 2,22 2,36 
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 5,32 5,65 6,16 6,58 7,09 7,51 7,93 8,44 2,74 2,91 3,18 3,39 3,65 3,87 4,09 4,35 
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ  ΚΛΟΠΗΣ 4,18 4,44 4,84 5,17 5,57 5,90 6,23 6,63 2,15 2,29 2,49 2,67 2,87 3,04 3,21 3,42 
Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΜΙΚΤΗ).
ανά € 1.000 μέχρι τα   πρώτα € 12.000 34,09 36,25 39,50 42,20 45,45 48,15 50,86 54,10 17,57 18,69 20,36 21,75 23,43 24,82 26,22 27,89 
ανά € 1.000 μετά τα   πρώτα € 12.000 23,44 24,93 27,16 29,02 31,26 33,12 34,98 37,21 12,08 12,85 14,00 14,96 16,11 17,07 18,03 19,18 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά 2% επί της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300.

Ε.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΣΤΑΣΕΩΝ,ΑΠΕΡΓΙΩΝ & ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. 1,00 1,06 1,16 1,24 1,33 1,41 1,49 1,58 0,51 0,55 0,60 0,64 0,69 0,73 0,77 0,82 

ΣΤ.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 1000 14,10 € 7,27 €
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 1.500 21,27 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS. 10,96 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS.
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 2.000 37,00 € 19,07 €

Ζ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 2,80 €  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS. 1,45 €  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS.
Για κάθε € 1.000 ασφαλισμένης αξίας.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά 2% επί της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Ι.Χ. & ΑΓΡ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
Α.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. 5,77 6,13 6,68 7,14 7,69 8,15 8,60 9,15 2,97 3,16 3,44 3,68 3,96 4,20 4,43 4,72 
Β.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 6,52 6,94 7,56 8,08 8,70 9,22 9,73 10,36 3,36 3,58 3,90 4,16 4,48 4,75 5,02 5,34 
Γ.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ  ΚΛΟΠΗΣ 4,18 4,44 4,84 5,17 5,57 5,90 6,23 6,63 2,15 2,29 2,49 2,67 2,87 3,04 3,21 3,42 
Δ.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ( ΜΙΚΤΗ).
ανά € 1.000 μέχρι τα   πρώτα € 12.000 47,86 50,90 55,45 59,25 63,81 67,61 71,41 75,96 24,67 26,23 28,58 30,54 32,89 34,85 36,81 39,16 
ανά € 1.000 μετά τα   πρώτα € 12.000 32,93 35,02 38,15 40,77 43,90 46,51 49,13 52,26 16,97 18,05 19,67 21,01 22,63 23,98 25,32 26,94 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά 2% επί της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300.

Ε.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΣΤΑΣΕΩΝ,ΑΠΕΡΓΙΩΝ & ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. 1,00 1,06 1,16 1,24 1,33 1,41 1,49 1,58 0,51 0,55 0,60 0,64 0,69 0,73 0,77 0,82 

ΣΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ.
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 1000 17,63 € 9,09 €
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 1.500 26,34 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS. 13,58 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS.
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 2.000 46,25 € 23,84 €

Ζ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 2,80 €  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS. 1,45 €  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS.
Για κάθε € 1.000 ασφαλισμένης αξίας.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά 2% επι της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300

 ΣΥΜΠΛ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ.
Η. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Τα ασφάλιστρα είναι  κοινά για τους ιδιοκτήτες / οδηγούς Ι.Χ.Ε. & Φ.Ι.Χ / ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ αυτοκινήτων.

ΠΛΑΝΟ 1 ΠΛΑΝΟ 2 ΠΛΑΝΟ 3 ΠΛΑΝΟ 4

Θάνατος από ατύχημα 9.000,00 15.000,00 24.000,00 30.000,00 
Μον. ολική ανικανότητα από ατύχημα 9.000,00 15.000,00 24.000,00 30.000,00 
Μον. μερική ανικανότητα από ατύχημα 9.000,00 15.000,00 24.000,00 30.000,00 
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα 300,00 600,00 900,00 1.200,00 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΛΑΝΟ 1 ΠΛΑΝΟ 2 ΠΛΑΝΟ 3 ΠΛΑΝΟ 4

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 19,23 35,83 54,33 69,54 
ΕΞΑΜΗΝΑ  ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 9,91 18,47 28,00 35,85 

 ΣΥΜΠΛ. ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑ



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ.
Το παρακάτω τιμολόγιο ισχύει για όλες τις περιοχές.

1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%.

ΚΥΒΙΚΑ (cc) BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
Μέχρι 125 cc 130,79 139,09 151,55 161,93 174,38 184,76 195,14 207,60 

Από 126 μέχρι 250 cc 150,41 159,96 174,28 186,22 200,55 212,48 224,42 238,75 
Από 251 cc και πάνω 259,21 275,67 300,35 320,93 345,61 366,18 386,76 411,44 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.

BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
67,42 71,70 78,12 83,47 89,89 95,24 100,59 107,01 
77,53 82,45 89,84 95,99 103,37 109,53 115,68 123,06 

133,61 142,10 154,82 165,43 178,15 188,75 199,36 212,08 

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%.

BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
63,15 67,16 73,17 78,18 84,20 89,21 94,22 100,23 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.

BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
32,55 34,62 37,72 40,30 43,40 45,98 48,57 51,67 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ.

3.1.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ € 100 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,58 0,61 0,67 0,71 0,77 0,81 0,86 0,92 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,30 0,32 0,34 0,37 0,40 0,42 0,44 0,47 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Η κάλυψη πυρκαγιάς δίνεται μόνο στην πραγματική εμπορική αξία της μοτοσικλέτας κατά τη στιγμή της ασφάλισης.
2. Η κάλυψη πυρκαγιάς περιλαμβάνει και ζημιές που θα προξενηθούν στην ασφαλισμένη μοτοσυκλέτα από φωτιά που
θα προξενηθεί κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και κακόβουλων βλαβών.

ΕΙΧ ΜΟΤ-ΤΕΣ  ΜΟΤ-ΤΑ



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι.Χ.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΤΟΧΩΝ, ΜΑΡΚΑΣ AUDI, CHRYSLER, FORD, OPEL, RENAULT, SAAB, VOLVO, VOLKSWAGEN

1.  OΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ), ΕΥΒΟΙΑΣ & ΚΡΗΤΗΣ.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΩΣ 6 288,98 307,33 334,85 357,79 385,31 408,24 431,18 458,70 148,96 158,42 172,60 184,43 198,61 210,43 222,26 236,44 
7  & 8 302,63 321,84 350,66 374,68 403,50 427,52 451,54 480,36 155,99 165,90 180,75 193,13 207,99 220,37 232,75 247,61 
9 & 10 386,74 411,29 448,13 478,82 515,65 546,34 577,04 613,87 199,35 212,01 230,99 246,81 265,80 281,62 297,44 316,43 
11 & 12 427,58 454,73 495,45 529,39 570,11 604,05 637,98 678,70 220,40 234,40 255,39 272,88 293,87 311,36 328,86 349,85 
13 & 14 482,48 513,12 559,07 597,36 643,31 681,60 719,90 765,85 248,70 264,49 288,18 307,92 331,60 351,34 371,08 394,77 

15 έως 20 514,67 547,35 596,36 637,21 686,23 727,07 767,92 816,94 265,29 282,14 307,40 328,46 353,72 374,78 395,84 421,10 
πάνω από 20 570,38 606,59 660,91 706,18 760,50 805,77 851,04 905,36 294,01 312,68 340,68 364,01 392,01 415,34 438,68 466,68 

2. ΟΛΙΚΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΝ ΠΛΗΝ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΚΡΗΤΗΣ.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.

ΙΠΠΟΙ ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΩΣ 6 268,75 285,82 311,41 332,74 358,34 379,67 400,99 426,59 138,53 147,33 160,52 171,52 184,71 195,70 206,70 219,89 
7  & 8 281,44 299,31 326,12 348,45 375,26 397,59 419,93 446,74 145,07 154,29 168,10 179,62 193,43 204,95 216,46 230,28 
9 & 10 359,67 382,50 416,76 445,30 479,56 508,10 536,65 570,90 185,40 197,17 214,82 229,54 247,19 261,91 276,62 294,28 
11 & 12 397,65 422,90 460,77 492,33 530,20 561,76 593,32 631,19 204,98 217,99 237,51 253,78 273,30 289,57 305,84 325,36 
13 & 14 448,71 477,20 519,93 555,55 598,28 633,89 669,50 712,24 231,29 245,98 268,01 286,36 308,39 326,75 345,11 367,13 

15 έως 20 478,64 509,03 554,62 592,61 638,19 676,18 714,17 759,75 246,72 262,39 285,89 305,47 328,96 348,55 368,13 391,62 
πάνω από 20 530,45 564,13 614,65 656,75 707,27 749,37 791,46 841,98 273,43 290,79 316,83 338,53 364,57 386,27 407,97 434,01 

 AE  ΣΤΟΧΟΙ 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Ι.Χ.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΤΟΧΩΝ, ΜΑΡΚΑΣ AUDI, CHRYSLER, FORD, OPEL, RENAULT, SAAB, VOLVO, VOLKSWAGEN

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.
Τα παρακάτω ασφάλιστρα υπολογίζονται ανά € 1.000 ασφαλισμένης αξίας εκτός από τις καλύψεις θραύσης κρυστάλλων & προσωπικού ατυχήματος
 για τις  οποίες ισχύουν τα ασφαλισμένα κεφάλαια που αναφέρονται στις αντίστοιχες καλύψεις.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
Α.ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. 2,45 2,61 2,84 3,03 3,27 3,46 3,66 3,89 1,26 1,34 1,46 1,56 1,68 1,78 1,88 2,00 
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 4,52 4,81 5,24 5,59 6,03 6,38 6,74 7,17 2,33 2,48 2,70 2,88 3,11 3,29 3,48 3,70 
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ  ΚΛΟΠΗΣ 3,55 3,78 4,11 4,40 4,73 5,02 5,30 5,64 1,83 1,95 2,12 2,27 2,44 2,59 2,73 2,90 
Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ( ΜΙΚΤΗ).
ανά € 1.000 μέχρι τα   πρώτα € 12.000 34,09 36,25 39,50 42,20 45,45 48,15 50,86 54,10 17,57 18,69 20,36 21,75 23,43 24,82 26,22 27,89 
ανά € 1.000 μετά τα   πρώτα € 12.000 23,44 24,93 27,16 29,02 31,26 33,12 34,98 37,21 12,08 12,85 14,00 14,96 16,11 17,07 18,03 19,18 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά  2% επί της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300

Ε.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΣΤΑΣΕΩΝ,ΑΠΕΡΓΙΩΝ & ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10

1,00 1,06 1,16 1,24 1,33 1,41 1,49 1,58 0,51 0,55 0,60 0,64 0,69 0,73 0,77 0,82 

ΣΤ.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 1000 11,98 € 6,18 €
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 1.500 18,08 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS. 9,32 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 2.000 31,45 € 16,21 €

Ζ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 2,80 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS. 1,45 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά 2 % επί της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300.

 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΠΛ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Ι.Χ.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΤΟΧΩΝ, ΜΑΡΚΑΣ AUDI, CHRYSLER, FORD, OPEL, RENAULT, SAAB, VOLVO, VOLKSWAGEN

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΠΛΑΝΟ 1 ΠΛΑΝΟ 2 ΠΛΑΝΟ 3 ΠΛΑΝΟ 4

Θάνατος από ατύχημα 9.000,00 15.000,00 24.000,00 30.000,00 
Μον. ολική ανικ. από ατύχημα 9.000,00 15.000,00 24.000,00 30.000,00 
Μον. μερική ανικ. από ατύχημα    % 9.000,00 15.000,00 24.000,00 30.000,00 
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 300,00 600,00 900,00 1.200,00 

ΠΛΑΝΟ 1 ΠΛΑΝΟ 2 ΠΛΑΝΟ 3 ΠΛΑΝΟ 4

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 16,35 30,46 46,18 59,11 
ΕΞΑΜΗΝΑ  ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 8,43 15,70 23,80 30,47 

 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑ



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι.Χ.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ BMW, MERCEDES, PORSCHE, LEXUS

1.  OΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ), ΕΥΒΟΙΑΣ & ΚΡΗΤΗΣ.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΩΣ 6 237,98 253,09 275,76 294,65 317,31 336,20 355,09 377,75 122,67 130,46 142,14 151,88 163,56 173,30 183,03 194,72 
7  & 8 249,22 265,05 288,78 308,56 332,30 352,08 371,86 395,59 128,47 136,62 148,86 159,05 171,29 181,48 191,68 203,91 
9 & 10 318,49 338,71 369,04 394,32 424,65 449,93 475,21 505,54 164,17 174,59 190,23 203,26 218,89 231,92 244,95 260,59 

11 & 12 352,13 374,49 408,02 435,97 469,50 497,45 525,40 558,93 181,51 193,03 210,32 224,73 242,01 256,42 270,82 288,11 
13 & 14 397,34 422,57 460,41 491,94 529,79 561,32 592,86 630,70 204,81 217,82 237,32 253,58 273,09 289,34 305,60 325,10 

15 έως 20 423,85 450,76 491,12 524,76 565,13 598,77 632,40 672,77 218,48 232,35 253,16 270,50 291,30 308,64 325,98 346,79 
πάνω από 20 469,72 499,54 544,28 581,56 626,29 663,57 700,85 745,59 242,12 257,50 280,56 299,77 322,83 342,05 361,26 384,32 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι.Χ.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - TOP ΣΤΟΧΩΝ.

2. ΟΛΙΚΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΝ ΠΛΗΝ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΚΡΗΤΗΣ.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.

ΙΠΠΟΙ ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΩΣ 6 221,33 235,38 256,46 274,02 295,10 312,67 330,23 351,31 114,09 121,33 132,19 141,25 152,11 161,17 170,22 181,09 
7  & 8 231,78 246,49 268,57 286,96 309,04 327,43 345,83 367,90 119,47 127,06 138,44 147,92 159,30 168,78 178,26 189,64 
9 & 10 296,20 315,00 343,21 366,72 394,93 418,44 441,94 470,15 152,68 162,37 176,91 189,03 203,57 215,69 227,81 242,35 

11 & 12 327,48 348,27 379,46 405,45 436,64 462,63 488,62 519,81 168,80 179,52 195,60 208,99 225,07 238,47 251,87 267,94 
13 & 14 369,53 392,99 428,18 457,51 492,70 522,03 551,36 586,55 190,48 202,57 220,71 235,83 253,97 269,09 284,20 302,35 

15 έως 20 394,18 419,20 456,74 488,03 525,57 556,85 588,14 625,68 203,18 216,08 235,44 251,56 270,91 287,04 303,16 322,51 
πάνω από 20 436,84 464,58 506,18 540,85 582,45 617,12 651,79 693,40 225,18 239,47 260,92 278,79 300,23 318,11 335,98 357,42 

 ΑΕ ΤΟΡ ΣΤΟΧΟΙ 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Ι.Χ.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ BMW, MERCEDES, PORSCHE, LEXUS

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.
Τα παρακάτω ασφάλιστρα υπολογίζονται ανά € 1.000 ασφαλισμένης αξίας εκτός από τις καλύψεις θραύσης κρυστάλλων & προσωπικού ατυχήματος
 για τις  οποίες ισχύουν τα ασφαλισμένα κεφάλαια που αναφέρονται στις αντίστοιχες καλύψεις.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
Α.ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. 2,02 2,15 2,34 2,50 2,69 2,85 3,01 3,20 1,04 1,11 1,21 1,29 1,39 1,47 1,55 1,65 
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 3,72 3,96 4,31 4,61 4,96 5,26 5,55 5,91 1,92 2,04 2,22 2,37 2,56 2,71 2,86 3,04 
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ  ΚΛΟΠΗΣ 2,92 3,11 3,39 3,62 3,90 4,13 4,36 4,64 1,51 1,60 1,75 1,87 2,01 2,13 2,25 2,39 
Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ( ΜΙΚΤΗ).
ανά € 1.000 μέχρι τα   πρώτα € 12.000 23,86 25,37 27,65 29,54 31,81 33,71 35,60 37,87 12,30 13,08 14,25 15,23 16,40 17,37 18,35 19,52 
ανά € 1.000 μετά τα   πρώτα € 12.000 16,41 17,45 19,01 20,32 21,88 23,18 24,48 26,05 8,46 9,00 9,80 10,47 11,28 11,95 12,62 13,43 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά  2% επί της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300

Ε.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΣΤΑΣΕΩΝ,ΑΠΕΡΓΙΩΝ & ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10

0,70 0,74 0,81 0,86 0,93 0,99 1,04 1,11 0,36 0,38 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 

ΣΤ.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 750 9,87 € 5,09 €
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 1.000 14,89 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS. 7,68 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 1.500 25,90 € 13,35 €

Ζ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 1,96 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS. 1,01 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά 2% επί της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300.

Η. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΒΛΑΒΩΝ BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
Ισχύει για αυτοκίνητα μέχρι 5 ετών 1,57 1,67 1,81 1,94 2,09 2,21 2,34 2,49 0,81 0,86 0,94 1,00 1,08 1,14 1,20 1,28 

ΑΠΑΛΛΑΓΗΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά 2% επί της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300.

 ΤΟΡ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΠΛ.ΚΙΝΔΥΝΟΙ



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Ι.Χ.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ BMW, MERCEDES, PORSCHE, LEXUS

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΠΛΑΝΟ 1 ΠΛΑΝΟ 2 ΠΛΑΝΟ 3 ΠΛΑΝΟ 4

Θάνατος από ατύχημα 9.000,00 15.000,00 24.000,00 30.000,00 
Μον. ολική ανικ. από ατύχημα 9.000,00 15.000,00 24.000,00 30.000,00 
Μον. μερική ανικ. από ατύχημα    % 9.000,00 15.000,00 24.000,00 30.000,00 
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 300,00 600,00 900,00 1.200,00 

ΠΛΑΝΟ 1 ΠΛΑΝΟ 2 ΠΛΑΝΟ 3 ΠΛΑΝΟ 4

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 13,46 25,08 38,03 48,68 
ΕΞΑΜΗΝΑ  ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6,94 12,93 19,60 25,09 

 ΤΟΡ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑ



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι.Χ.Ε.: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (μέχρι 5 ετών)

1.  OΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΛΗΝ ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ), ΕΥΒΟΙΑΣ & ΚΡΗΤΗΣ.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΩΣ 6 271,98 289,25 315,15 336,74 362,64 384,23 405,81 431,72 140,20 149,10 162,45 173,58 186,93 198,06 209,18 222,53 
7  & 8 284,83 302,91 330,04 352,64 379,77 402,37 424,98 452,10 146,82 156,14 170,12 181,77 195,76 207,41 219,06 233,04 
9 & 10 363,99 387,10 421,77 450,65 485,32 514,21 543,09 577,76 187,62 199,54 217,40 232,30 250,16 265,06 279,95 297,81 
11 & 12 402,43 427,98 466,31 498,25 536,58 568,51 600,45 638,78 207,44 220,61 240,37 256,83 276,59 293,05 309,51 329,27 
13 & 14 454,10 482,93 526,18 562,22 605,47 641,51 677,55 720,80 234,07 248,94 271,23 289,81 312,10 330,68 349,25 371,55 

15 έως 20 484,40 515,15 561,28 599,73 645,86 684,30 722,75 768,88 249,69 265,54 289,32 309,14 332,92 352,73 372,55 396,33 
πάνω από 20 536,82 570,91 622,03 664,64 715,77 758,37 800,98 852,10 276,71 294,28 320,64 342,60 368,95 390,91 412,87 439,23 

2. ΟΛΙΚΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΝ ΠΛΗΝ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΚΡΗΤΗΣ.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.

ΙΠΠΟΙ ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
ΕΩΣ 6 252,94 269,00 293,09 313,17 337,26 357,33 377,41 401,50 130,38 138,66 151,08 161,43 173,84 184,19 194,54 206,96 
7  & 8 264,89 281,71 306,93 327,96 353,18 374,21 395,23 420,46 136,54 145,21 158,21 169,05 182,05 192,89 203,73 216,73 
9 & 10 338,51 360,00 392,24 419,11 451,35 478,21 505,08 537,32 174,49 185,57 202,19 216,03 232,65 246,50 260,35 276,97 
11 & 12 374,26 398,02 433,67 463,37 499,02 528,72 558,42 594,07 192,92 205,17 223,54 238,85 257,22 272,54 287,85 306,22 
13 & 14 422,32 449,13 489,35 522,87 563,09 596,60 630,12 670,34 217,69 231,51 252,24 269,52 290,25 307,53 324,81 345,54 

15 έως 20 450,49 479,09 521,99 557,75 600,65 636,40 672,16 715,06 232,21 246,95 269,07 287,50 309,61 328,04 346,47 368,59 
πάνω από 20 499,25 530,94 578,49 618,11 665,66 705,28 744,91 792,45 257,34 273,68 298,19 318,62 343,12 363,55 383,97 408,48 

 AE NEW CAR



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Ι.Χ.Ε: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  (μέχρι 5 ετών)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.
Τα παρακάτω ασφάλιστρα υπολογίζονται ανά € 1.000 ασφαλισμένης αξίας εκτός από τις καλύψεις θραύσης κρυστάλλων & προσωπικού ατυχήματος
 για τις  οποίες ισχύουν τα ασφαλισμένα κεφάλαια που αναφέρονται στις αντίστοιχες καλύψεις.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
Α.ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. 2,31 2,45 2,67 2,86 3,08 3,26 3,44 3,66 1,19 1,26 1,38 1,47 1,59 1,68 1,77 1,89 
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 4,25 4,52 4,93 5,27 5,67 6,01 6,35 6,75 2,19 2,33 2,54 2,71 2,92 3,10 3,27 3,48 
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ  ΚΛΟΠΗΣ 3,34 3,55 3,87 4,14 4,46 4,72 4,99 5,30 1,72 1,83 2,00 2,13 2,30 2,43 2,57 2,73 
Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ( ΜΙΚΤΗ).
ανά € 1.000 μέχρι τα   πρώτα € 12.000 27,27 29,00 31,60 33,76 36,36 38,52 40,69 43,28 14,06 14,95 16,29 17,40 18,74 19,86 20,97 22,31 
ανά € 1.000 μετά τα   πρώτα € 12.000 18,75 19,94 21,73 23,22 25,00 26,49 27,98 29,77 9,67 10,28 11,20 11,97 12,89 13,66 14,42 15,34 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά  2% επί της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300

Ε.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΣΤΑΣΕΩΝ,ΑΠΕΡΓΙΩΝ & ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 ΒΜ 3 ΒΜ 4 BM 5 BM 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10

0,80 0,85 0,93 0,99 1,06 1,13 1,19 1,27 0,41 0,44 0,48 0,51 0,55 0,58 0,61 0,65 

ΣΤ.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 3%. ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 750 11,28 € 5,81 €
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 1.500 17,02 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS. 8,77 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 2.000 29,60 € 15,26 €

Ζ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 2,24 €  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS. 1,16 € ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά 2% επί της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300.

Η. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΒΛΑΒΩΝ BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10 BM 3 BM 4 BM 5 ΒΜ 6 ΒΜ 7 ΒΜ 8 ΒΜ 9 ΒΜ 10
1,79 1,90 2,07 2,22 2,39 2,53 2,67 2,84 0,92 0,98 1,07 1,14 1,23 1,30 1,38 1,46 

ΑΠΑΛΛΑΓΗΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά 2% επί της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300.

 NΕW CAR ΣΥΜΠΛ.ΚΙΝΔΥΝΟΙ



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Ι.Χ.Ε.: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (μέχρι 5 ετών)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΠΛΑΝΟ 1 ΠΛΑΝΟ 2 ΠΛΑΝΟ 3 ΠΛΑΝΟ 4

Θάνατος από ατύχημα 9.000,00 15.000,00 24.000,00 30.000,00 
Μον. ολική ανικ. από ατύχημα 9.000,00 15.000,00 24.000,00 30.000,00 
Μον. μερική ανικ. από ατύχημα    % 9.000,00 15.000,00 24.000,00 30.000,00 
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 300,00 600,00 900,00 1.200,00 

ΠΛΑΝΟ 1 ΠΛΑΝΟ 2 ΠΛΑΝΟ 3 ΠΛΑΝΟ 4

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 15,39 28,67 43,46 55,63 
ΕΞΑΜΗΝΑ  ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 7,93 14,78 22,40 28,68 

NEW CAR ΠΡΟΣ.ΑΤΥΧΗΜΑ
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