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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

 Πξόηππνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο γηα εζάο θαη ηνπο πειάηεο ζαο. Γηα πνζά 
απνδεκίσζεο κέρξη 200.000 €, ε πιεξσκή γίλεηαη ηελ επόκελε κέξα, ελώ ην πνιύ 
ζε 5 εξγάζηκεο κέξεο γηα πνζά άλσ ησλ 200.000€. 

 Πιεξνθόξεζε ραξηνθπιαθίνπ κέζσ Internet

 Ζιεθηξνληθή ηηκνιόγεζε θαη απνζηνιή αίηεζεο

 Παξνρή πςεινύ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο κέζσ ησλ Δπηρεηξεκαηηθώλ 
πλεξγαηώλ (ΓΔ)
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ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ

Παξάκεηξνη:

Ζιηθία νδεγώλ

Δκπεηξία νδεγνύ

Φύιν νδεγνύ

Εεκηέο πξνεγνύκελεο ηξηεηίαο

Έδξα νρήκαηνο (5 Έδξεο) 

(Ο Αζθαιηζκέλνο θαηαηάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε έδξα 

ζύκθσλα κε ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ)

Παξάκεηξνη :

Αμία νρήκαηνο

Υώξνο θύιαμεο

Μεηξά πξνζηαζίαο

Αζηηθή  Δπζύλε & Ίδηεο Εεκηέο Τπόινηπεο Καιύςεηο

Γηα ηελ αζθάιηζε ελόο νρήκαηνο:

πκπιεξώλεηαη εηδηθή πξόηαζε

ζηέιλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο CONET από ηνλ πξνζσπηθό δηαδηθηπαθό ζαο  ρώξν ή    

ζηέιλεηαη κε fax ην έληππν ηεο Πξόηαζεο αζθάιηζεο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν

ρνξεγείηαη on line πξνζσξηλό ζήκα ηζρύνο ελόο κελόο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΦΑΛΗΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 
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Εεκηέο πξνεγνύκελεο ηξηεηίαο

Ηζρύεη γηα ηα αζθάιηζηξα Αζηηθήο Δπζύλεο & Ηδίσλ Εεκηώλ

• Οδεγνί πνπ αζθαιίδνληαη γηα πξώηε θνξά ζηελ εηαηξία θαη δελ έρνπλ πξνθαιέζεη αηύρεκα ηα 
ηειεπηαία 3 ρξόληα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία βαζηθνύ αζθαιίζηξνπ

• Οδεγνί πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα αηύρεκα κε:
– Τιηθέο Εεκηέο: επηβάξπλζε 8% επί ηνπ βαζηθνύ αζθαιίζηξνπ

– σκαηηθέο Βιάβεο: επηβάξπλζε 12% επί ηνπ βαζηθνύ αζθαιίζηξνπ.

ΤΣΖΜΑ  BONUS / MALUS

• Γηα θάζε ρξόλν ρσξίο δεκηά δίλεηαη έθπησζε (bonus)

• Γηα θάζε δεκηά επηβάξπλζε (malus)

• Αλ ν αζθαιηδόκελνο βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία βαζηθνύ αζθαιίζηξνπ ηόηε κπνξεί λα ιάβεη 
έθπησζε ιόγσ κε δεκηώλ γηα ηα επόκελα 2 ρξόληα.

ΠΡΟΣΑΗΑ BONUS / MALUS
• Ηζρύεη ζύζηεκα επηβξάβεπζεο
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ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ  ΟΥΖΜΑΣΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΚΑΛΤΦΔΗ (ΒΑΗΚΔ) Standard Silver Gold Diamond Platinum

Αζηηθή επζύλε σκαηηθέο Βιάβεο - Θάλαηνο  € 500.000, Τιηθέο δεκηέο € 500.000 √ √ √ √ √

Πιήξεο νδηθή βνήζεηα √ √ √ √ √

Σαμηδησηηθή βνήζεηα √ √ √ √ √

Φξνληίδα αηπρήκαηνο Auto Assist √ √ √ √ √

Εεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα √ √ √ √

Ππξθαγηά √ √ √ √

Πξνζσπηθό αηύρεκα νδεγνύ θαη επηβαηλόλησλ, ζάλαηνο ή ΜΟΑ  € 15.000 θαη΄ αηύρεκα, ΜΜΑ πνζνζηό % 

Ηαηξνθαξκαθεπηηθά έμνδα κέρξη   € 1.500 θαη’ αηύρεκα
√ √ √ √

Καζαξηζκόο ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγσ κεηαθνξάο ηξαπκαηία κέρξη € 500 √ √ √ √

Αληηθαηάζηαζε ρακέλσλ θιεηδηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κέρξη € 100 √ √ √ √

Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ θιεηδαξηώλ κεηά από παξαβίαζε ή πξνζπάζεηα παξαβίαζήο κέρξη  € 300 √ √ √ √

Δθηίκεζε δεκηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κεηά από αηύρεκα √ √ √ √

πάζηκν θξπζηάιισλ από νπνηαδήπνηε αηηία κέρξη € 1.800 √ √ √ √

Οιηθή θινπή √ √ √

Μεξηθή θινπή θαη δεκηέο από απόπεηξα θινπήο (ζπζηήκαηα ήρνπ πνπ δελ ηνπνζεηήζεθαλ από ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο κέρξη 2,5% ηεο αζθαιηζκέλεο αμίαο. Εεκηέο από απόπεηξα θινπήο κέρξη € 1.200 

απαιιαγή € 400)

√ √ √

Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ δσλώλ αζθαιείαο θαη αεξόζαθσλ  κεηά από αηύρεκα κέρξη 5% ηεο 

αζθαιηζκέλεο αμίαο γηα απηνθίλεηα ειηθίαο κέρξη 7 εηώλ.
√ √ √

Εεκηέο από πιεκκύξα, θαηαηγίδα, ζύειια, ρηόλη, ραιάδη ή ή ζεηζκό κε απαιιαγή € 400  Όξην απνδεκίσζεο γηα 

δεκηέο από ραιάδη  € 1.800
√ √ √

Παξνρή απηνθηλήηνπ αληηθαηάζηαζεο √ √ √

Οιηθή θαηαζηξνθή ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ κεηά από πξόζθξνπζε, ζύγθξνπζε, αλαηξνπή, εθηξνπή - √

Εεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ κεηά από πξόζθξνπζε, ζύγθξνπζε, αλαηξνπή, εθηξνπή (δεκηέο από 

θαθόβνπιεο ελέξγεηεο κέρξη € 5.000), κε απαιιαγή € 400, € 750, 3% ηεο αμίαο νρήκαηνο κε min € 1.500
√ -

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ

Καθόβνπιεο ελέξγεηεο κέρξη € 5.000 κε απαιιαγή € 400 - - √ - -

Πξνζηαζία Bonus √ √ √ √ √

Αμία αληηθαηάζηαζεο θαηλνύξγηνπ √ √ √
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΚΑΛΤΦΔΗ (ΒΑΗΚΔ) Basic Silver Gold Diamond

1.Αζηηθή επζύλε σκαηηθέο Βιάβεο – Θάλαην € 500.000, Τιηθέο δεκηέο € 500.000 √ √ √ √

2. Φξνληίδα αηπρήκαηνο Auto Assist √ √ √ √

3.πάζηκν θξπζηάιισλ από νπνηαδήπνηε αηηία κέρξη € 1.800 √ √ √ √

4.Σαμηδησηηθή βνήζεηα √ √ √

5.Εεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα √ √ √

6.Ππξθαγηά √ √ √

7.Καζαξηζκόο ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγσ κεηαθνξάο ηξαπκαηία κέρξη € 500 √ √ √

8.Αληηθαηάζηαζε ρακέλσλ θιεηδηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κέρξη € 100 √ √ √

9.Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ θιεηδαξηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κεηά από παξαβίαζε ή πξνζπάζεηα παξαβίαζήο ηνπ

κέρξη € 300
√ √ √

10.Δθηίκεζε δεκηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κεηά από αηύρεκα √ √ √

11.Οιηθή θινπή √ √

12.Μεξηθή θινπή θαη δεκηέο από απόπεηξα θινπήο √ √

13. 15.Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ δσλώλ αζθαιείαο θαη αεξόζαθσλ κεηά από αηύρεκα κέρξη 5% ηεο 

αζθαιηζκέλεο αμίαο γηα απηνθίλεηα ειηθίαο κέρξη 7 εηώλ. 
√ √

14.Εεκηέο από πιεκκύξα, θαηαηγίδα, ζύειια, ρηόλη, ραιάδη ή ζεηζκό κε απαιιαγή € 400  Όξην απνδεκίσζεο γηα δεκηέο από 

ραιάδη  € 1.800
- √

16..Εεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ κεηά από πξόζθξνπζε, ζύγθξνπζε, αλαηξνπή, εθηξνπή (δεκηέο από 

θαθόβνπιεο ελέξγεηεο κέρξη € 5.000), κε απαιιαγή € 400, € 750, 3% ηεο αμίαο νρήκαηνο κε min € 1.500
- √

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ

1.Καθόβνπιεο ελέξγεηεο - - √ -

3.Πξνζσπηθό αηύρεκα νδεγνύ θαη επηβαηλόλησλ, ζάλαηνο ή κόληκε νιηθή √ √ √ √

4.Αζηηθή επζύλε Από ηε ρξήζε ξπκνπιθνύκελνπ 2 & 4 ηξνρώλ √ √ √ √

5.Αζηηθή επζύλε εξγαιείνπ √ √ √ √

6.Οδηθή βνήζεηα ζε ΦΗΥ κηθηνύ βάξνπο κέρξη 3.500 θηιά √ √ √ √

7.Πξνζηαζία Bonus √ √ √ √
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ΠΡΟΝΟΜΗΑΚΔ ΔΚΠΣΧΔΗ

.

Φύιν νδεγώλ :έθπησζε 10% εθόζνλ ηδηνθηήηξηα ηνπ νρήκαηνο  είλαη γπλαίθα

Οδεγνί 39 + : ζε νδεγνύο ειηθίαο 39 - 69 εηώλ, έθπησζε( 5% -10%) ζηα αζθάιηζηξα Αζηηθήο Δπζύλεο θαη 

Ηδίσλ δεκηώλ

«Παληξεκέλν δεπγάξη»:έθπησζε 8% ζηα αζθάιηζηξα Αζηηθήο Δπζύλεο, Οιηθήο θαη Μεξηθήο Κινπήο, 
Οιηθήο Καηαζηξνθήο θαη Ηδίσλ Εεκηώλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη:

• Σν απηνθίλεην νδεγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ην «Παληξεκέλν Εεπγάξη».

• Οη ζύδπγνη είλαη ειηθίαο 30 + κε δίπισκα νδήγεζεο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε

«Μνλά – δπγά»: παξέρεηαη έθπησζε 40% ζηα αζθάιηζηξα Αζηηθήο Δπζύλεο, Οιηθήο θαη Μεξηθήο 
Κινπήο, Οιηθήο Καηαζηξνθήο θαη Ηδίσλ Εεκηώλ κε ηηο πην θάησ πξνϋπνζέζεηο:

• Αζθάιηζε ζηελ EFG EUROLIFE δύν απηνθηλήησλ κε αξηζκό θπθινθνξίαο, ην έλα «ΜΟΝΟ» θαη ην 
άιιν «ΕΤΓΟ» ( είηε δηθό ζαο , είηε άιινπ αηόκνπ ή άιισλ ηδηνθηεηώλ νη νπνίνη δνπλ κόληκα καδί 
ζαο θάησ από ηελ ίδηα ζηέγε ) .

• Απνθιεηζηηθνί νδεγνί ησλ απηνθηλήησλ λα είλαη  ην παληξεκέλν δεπγάξη ή γνλέαο θαη αλύπαληξν 
παηδί ή αλύπαληξα αδέιθηα πνπ δνπλ θάησ από ηελ ίδηα ζηέγε.

• Ζ έθπησζε ηζρύεη ζην έλα απηνθίλεην, απηό κε ηε κηθξόηεξε αμία  θαη ηζρύεη γηα Δ.Η.Υ. απηνθίλεηα 
πνπ έρνπλ έδξα ζην λνκό Αηηηθήο

ην ίδην όρεκα  δελ παξέρνληαη θαη νη δύν εθπηώζεηο «Παληξεκέλν δεπγάξη, Μνλά – δπγά»

Δθπηώζεηο Ηδίσλ Εεκηώλ θαη Κινπήο: 5% ζηα αζθάιηζηξα Οιηθήο θαη Μεξηθήο Κινπήο όηαλ ην όρεκα 

δηαζέηεη immobilizer ή θπιάζζεηαη θαηά ηε ζπλήζε δηαλπθηέξεπζε ζε θιεηζηό ρώξν ζηάζκεπζεο.

• Έθπησζε 5% ζηα αζθάιηζηξα Ηδίσλ Εεκηώλ εθόζνλ ην όρεκα θπιάζζεηαη θαηά ηε ζπλήζε 

δηαλπθηέξεπζε ζε θιεηζηό ρώξν ζηάζκεπζεο.

• ηα αζθάιηζηξα Ηδίσλ Εεκηώλ παξέρνληαη εθπηώζεηο ιόγσ ηεο απαιιαγήο: απαιιαγή € 750

έθπησζε 25% ή απαιιαγή 3% κε min € 1.500 έθπησζε 50%
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ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΗΖ 
Δκπνξηθή αμία νρήκαηνο: ε ζεκεξηλή (εκπνξηθή) αμία ηνπ νρήκαηνο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε δήισζε 

πειάηε.

• Γηα νρήκαηα πνπ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ηηο € 60.000: ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ & επηζεώξεζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ κέζα ζην ρώξν όπνπ ζα θπιάζζεηαη.

• Γηα αζθάιηζε απηνθηλήησλ πνπ δελ είλαη θαηλνύξηα κε ην ζπλδπαζκό θαιύςεσλ Diamond: επηζεώξεζε 

ηνπ απηνθηλήηνπ 

Κάιπςε Κινπήο & Ηδίσλ Εεκηώλ - κέηξα πξνζηαζίαο

•Ορήκαηα από € 12.000 - € 50.000 πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ immobilizer ή λα θπιάζζνληαη θαηά ηε 

ζπλήζε δηαλπθηέξεπζε ζε θιεηζηό ρώξν ζηάζκεπζεο.

•Ορήκαηα πάλσ από € 50.000 πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ immobilizer θαη επηπιένλ λα θπιάζζνληαη 

θαηά ηε ζπλήζε δηαλπθηέξεπζε ζε θιεηζηό ρώξν ζηάζκεπζεο.

Ζ θάιπςε Ηδίσλ Εεκηώλ δελ παξέρεηαη ζε :

Μεηαρεηξηζκέλα, εθόζνλ είλαη παιαηόηεξα ησλ 5 εηώλ

Ορήκαηα εθόζνλ νδεγνύληαη από άηνκα ειηθίαο  θάησ ησλ 23 εηώλ 

Ορήκαηα κε αμία κηθξόηεξε ησλ € 3.000

Αγσληζηηθά νρήκαηα.

Μνηνζηθιέηεο (δελ παξέρεηαη θαη ε θάιπςε ηεο θινπήο).

Απηνθίλεηα κε θόθθηλεο πηλαθίδεο αζθαιίδνληαη γηα πκπιεξσκαηηθέο Καιύςεηο ζύκθσλα κε ηελ 

ηξέρνπζα εκπνξηθή ηνπο αμία
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1. Γελ επηζπκνύκε πξνο αζθάιηζε ηηο αθόινπζεο ρξήζεηο :

· Φ.Γ.Υ.

· ΣΑΞΗ - Δ.Γ.Υ. ΑΓΟΡΑΗΑ 

· ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΛΔΩΦΟΡΔΗΑ - ΛΔΩΦΟΡΔΗΑ ΓΡΑΜΜΖ

· ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ κε καθξνρξόληα κίζζσζε)

2. Γελ θαιύπηνπκε ηα αθόινπζα νρήκαηα γηα Αζηηθή Δπζύλε έλαληη Σξίησλ :

· Απηνθίλεηα κε μέλεο πηλαθίδεο

· Απηνθίλεηα ρσξίο πηλαθίδεο, εθηόο θαη εάλ είλαη θαηλνύξγηα.

· Αγσληζηηθά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο.

· Αζζελνθόξα.

· Απηνθίλεηα πνπ κεηαθέξνπλ εύθιεθηα πιηθά (βπηία πγξώλ θαπζίκσλ, πγξαεξίσλ θιπ)..

3. Γελ παξέρνπκε ηηο εμήο θαιύςεηο :

· Κινπή κνηνπνδειάησλ θαη κνηνζηθιεηώλ.

· Ίδηεο Εεκίεο ζε κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα άλσ ησλ 5 εηώλ.

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΖΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ

Πξάζηλεο θάξηεο

A. Κάιπςε Αζηηθήο Δπζύλεο ( ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε)

Β. Κάιπςε πκπιεξσκαηηθώλ Κηλδύλσλ

Παξέρεηαη δπλαηόηεηα θάιπςεο θαη ζπκπιεξσκαηηθνύο θηλδύλνπο  κε αλάινγε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε

ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΗΖ 


