ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαμεσολαβών στην ασφάλιση (κωδικός):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:
ΟΔΟΣ:

ΑΡ.:

ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ:

Τ.Κ.:

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΝΟΜΟΣ:

ΤΗΛ.:

Email:

ΦΑΞ:

ΚΙΝΗΤΟ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ (Εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Λήπτη της Ασφάλισης)
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ (Εάν υπάρχει):
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ €:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΔΟΣ:

ΑΡ.:

Τ.Κ.:

ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ:

ΝΟΜΟΣ:

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ:
Έτος έκδοσης νόμιμης άδειας κατασκευής:

Έτος αποπεράτωσης κτιρίου:

Αριθμός ορόφων (συμπεριλαμβανομένου του ισογείου)
Υλικά κατασκευής τοίχων:

Τούβλα:

Πέτρες:

Υλικά κατασκευής στέγης:

Μπετόν Αρμέ:

Υπόγειο: ΝΑΙ

Έτος ανακαινίσεων:
ΟΧΙ

Άλλο (περιγράψτε):

Κεραμίδια, σε ξύλινο σκελετό

σε μεταλλικό σκελετό

Άλλο (περιγράψτε):
Έχουν γίνει προσθήκες ή μετατροπές στο κτίριο;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ναι, με νόμιμη άδεια

χωρίς νόμιμη άδεια

Απόσταση από θάλασσα, ποταμό, ρέμα: Πάνω από 1.000 μέτρα
Κάτω από 1.000 μέτρα
Απόσταση από δασώδη περιοχή: Πάνω από 1.000 μέτρα
Κάτω από 1.000 μέτρα
Απόσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
Η κατοικία βρίσκεται σε ορεινή περιοχή, παρυφές γκρεμών, ποταμών, πάνω σε τεχνητό έδαφος ή επιχωματώσεις εδάφους; ΝΑΙ
ΟΧΙ .
ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Κατοικίες μόνο
Κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι
Επαγγελματική χρήση επικίνδυνης φύσης στο ισόγειο και / ή σε επαφή με το κτίριο (π.χ. Βενζινάδικο, Ξυλουργείο, Κέντρο Διασκέδασης, Μπαρ,
Κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – στοιχημάτων, Ενεχυροδανειστήριο, Χαρτοπαικτική Λέσχη, Πλαστικών ειδών, Εποχιακών ειδών, Παιχνιδιών, Έκθεση
Αυτοκινήτων, Αθλητικό Σύλλογο, Πρεσβεία, Πολιτικών Προσώπων – Διπλωματών γραφεία, Ελληνικού Δημοσίου γραφεία -εγκαταστάσεις, Τηλεοπτικό –
Ραδιοφωνικό σταθμό, Θρησκευτική Οργάνωση ) ΝΑΙ
ΟΧΙ
.
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ή ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κατοικία μόνιμης διαμονής
Κατοικία δευτερεύουσας διαμονής (εξοχική)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Έχετε ασφαλίσει τα ίδια αντικείμενα σε άλλη εταιρία;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επιφάνεια σε τ.μ.
Υπόγειο
Ισόγειο
Όροφος

** Αξία καινούργιου σε €
*Περιεχόμενο

Κτίριο

Αριθμός

Αντικείμενα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου: _________________________________________________________________________
* Τα πιο κάτω αντικείμενα ασφαλίζονται μέχρι το 10% της αξίας του περιεχομένου και μέχρι ποσού € 1.000 το καθένα, εκτός εάν περιγραφούν
χωριστά και αναφερθεί η αξία τους: αντικείμενα από πορσελάνη, κρύσταλλο, χρυσό, άργυρο, πολύτιμο ή ημιπολύτιμο στοιχείο, τα οποία δεν είναι
κοσμήματα, καθρέπτες, ρολόγια, χαλιά, τάπητες, γουναρικά, εικόνες, ζωγραφικοί πίνακες, αγάλματα, χειροτεχνήματα, έργα τέχνης, όπλα.
* Τα πιο κάτω αντικείμενα ασφαλίζονται μέχρι το 10% της αξίας του περιεχομένου και μέχρι ποσού € 500 το καθένα, εκτός εάν περιγραφούν χωριστά
και αναφερθεί η αξία τους: φωτογραφικά είδη, μηχανήματα εικόνας και ήχου (TV, DVD, HI-FI), ηλεκτρονικά μηχανήματα.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
** Εκτός ενδυμάτων, υποδημάτων, κλινοσκεπασμάτων, λευκών ειδών και αντικειμένων που έχουν υποστεί φθορά πάνω από 50% της αξίας τους.
BLUE AIGAION INSURANCE SOLUTIONS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
ΕΔΡΑ:

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 90, 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ.: +30 210 9119990, FAX: +30 210 9610562, E-MAIL: property@aigaionblue.gr,
http://www.aigaionblue.gr
Γ.Ε.Μ.Η. 136783803000

|

Α.Φ.Μ.

800693312

|

Δ.Ο.Υ.

ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Από τη 12 μεσημβρινή της ………………………

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ:

ΕΦΑΠΑΞ

Μέχρι τη 12 μεσημβρινή της ………………………

*ΔΥΟ ΕΞΑΜΗΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

*ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

*ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ 50€

ΜΕΣΩ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ
ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ
Έγινε ποτέ ζημιά στα προτεινόμενα για ασφάλιση αντικείμενα;
Εάν ναι, είδος ζημιάς
Αποκαταστάθηκε τελικά η ζημιά;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κόστος αποκατάστασης σε €
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο



ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ



ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ

Πυρκαγιά, κεραυνός, ζημιές από πυρόσβεση, έκρηξη ευρεία, ζημιές από καπνό, έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης (ζημιές λέβητα) μέχρι € 3.000, πυρκαγιά από δάσος,
πτώση αεροσκαφών, πρόσκρουση οχήματος, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων μέχρι 10% του ασφαλισμένου ποσού, ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης καινούργιου,
αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Κάλυψη Δόσεων Στεγαστικού Δανείου ή καταβολής εξόδων απώλειας ή δαπάνης ενοικίου μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι 600€ ανά μήνα και έως 9 μήνες
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, με απαλλαγή 5% της ζημιάς - ελάχιστο € 300/για ημιυπόγεια-υπόγεια ελάχ.500€, διαρροή νερού από
σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης (σωληνώσεις 20 ετών), με απαλλαγή 10% της ζημιάς - ελάχιστο € 600, καθίζηση, κατολίσθηση
εδάφους, ζημιές από πτώση δέντρων, κλαδιών, στύλων, ζημιές ηλιακού θερμοσίφωνα από πυρκαγιά, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, μέχρι € 500.
Με απαλλαγές Χωρίς απαλλαγές
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Οικογενειάρχη μέχρι 200.000€ ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
Πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα (ζημιές ιδίου αντικειμένου) μέχρι € 3.000 - με απαλλαγή € 60,
θραύση υαλοπινάκων μέχρι € 3.000 με απαλλαγή 100€, αστική ευθύνη οικογένειας μέχρι € 500.000 ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια ασφάλισης, έξοδα
μεταφοράς και επανεγκατάστασης περιεχομένου μέχρι € 2.000, έξοδα προσωρινής διαμονής σε ξενοδοχείο μέχρι € 3.000 – μέχρι 30 ημέρες, αλλοίωση τροφίμων
μέσα σε ψυγείο μέχρι € 300 - με απαλλαγή 12 ώρες, απώλεια νερού από διαρροή μέχρι €300, θραύση ειδών υγιεινής μέχρι €1000, ζημιές ηλεκτρονικών συσκευών
μέχρι €1.000, έξοδα για αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών – έξοδα δημοσίων αρχών μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου ποσού του κτιρίου, έξοδα άντλησης υδάτων
μέχρι €2.000, έξοδα φύλαξης μέχρι €1.500, έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών-απολεσθένων κλειδιών μέχρι €250, έξοδα αποκατάστασης προσωπικών εγγράφων
μέχρι €500, πληρωμή λογαριασμών νερού-ηλεκτρικού ρεύματος-σταθερού τηλεφώνου μέχρι €1.500, ζημιές αντικειμένων έως 10 ετών στην εξωτερική πλευρά του
κτιρίου μέχρι €3.000 (εάν υπάρχουν να περιγραφούν αναλυτικά), δόσεις στεγαστικού δανείου ή απώλειας ή δαπάνης ενοικίου μέχρι €5.400, προστασία
υπασφάλισης μέχρι το 10% του ασφαλιζόμενου ποσού, κάλυψη τραπεζικής θυρίδας μέχρι €10.000, προσωπικό ατύχημα μέχρι €20.000.
Με απαλλαγές Χωρίς απαλλαγές
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία, με απαλλαγή € 150, ζημιές κλέπτη στο κτίριο
Με απαλλαγή Χωρίς απαλλαγή
Σεισμός, με απαλλαγή, ζώνη Ι & ΙΙ, 2% του ασφαλισμένου ποσού, ελάχιστο € 600, ζώνη ΙΙΙ, 3% του ασφαλισμένου ποσού, ελάχιστο € 600
Κλοπή κοσμημάτων – πολύτιμων αντικειμένων μόνον εντός χρηματοκιβωτίου με διάρρηξη ή ληστεία, μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου ποσού του περιεχομένου
με ανώτατο όριο €3.000

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ Θωρακισμένη πόρτα (πόρτα ασφαλείας): στην κύρια είσοδο  στην δευτερεύουσα
είσοδο  Συμπαγής ξύλινη πόρτα με κλειδαριές ασφαλείας: στην κύρια είσοδο  στην δευτερεύουσα είσοδο  Σιδερένια πόρτα με κλειδαριές
ασφαλείας: στην κύρια είσοδο  στην δευτερεύουσα είσοδο  Σύρτες : στα παράθυρα  στις μπαλκονόπορτες  Πίροι: στα παράθυρα  στις
μπαλκονόπορτες  Σιδερένια κάγκελα: στα παράθυρα  στις μπαλκονόπορτες  Ηλεκτρονικό σύστημα συναγερμού που λειτουργεί με ρεύμα:
συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων: εταιρίας security  αστυνομίας  διαθέτει μπαταρία εφεδρικής τροφοδοσίας  σειρήνα  ανιχνευτή
κίνησης σε όλες τις εισόδους στο κτίριο  μαγνητικές επαφές σε όλους τις εισόδους στο κτίριο 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η παρούσα Πρόταση Ασφάλισης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου που πρόκειται να εκδοθεί, υπό τον όρο ότι κάθε ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλ. ο
Συμβαλλόμενος / Λήπτης της Ασφάλισης και ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής, αποδεχτούν και συμφωνήσουν να προβούν στην έκδοση αυτού του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Δηλώνεται δε και
συμφωνείται ότι ο Συμβαλλόμενος / Λήπτης της Ασφάλισης επιβεβαιώνει και δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν παρέλειψε ούτε απέκρυψε ο,τιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει τον υπό εκτίμηση ανωτέρω
προτεινόμενο κίνδυνο και αποδέχεται ως αληθή και πραγματικά τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Δηλώνει επίσης ότι αποδέχεται την παρούσα ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους που
αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συμφωνεί ότι η ασφάλιση θα ισχύσει μετά την αποδοχή της Πρότασης Ασφάλισης από την Εταιρεία και με την προϋπόθεση ότι θα έχει καταβάλει εμπρόθεσμα
το οφειλόμενο ασφάλιστρο.
Με την υπογραφή της παρούσας Πρότασης Ασφάλισης επιβεβαιώνετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία και μεταφορά πληροφοριών (περιλαμβανομένων και ευαίσθητων πληροφοριών και
δεδομένων), που περιλαμβάνονται στο παρόν και ότι έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους μας
και την υποβολή αυτής της ουσιώδους πληροφόρησης σε εμάς για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση και επιβεβαίωσή σας για τη διαχείριση και
επεξεργασία αυτών των στοιχείων, δε θα ήμασταν σε θέση να αξιολογήσουμε την αίτηση για ασφάλισή σας.
Σας γνωστοποιείται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων & Υποθηκών Προσημειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, οδός Αλαμάνας αρ. 2, 151 25
Μαρούσι, τηλ. 210-36-76-700 (υπεύθυνος επεξεργασίας) τυχόν δεδομένα που σας αφορούν, με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου, στο
πλαίσιο της παρούσας. Αποδέκτες των δεδομένων που τηρούνται στα Αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι φορείς του Δημοσίου που έχουν το προς τούτο έννομο
συμφέρον, καθώς και επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσεσθε. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα ως άνω Αρχεία και αντίρρησης, σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

----------------

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

------------------------------

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

----------------------2/2

