“ Κ Α Τ ΟΙ ΚΙ Α ΚΤ Ι Ρ Ι Ο ”
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Πυρκαγιά – Κεραυνός
Πυρκαγιά από Δάσος
Ζημιές πυρόσβεσης
Ζημιές από καπνό
Ευρεία έκρηξη
Έκρηξη αντικειμένων – ίδιες ζημιές (π.χ. λέβητα κεντρικής
θέρμανσης, θερμοσίφωνα, boiler, εγκαταστάσεων αερίου)

3.000 €

Πτώση αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχήματος
Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα

5 % σε κάθε ζημιά
με ελάχιστο το
ποσό των 300 €
Για τους
υπόγειουςημιυπόγειους
χώρους 5% σε κάθε
ζημιά με ελάχιστο
το ποσό των 500 €

Χιόνι – Χαλάζι – Παγετός

Ζημιές από πτώση δέντρων – κλαδιών – στύλων
Διαρροή σωληνώσεων ή/και εγκαταστάσεων ύδρευσης,
θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης
(ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 20 ΕΤΩΝ)
Κάλυψη ζημιών της σωληνώσεις & εγκαταστάσεις ύδρευσης –
θέρμανσης – κλιματισμού & δαπανών εντοπισμού &
αποκατάστασης της θραύσης ή διαρροής
Απώλεια νερού (επιπλέον κατανάλωση) σε περίπτωση
διαρροής που προκλήθηκε από καλυπτόμενο κίνδυνο

10 % σε κάθε ζημιά
με ελάχιστο το
ποσό των 600 €

300 €

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές –
Κακόβουλες Ενέργειες – Τρομοκρατικές Ενέργειες
Καθίζηση – ύψωση – κατολίσθηση εδάφους
Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή
Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς

3.000 €

60 €

Θραύση υαλοπινάκων θυρών – παραθύρων – καθρεπτών

3.000 €

100 €

Θραύση ειδών υγιεινής από τυχαίο γεγονός

1.000 €

100 €

Αστική ευθύνη οικογενειάρχη

200.000 €

Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων

10% του
ασφαλιζόμενου
κεφαλαίου

Έξοδα για αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών και έξοδα
έκδοσης αδειών δημοσίων αρχών

5% του ασφαλιζόμενου
κεφαλαίου του κτιρίου

Έξοδα άντλησης υδάτων

2.000 €

Έξοδα φύλαξης στην περίπτωση που η κατοικία
χαρακτηρισθεί ακατοίκητη μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο

1.500 €
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Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών – απολεσθέντων κλειδιών
μετά από διάρρηξη

250 €

Έξοδα προσωρινής διαμονής σε ξενοδοχείο

2.500 € & μέχρι 30
ημέρες

Πληρωμή λογαριασμών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος &
σταθερού τηλεφώνου στην περίπτωση που η κατοικία
χαρακτηρισθεί ακατοίκητη μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο

1.500 €

Ζημιές ηλιακού θερμοσίφωνα από πυρκαγιά, θύελλα,
καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό

500 €

Ζημιές αντικειμένων έως 10 ετών που βρίσκονται στην
εξωτερική πλευρά της οικοδομής και είναι σταθερά
προσδεμένα σε αυτή (τέντες, πέργκολες, ψησταριές, πισίνες,
κεραίες, γκαράζ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, κιόσκια) από
καλυπτόμενο κίνδυνο
Με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπεριληφθεί στην
ασφαλιζόμενη αξία της οικοδομής & έχουν περιγραφεί στην
πρόταση ασφάλισης

3.000 €

Κάλυψη Δόσεων στεγαστικού δανείου ή καταβολής εξόδων
απώλειας ή δαπάνης ενοικίου μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο
Έως 9 μήνες
Κάλυψη στεγαστικού δανείου συνεπεία καλυπτομένων
κινδύνων, σε ολική καταστροφή

600 € ανά μήνα

Προστασία υπασφάλισης

10% του
ασφαλιζόμενου
κεφαλαίου

Η απαλλαγή του
καλυπτόμενου
κινδύνου

Κάλυψη σε Αξία Αντικατάστασης Καινούργιου
Προσωπικό ατύχημα ασφαλισμένου και μελών της
οικογενείας του για ατυχήματα που θα συμβούν μέσα στην
ασφαλισμένη κατοικία

20.000 €

Σεισμός και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού

2% επί του
ασφαλιζόμενου
κεφαλαίου με
ελάχιστο 600 €

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

1,20 €

Τα παραπάνω ασφάλιστρα υπολογίζονται ανά 1.000 € ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
Για οικοδομές Α΄ ΤΑΞΗΣ, τα ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 20%.
Ελάχιστα ασφάλιστρα συμβολαίου και δόσης, 50€
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