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ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γενικά Στοιχεία


Τι ακριβώς είναι το Home Made της Generali;
Το Home Made 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 ασφαλής έναντι κάθε κινδύνου.
Το Home Made 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 Made προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα που το καθιστούν την πιο ευέλικτη και συμφέρουσα
επιλογή, για να ασφαλίσει κανείς το χώρο που αγαπάει σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

Προσωποποιημένη ασφάλιση

Πρωτοποριακές καλύψεις

Ευέλικτο

Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με κανούργιο

Σύγχρονος και εύκολος τρόπος τιμολόγησης

Ανταγωνιστική Τιμή

Άμεση έκδοση Ασφαλιστηρίου

Άμεσος διακανονισμός ζημιάς

Όροι απλοί και κατανοητοί

Εύκολη διαχείριση εκ μέρους των συνεργατών



Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Home Made;
Το Home Made 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.

Home Made – Ασφάλιση Κατοικίας Πλήρες Πρόγραμμα
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Ενότητα 1

Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση


Ποιες κατηγορίες κατοικιών μπορούν να ασφαλισθούν με το πρόγραμμα Home Made;
Με το πρόγραμμα Home Made ασφαλίζονται μόνιμες και εξοχικές κατοικίες "Τάξης Εξαιρετικής" και με
έτος έκδοσης αδείας ανέγερσης 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.



Μπορούν να ασφαλισθούν οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά;
Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης κτιρίων που είναι κτισμένα από διαφορετικά υλικά (κατασκευή
“Τάξης Α”).
Μόνιμες Kατοικίες
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 Kατοικίες
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 τη μόνιμη κατοικία.



Ποιες κατοικίες δεν ασφαλίζονται με το πρόγραμμα Home Made;
Με το πρόγραμμα Home Made 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).



Ποια περιουσία ασφαλίζουμε;
Οικοδομή/ Βελτιώσεις που θεωρούνται:

Tο σύνολο των κατοικήσιμων, βοηθητικών χώρων, ειδικών κατασκευών και βελτιώσεων του
ακινήτου, συμπεριλαμβανόμενης της αναλογίας τους στα θεμέλια, στους κοινόκτητους και
κοινόχρηστους χώρους ή το ακίνητο το οποίο στεγάζει περιεχόμενο κατοικίας. Στην οικοδομή
ανήκουν και αντικείμενα που είναι αδιάρρηκτα και στερεά ενσωματωμένα σε αυτήν που
αποτελούν ενιαία αρχιτεκτονική γραμμή του κτίσματος όπως ενδεικτικά μάρμαρα, αλουμίνια κλπ.
Ως βοηθητικοί χώροι και βελτιώσεις ακινήτου θεωρούνται:

Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα, ειδικές κατασκευές ή αντικείμενα που ανήκουν στην ασφαλισμένη
οικοδομή, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κολυμβητική δεξαμενή, μηχανοστάσιο πισίνας,
υδάτινη δεξαμενή, γήπεδα αθλοπαιδιών, οίκημα γκαράζ, πέργκολες, κιόσκια, BBQ, μανδρότοιχοι,
αυλόπορτες.

Home Made – Ασφάλιση Κατοικίας Πλήρες Πρόγραμμα

- 10 -

Ενότητα 1



Αντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής που ασφαλίζεται ή που στεγάζει
το ασφαλισμένο περιεχόμενο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πινακίδες, εγκαταστάσεις
επιγραφών φωτεινών, ή μη, τέντες, κεραίες ή πομποί λήψης ή εκπομπής σημάτων, στύλοι/
ορθοστάτες/ καλώδια.

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους.
Περιεχόμενο που θεωρείται:

Tο σύνολο της οικοσκευής, δηλαδή των κινητών οικιακών και προσωπικών ειδών, έργων τέχνης
(θεωρούνται πίνακες ζωγραφικής, συλλεκτικά χειροποίητα χαλιά, έπιπλα αντίκες και παρεμφερή
αντικείμενα), ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, γούνες και ασημικά
σκεύη/ αντικείμενα. Στο περιεχόμενο ανήκουν και αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω
από υπόστεγα στον περιφραγμένο χώρο της ασφαλισμένης κατοικίας, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά έπιπλα κήπου, γλάστρες, σωλήνες και εγκαταστάσεις αυτόματου ποτίσματος και
λοιπά συναφή.
Υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης των βελτιώσεων μιας οικοδομής από τον ενοικιαστή;



Καλύπτονται οι βελτιώσεις/ προσθήκες/ κατασκευές οικοδομής που έγιναν με δαπάνη του ενοικιαστή
όπως ενδεικτικά μηχανήματα κλιματισμού, συστήματα συναγερμού, τέντες, εντοιχισμένα ντουλάπια,
ψευδοροφές, ταπετσαρίες κ.λπ.
Ασφαλισμένες Αξίες



Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής αν πρόκειται για κτίριο και σε αξία
αντικατάστασης με καινούργιo αν πρόκειται για περιεχόμενο. Επομένως είναι απαραίτητο να δηλώνετaι 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 (κολυμβητική δεξαμενή, σύστημα
πισίνας, υδάτινη δεξαμενή, κιόσκια, πέργκολες, BBQ, μανδρότοιχοι, αυλόπορτες, οίκημα γκαράζ,
εγκαταστάσεις κεραιών, τέντες και ηλιακός θερμοσίφωνας) η αξία τους θα συμπεριλαμβάνεται στην
αξία του ασφαλισμένου ακινήτου.
Το παραπάνω ποσό ανά τ.μ. η Εταιρία το θεωρεί ως ενδεικτική αξία οικοδομής / περιεχομένου. Την
τελική ευθύνη για τις σωστές ασφαλισμένες αξίες έχει ο ασφαλισμένος. Τα ποσά στα οποία
αναφερόμαστε ως ελάχιστα ποσά είναι μόνο ενδεικτικά.
Σας παραθέτουμε τον πιο κάτω πίνακα σχετικά με το ενδεικτικό κατασκευαστικό κόστος οικοδομών σε
Αξία Καινούργιου.
Ενδεικτικό
Κατασκευαστικό Κόστος
Οικοδομών σε Αξία Καινούργιου

Είδος οικοδομής

Είδος κατασκευής - Κόστος ανά τ.μ.



Πολυκατοικία με αποκλειστική ή κύρια χρήση την κατοικία

Συνήθης
Καλή
Πολυτελής

€ 1.000,00
€ 1.200,00
€ 1.400,00



Μονοκατοικίες και Οικοδομές από μία (1) έως τρείς (3) κατοικίες

Συνήθης
Καλή
Πολυτελής

€ 1.200,00
€ 1.400,00
€ 1.800,00



Για τα βοηθητικά κτίσματα (αποθήκη, χώρος στάθμευσης κ.λ.π.)
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Η αξία ασφάλισης υπολογίζεται ως το
50% επί της αξίας του είδους οικοδομής.

Ενότητα 1

Παρατηρήσεις:





Οι προαναφερόμενες τιμές είναι ενδεικτικές.
Περιλαμβάνεται η αναλογία θεμελίων, κοινοχρήστων / κοινοκτήτων χώρων και εγκαταστάσεων.
Δεν περιλαμβάνονται βελτιώσεις/ κατασκευές που γίνονται από ενοικιαστές.
Δεν περιλαμβάνονται κατασκευές, διαμορφώσεις εξωτερικών – ακάλυπτων χώρων.

Παράδειγμα:



Διαμέρισμα: 100 τ.μ.
Ελάχιστη ασφαλισμένη αξία:
 Οικοδομή:
100 τ.μ. X € 1.000,00 ανά τ.μ. = € 100.000,00
 Περιεχόμενο:
100 τ.μ. X € 300,00 ανά τ.μ. = € 30.000,00
 Ειδικές κατασκευές: όπως ορίζεται από τον ασφαλισμένο και συμπεριλαμβάνονται στην
ασφαλισμένη αξία του ακινήτου.
 Αποθήκη και λοιποί βοηθητικοί χώροι: 50 τ.μ. X € 500,00 ανά τ.μ. = € 25.000,00

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, η αξία τους θα υπολογίζεται, θα
ασφαλίζεται και θα αποζημιώνεται με βάση την «τρέχουσα πραγματική αξία» αυτών μετά την αφαίρεση
της μείωσης της πραγματικής αξίας τους λόγω φθοράς, χρήσης ή παλαιότητας δηλαδή η αξία τους
ως μεταχειρισμένα αντικείμενα.



Μη εφαρμογή του όρου υπασφάλισης έως 10% για οικοδομή/ περιεχόμενο
Σε περίπτωση που τα ασφαλισμένα αντικείμενα (οικοδομή – περιεχόμενο) κατά την ημερομηνία
επέλευσης της ζημιάς έχουν αξία αντικατάστασης μεγαλύτερη από την ασφαλισμένη και μέχρι
ποσοστό 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου οικοδομής ή και περιεχομένου, δεν εφαρμόζεται
υπασφάλιση για το υπερβάλλον ποσό, που θα οφείλεται αποκλειστικά σε αύξηση αξιών των
ασφαλισμένων αντικειμένων από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι και την ημερομηνία
επέλευσης της ζημιάς.
Εάν η υπερβάλλουσα αξία υπερβαίνει το παραπάνω αναφερόμενο ποσοστό, ο ασφαλισμένος
θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον ποσοστό.
Από την προστασία υπασφάλισης εξαιρούνται
«Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» και «Κοσμημάτων».



οι καλύψεις «Φωτοβολταϊκού

Συστήματος»,

Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία καλύπτονται;
Καλύπτονται αυτόματα οποιαδήποτε νεοαποκτηθέντα αντικείμενα περιεχομένου της aσφαλισμένης
κατοικίας, αποκτήσει ο ασφαλισμένος κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, με την
προύπόθεση ότι η αξία αυτών δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου
περιεχομένου και με ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αυτών το ποσό των Ευρώ
10.000,00 για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος. Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση
να δηλώσει γραπτά τα νεοαποκτηθέντα αντικείμενα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία απόκτησής τους και να καταβάλει το συμφωνημένο επιπλέον αναλογικό
ασφάλιστρο από την ημερομηνία απόκτησής αυτών και μέχρι την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου.
Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε «Ηλεκτρονικό εξοπλισμό» και «Κοσμήματα»
δεν καλύπτονται.
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Ενότητα 1



Ποιο είναι το όριο αποζημίωσης για κάθε μη κατονομαζόμενο αντικείμενο;
Όλα τα ασφαλισμένα αντικείμενα που δεν κατονομάζονται ασφαλίζονται μόνο μέχρι ποσό € 3.000,00
ανά αντικείμενο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτά διαφορετικά με την Generali και αναγράφεται
ρητά στο ασφαλιστήριο.
Περισσότερα από ένα αντικείμενα, που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά στερεοφωνικό συγκρότημα, ζεύγος, σετ, συλλογή ομοειδών αντικειμένων, θεωρούνται
και καλύπτονται ως ένα αντικείμενο.
Στην ασφαλισμένη αξία του περιεχομένου περιλαμβάνονται ρολόγια χειρός, με την προϋπόθεση ότι η
αξία αντικατάστασής τους (με παρόμοιο ίδιας ηλικίας και κατάστασης) δεν υπερβαίνει το ποσό των
Ευρώ 800,00 ανά τεμάχιο ή το ποσό των Ευρώ 1.500,00 συνολικά για κάθε ζημιά και ετησίως, εκτός εάν
έχει συμφωνηθεί γραπτά διαφορετικά με την Generali και αναγράφεται ρητά στο ασφαλιστήριο.
Η “Κατάσταση Κατονομαζόμενων Αντικειμένων” που τυχόν αναγράφεται ή επισυνάπτεται στο
ασφαλιστήριο, αυτή θεωρείται και 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 αντικατάστασης κάθε αντικειμένου σύμφωνα με την αξία
αντικατάστασης με καινούργιο και την βάση υπολογισμού αποζημίωσης.





Ποια 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 ενδεικτικά:
 γουναρικά
 εικόνες, αγάλματα, χειροτεχνήματα και γενικά κάθε σπάνιο αντικείμενο ή και έργο τέχνης
 όπλα

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 να αξιολογήσει ειδικά τον κίνδυνο.



Πώς λειτουργεί η επέκταση ασφάλισης κοσμημάτων;
Η ασφάλιση κοσμημάτων είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο εφόσον ισχύουν οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
 Έχει κατατεθεί στη Generali αναλυτική κατάσταση κοσμημάτων με περιγραφές (φωτογραφίες) και με
αξίες.
 Τα κοσμήματα φυλάσσονται σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο (σταθερά προσαρτημένο ή
πακτωμένο).



Είναι δυνατή η ασφάλιση κοσμημάτων και ρολογιών εκτός χρηματοκιβωτίου;
Η Generali καλύπτει απώλειες ή ζημιές σε κοσμήματα, ρολόγια που κατά την ώρα της ζημιάς
βρίσκονται εκτός του χρηματοκιβωτίου μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού κεφαλαίου των
κοσμημάτων και με ανώτατο όριο €3.000,00.
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Ενότητα 1



Καλύπτεται η απώλεια ενοικίων σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας;
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας η Generali καταβάλει το ασφαλισμένο κεφάλαιο
(ποσό των μηνιαίων ενοικίων που λαμβάνει ο ασφαλισμένος για περίοδο αποζημίωσης δώδεκα (12)
μηνών) που έχει δηλωθεί επιπλέον του ασφαλισμένου κεφαλαίου της οικοδομής που ασφαλίζουμε.
Το ασφαλισμένο κεφάλαιο της απώλειας ενοικίων το δηλώνει ο ασφαλισμένος στην Αίτηση
ασφάλισης. Για την καταβολή αποζημίωσης λαμβάνεται το τρέχον μηνιαίο ενοίκιο κατά την χρονική
στιγμή επέλευσης της ζημιάς, σύμφωνα με τη νόμιμα θεωρημένη από την αρμόδια αρχή σύμβαση
μίσθωσης που υποβάλει ο ασφαλισμένος.



Είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικού ασφαλισμένου κεφαλαίου για την κάλυψη της Αστικής
Ευθύνης;
Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για την κάλυψη Αστικής Ευθύνης (Γενική Αστική Ευθύνη
και Αστική Ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη / τρίτων ιδιοκτητών ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων)
εκτός από το ποσό των €100.000,00 το οποίο περιλαμβάνεται στις Βασικές καλύψεις του προϊόντος
μας και μεγαλύτερα κεφάλαια όπως € 200.000,00 και αντιστοίχως €300.000,00 ως προαιρετική επιλογή
με επιπλέον κόστος.



Είναι δυνατή η ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού;
Η ασφάλιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι δυνατή χωρίς να δηλωθεί και να καταγραφεί
αναλυτικά στη Αίτηση ασφάλισης και στο ασφαλιστήριο με ασφαλισμένη αξία μέχρι €3.000,00.
Ηλεκτρονικό εξοπλισμό εννοούμε ενδεικτικά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, lap top, συσκευή fax,
εκτυπωτή, scanner και τα περιφερειακά μέρη αυτών, CCTV (κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης) και
τηλεοράσεις με δυνατότητα επικοινωνίας με το διαδίκτυο.
Η Generali καλύπτει ζημιά που θα προκληθεί από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που
βρίσκεται στην ασφαλισμένη κατοικία 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.

Η ασφάλιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού με συνολική ασφαλισμένη αξία μεγαλύτερη των τριών
χιλιάδων Ευρώ (€3.000,00) είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνον εάν έχει δηλωθεί και καταγραφεί
αναλυτικά με τις ασφαλισμένες αξίες στην αίτηση ασφάλισης και στο ασφαλιστήριο.
Για την κάλυψη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού με συνολική ασφαλισμένη αξία μεγαλύτερη των τριάντα
χιλιάδων Ευρώ (€30.000,00) είναι απαραίτητη η ύπαρξη μηχανισμού αδιάλειπτης παροχής τάσης UPS.



Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης φωτοβολταϊκού συστήματος;
Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει το φωτοβολταϊκό του σύστημα εφόσον δηλώσει
την ασφαλισμένη του αξία στην αίτηση ασφάλισης και γίνει αποδεκτή από την Generali.
Η ασφαλισμένη αξία του θα συμπεριλαμβάνεται στην ασφαλισμένη αξία της οικοδομής.
Φωτοβολταϊκό σύστημα θεωρείται η εγκατάσταση και το σύστημα συσκευών που απαιτείται για τη
μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς τάσης και για τη διοχέτευσή της σε
δίκτυο ηλεκτροδότησης, της οποίας η ανώτατη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 10 KW.
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Ενότητα 1

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η κάλυψη είναι:





η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος να ανήκει στην κυριότητα του ασφαλισμένου
ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης κατοικίας.



η πλήρης περίφραξη του οικοπέδου, σε περίπτωση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού
συστήματος στον υπαίθριο χώρο της ασφαλισμένης κατοικίας.

Καλύπτεται η απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα;
Η Generali καταβάλλει στον ασφαλισμένο μηνιαίο επίδομα €300,00 για ανώτατο χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία επέλευσης της υλικής ζημιάς που έθεσε το φωτοβολταϊκό
σύστημα εκτός λειτουργίας, με την υποβολή από τον ασφαλισμένο βεβαίωσης του παρόχου.



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 ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς.



Κάλυψη Κατά παντός κινδύνου (Τυχαίο Γεγονός)
Η Generali παρέχει στους ασφαλισμένους της το ποσόν των €3.000,00 με την κάλυψη κατά παντός
κινδύνου (Τυχαίο Γεγονός) με την προϋπόθεση η συνολική ασφαλισμένη αξία οικοδομής ή
περιεχομένου είναι πάνω από €300.000,00.
Καλύπτεται υλική ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα του περιεχομένου κύριας κατοικίας που
βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο μέσα στην ασφαλισμένη κατοικία, που προκλήθηκε από τυχαίο,
αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός που δεν οφείλεται στην επέλευση ασφαλισμένου και καλυπτόμενου
από το ασφαλιστήριο κινδύνου.
Στην κάλυψη δεν περιλαμβάνονται ζημιές που θα προκληθούν από οποιαδήποτε αιτία στον
«ηλεκτρονικό εξοπλισμό» και σε «κοσμήματα» που βρίσκονται στην κατοικία εφόσον ο ασφαλισμένος
είχε την δυνατότητα να επιλέξει και να αγοράσει κατά τη σύναψη της ασφάλισης τις προαναφερόμενες
προαιρετικές καλύψεις.



Αίτηση Ασφάλισης
Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής “Αίτησης Ασφάλισης” μέσω “Thesis” 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.
Με κάθε αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να ασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο μία κατοικία (οικοδομή ή
και περιεχόμενο) και θα εκδίδεται ένα ασφαλιστήριο.
Παράδειγμα: Εάν στην ίδια διεύθυνση κινδύνου έχουμε να ασφαλίσουμε οικοδομή/περιεχόμενο στην
οποία κατοικεί ο ασφαλισμένος και οικοδομή η οποία είναι στην ιδιοκτησία του αλλά την
ενοικιάζει θα πρέπει να εκδοθούν δύο ασφαλιστήρια. Κατά συνέπεια θα πρέπει να
συμπληρωθούν και δύο αιτήσεις ασφάλισης.
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Ενότητα 1

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

Oνοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, ΔOY) και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.,
e-mail, 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.

Βελτιώσεις οικοδομής οι οποίες έχουν γίνει με δαπάνη του ενοικιαστή θα πρέπει να αναγράφονται
αναλυτικά με το είδος των βελτιώσεων που έχουν γίνει και με τις ασφαλισμένες αξίες τους.
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 τη διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης
ασφάλισης.



Κανόνες Αποδοχής
Το πλήρες πρόγραμμα Home Made 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 ολικών ετήσιων ασφαλίστρων ενός ασφαλιστηρίου Home Made έχει
καθορισθεί στα € 20,00 ανά ασφαλισμένο αντικείμενο (οικοδομή ή και περιεχόμενο). Είναι δυνατή η
έκδοση εξάμηνου ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι η δόση εξάμηνου ασφαλιστηρίου δεν είναι
μικρότερη από € 20,00 ανά ασφαλισμένο αντικείμενο (οικοδομή ή και περιεχόμενο).
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 άμεσα 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
ζημιάς 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.

Home Made – Ασφάλιση Κατοικίας Πλήρες Πρόγραμμα
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Ενότητα 1

Τιμολόγιο - Προνομιακές Παροχές - Επιβραβεύσεις


Η Generali ποιο σύστημα τιμολόγησης εφαρμόζει;
Η στρατηγική τιμολόγησης που ακολουθήσαμε, βάδισε στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να
προσφέρουμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σε προσιτή τιμή. Μας οδήγησε στον περιορισμό των
ασφαλίστρων σε χαμηλά επίπεδα, αφού για πρώτη φορά στην ελληνική ασφαλιστική αγορά υπάρχει
η δυνατότητα παραμετρικής τιμολόγησης σε προϊόν κατοικίας.
Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης Home Made προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα που το καθιστoύν
την πιο ευέλικτη και συμφέρουσα επιλογή, για να ασφαλίσει ο ασφαλισμένος μας την κύρια/εξοχική
κατοικία εξαιρετικής και νέας κατασκευής με χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και μέτρων
προστασίας με εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος.
Η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα υπολογισμού του ασφαλίστρου με βάση πλήθος χαρακτηριστικών και
παραμέτρων κυριότερες από τις οποίες είναι:









H χρήση της ασφαλισμένης κατοικίας (μόνιμη /δευτερεύουσα - εξοχική).
Η ποιότητα (είδος) κατασκευής της.
Η διεύθυνση που βρίσκεται το προς ασφάλιση ακίνητο/ περιεχόμενο.
Το έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας.
Η ύπαρξη μέτρων προστασίας.
Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Επιβράβευση ανανέωσης
Η Generali επιβραβεύει τον ασφαλισμένο για την μακρόχρονη συνεργασία με την Generali στην
πρώτη ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου του.



Επιβράβευση λόγω ύπαρξης μέτρων προστασίας
Η Generali επιβραβεύει τον ασφαλισμένο του οποίου η κατοικία του (μόνιμη/ εξοχική) έχει τα πιο κάτω
μέτρα προστασίας:

Συναγερμό συνδεδεμένο με εταιρία Security

Απλό συναγερμό

Μόνιμο φύλακα

Πόρτα ασφαλείας



Επιβράβευση λόγω χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας
Η Generali επιβραβεύει τον ασφαλισμένο, εάν στην κατοικία χρησιμοποιούνται μία από τις παρακάτω
εναλλακτικές πηγές ενέργειας:

Ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταικά)

Αιολική ενέργεια

Γεωθερμική ενέργεια



Επιβράβευση λόγω Ετήσιας Εφάπαξ Καταβολής Ασφaλίστρων
Η Generali επιδιώκει την έκδοση των ασφαλιστηρίων με 12μηνη διάρκεια ασφάλισης και με εφάπαξ
καταβολή των ασφαλίστρων. Για τον σκοπό αυτό παρέχει στους ασφαλισμένους επιβράβευση στα
ασφάλιστρα λόγω ετήσιας καταβολής.

Home Made – Ασφάλιση Κατοικίας Πλήρες Πρόγραμμα
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Ενότητα 1



Επιβράβευση λόγω ύψους ασφαλισμένου κεφαλαίου
Επιβραβεύει τον ασφαλισμένο του οποίου η κατοικία έχει ασφαλισμένη αξία οικοδομής ή περιεχομένου
πάνω από το ποσόν των € 300.000,00 διαβαθμίζοντας την ελάφρυνση κόστους σύμφωνα με τις πιο
κάτω κλίμακες ασφαλισμένου κεφαλαίου.
Οι κλίμακες ασφαλισμένου κεφαλαίου οικοδομής ή περιεχομένου είναι:

Από €300.000,00 – €500.000,00

Από €500.001,00 – €1.000.000,00

Από 1.000.001,00 και άνω.



Επιβράβευση λόγω ύπαρξης και άλλων εν ισχύ ασφαλιστηρίων με τον ίδιο ΑΦΜ
H Generali επιβραβεύει τον ασφαλισμένο λόγω ασφάλισης και άλλων περιουσιακών στοιχείων
(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστηρίων που έχουν εκδοθεί στον ίδιο κλάδο ασφάλισης) με
τον ίδιο ΑΦΜ, με την προϋπόθεση ότι τα καθαρά ετήσια ασφάλιστρα είναι περισσότερο από €300,00.
H επιβράβευση αυτή ισχύει για Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.

Home Made – Ασφάλιση Κατοικίας Πλήρες Πρόγραμμα
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Ενότητα 1

Απαλλαγές
Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι - Καλύψεις



Ποσό Απαλλαγής για Κάθε Ζημιά και ανά Τοποθεσία
Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι
(Για κάθε ζημιά ισχύει η απαλλαγή του ασφαλισμένου κινδύνου από την επέλευση του οποίου προκλήθηκε η ζημιά και
η οποία αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο)



Φυσικά Φαινόμενα

 10% της ζημιάς με ελάχιστο € 450,00



Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση
Εγκαταστάσεων Σωληνώσεων

 10% της ζημιάς με ελάχιστο € 750,00 σε περίπτωση ζημιάς σε κατοικία
κατασκευής άνω των 25 ετών ή με σωληνώσεις παλαιότερες των 25
ετών.



Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Συσκευές

 € 150,00 για κάθε ζημιά



Κλοπή / Ληστεία

 10% της ζημιάς με ελάχιστο € 450,00 σε περίπτωση ζημιάς σε
δευτερεύουσα (εξοχική) κατοικία



Κατά παντός κινδύνου (Τυχαίο
Γεγονός)

 € 300,00 για κάθε ζημιά



Σεισμός

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



Καθίζηση / Κατολίσθηση

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



Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

 € 100,00 για κάθε ζημιά

Home Made – Ασφάλιση Κατοικίας Πλήρες Πρόγραμμα
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Ενότητα 1

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι - Καλύψεις
Βασικές Καλύψεις



Όριο Ευθύνης

Απαλλαγή

Πλήρης Αξία Ασφαλισμένου Κτιρίου/ Περιεχομένου







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



Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Συσκευές χωρίς κόστος για όριο ευθύνης

μέχρι € 1.000,00



Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Συσκευές κατ΄ επιλογή του
ασφαλισμένου με επιπλέον κόστος για όριο ευθύνης το ποσοστό

2% της αξίας
της οικοδομής/
περιεχομένου
max € 10.000




Διασάλευση / Διατάραξη δημόσιας τάξης
Κακόβουλες ενέργειες



Πλήρης
Αξία

Πλήρης
Αξία

Τρομοκρατικές ενέργειες
 Ζημιές από τους aσφαλισμένους κινδύνους, εφόσον αυτοί

οφείλονται σε πράξεις Τρομοκρατίας



Φυσικά Φαινόμενα
 Πλημμύρα
 Θύελλα
 Καταιγίδα
 Χαλάζι, παγετός ή χιονόπτωση

Πλήρης
Αξία

Πλήρης
Αξία



Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων Σωληνώσεων

Πλήρης
Αξία



Θραύση / διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης εφ΄ όσον δεν είναι
ηλικίας > 25 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



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





Πρόσκρουση οχήματος
Πτώση αεροσκάφους
Πτώση δένδρων /στύλων





Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα
Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων

10%
της ζημιάς
με min €450,00

10%
της ζημιάς
με min € 750,00 σε
περίπτωση ζημιάς σε
κατοικία κατασκευής
άνω των 25 ετών ή
με σωληνώσεις
παλαιότερες των
25 ετών

Πλήρης Αξία
μέχρι € 3.000,00
μέχρι € 300,00
μέχρι € 300,00
μέχρι € 300,00

10%
της ζημιάς
με min € 450
σε περίπτωση ζημιάς
δευτερεύουσας
(εξοχικής) κατοικίας

μέχρι € 300,00

μέχρι € 300,00

μέχρι € 3.000,00
(οικοδομή/ περιεχόμενο)
μέχρι € 300,00

Οξείδωση Καθρεπτών
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Ενότητα 1

(συνεχίζεται)
Όριο Ευθύνης

Απαλλαγή

Πλήρης Αξία Ασφαλισμένου Κτιρίου/ Περιεχομένου



Αστική Ευθύνη
 Γενική Αστική Ευθύνη
 Αστική Ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη / τρίτων ιδιοκτητών ακινήτων και
κινητών περιουσιακών στοιχείων

€100.000,00
για κάθε συμβάν
και συνολικά κατά
ασφαλιστικό έτος



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

μέχρι 5% της αξίας
της οικοδομής
5% της αξίας
της οικοδομής /
περιεχομένου
max. € 5.000,00

Πρόσθετες δαπάνες ως επακόλουθο υλικής ζημιάς:



Αποκομιδή συντριμμάτων



Δαπάνη προσωρινής στέγασης / διαμονής
 Για μέγιστη περίοδο έξι (6) μηνών από την υλική ζημιά

5% της αξίας
της οικοδομής /
περιεχομένου
max. € 5.000,00



Δαπάνη μεταφοράς / επανεγκατάστασης περιεχομένου

5% της αξίας
του περιεχομένου
max. € 5.000,00



Δαπάνη φύλαξης



Απώλεια/ ζημιά περιεχομένου σε προσωρινή μεταστέγαση

μέχρι €10.000.00



Περιεχόμενο τραπεζικής θυρίδας

μέχρι €10.000.00



Δόση στεγαστικού δανείου
 Για μέγιστη περίοδο έξι (6) μηνών από την υλική ζημιά



Δαπάνη μελετών και έκδοσης αδειών



μέχρι €500,00
(οικοδομή/
περιεχόμενο)

10% του
ασφαλισμένου
κεφαλαίου
περιεχομένου
max. € 10.000,00
για κάθε ζημιά και
συνολικά κατά
ασφαλιστικό έτος

Νεοαποκτηθέντα Περιουσικακά Στοιχεία

10% του
ασφαλισμένου
κεφαλαίου οικοδομής
ή και περιεχομένου



Προστασία Υπασφάλισης



Αναπροσαρμογή ασφαλισμένου κεφαλαίου λόγω αύξησης δείκτη
τιμών καταναλωτή
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Ενότητα 1

Προαιρετικές Καλύψεις και Επιπλέον Όρια Καλύψεων

Όριο Ευθύνης

Απαλλαγή

Πλήρης Αξία Ασφαλισμένου Κτιρίου/ Περιεχομένου



Σεισμός


Ζημιές από παλιρροϊκά κύματα ως επακόλουθο σεισμού (tsunami)

 Καθίζηση / Κατολίσθηση

Η κάλυψη παρέχεται με την απαραίτητη προυπόθεση ο
ασφαλισμένος να έχει επιλέξει και την προαιρετική κάλυψη Σεισμού.

Πλήρης Αξία

Πλήρης Αξία

μέχρι 2% της αξίας
της οικοδομής /
περιεχομένου max
€ 10.000



Ζημιά στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Συσκευές



Κοσμήματα

Επιλογή



Όρος Ενυπόθηκου / Ενεχυρούχου

Επιλογή



Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Επιλογή



Απώλεια ενοικίων σε περίπτωση ολικής καταστροφής (για μέγιστη
περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την υλική ζημιά)

Επιλογή



Κατά παντός κινδύνου (Τυχαίο Γεγονός)
Η κάλυψη παρέχεται στις μόνιμες (κύριες) κατοικίες με την
προϋπόθεση ότι η συνολική ασφαλισμένη αξία οικοδομής ή
περιεχομένου είναι πάνω από €300.000,00.

μέχρι € 3.000.00






Φωτοβολταϊκό σύστημα

(το ασφαλισμένο κεφάλαιο του φωτοβολταϊκού συστήματος
περιλαμβάνεται στο ασφαλισμένο κεφάλαιο οικοδομής)

Απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας από
φωτοβολταϊκό σύστημα

Παράνομη χρήση από τρίτο πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση
κλοπής

Επέκταση ασφαλισμένου κεφαλαίου
 Αστική Ευθύνη
 Αστική Ευθύνη

Home Made – Ασφάλιση Κατοικίας Πλήρες Πρόγραμμα

2% του συνολικού
ασφαλισμένου
κεφαλαίου (οικοδομής
και περιεχομένου)
min. € 1.000,00
2% του συνολικού
ασφαλισμένου
κεφαλαίου (οικοδομής
και περιεχομένου)
min. € 1.000,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 300,00

Επιλογή
Μέχρι €300,00
μηνιαίως και για
μέγιστη περίοδο τριών
(3) μηνών
Μέχρι €200,00 και
συνολικά ανά
ασφαλιστικό έτος το
ποσό των
€ 1.000,00

€ 200.000,00
€ 300.000,00
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Ενότητα 1

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Γενικά Στοιχεία


Τι ακριβώς είναι το Home Style της Generali;
Το Home Style 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.
Το νέο πρόγραμμα Ηome Style παρέχει τη δυνατότητα επιλογής και προαιρετικών καλύψεων. Με τη
δυνατότητα επιλογής προαιρετικών καλύψεων πέρα των βασικών καλύψεων το πρόγραμμα
χαρακτηρίζεται από ευελιξία, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των Τραπεζών για
την ασφάλιση των προσημειωμένων ακινήτων.
Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προαιρετικών καλύψεων για την οικοδομή
και το περιεχόμενο της κατοικίας του ανάλογα με τις ανάγκες του επιτυγχάνοντας ιδιαίτερα
ανταγωνιστική τιμή.



Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Home Style;
Το Home Style απευθύνεται σε:

Δανειολήπτες στεγαστικών δανείων.

Ασφαλισμένους που ενδιαφέρονται για ασφάλιση μόνο έναντι συγκεκριμένων κινδύνων.
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Ενότητα 1

Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση


Ποιες κατηγορίες κατοικιών μπορούν να καλυφθούν με το πρόγραμμα Ηome Style;
Με το πρόγραμμα Ηome Style ασφαλίζονται μόνιμες και εξοχικές κατοικίες "Τάξης Εξαιρετικής" και με
έτος έκδοσης αδείας ανέγερσης 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.



Μπορούν να ασφαλισθούν οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά;
Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης κτιρίων που είναι κτισμένα από διαφορετικά υλικά (κατασκευή
“Τάξης Α”).
Μόνιμες Kατοικίες
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 Kατοικίες
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 Home
Style χωρίς υποχρεωτική την παράλληλη ασφάλιση της μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου σας.
Υπό Kατασκευή Kατοικίες
Με το Home Style υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης κατοικιών υπο κατασκευή σύμφωνα με τις
βασικές καλύψεις του προγράμματος, με αναφορά το έτος αποπεράτωσής τους και με ασφαλισμένο
κεφάλαιο το τελικό κατασκευαστικό κόστος (π.χ. € 1.000,00/τ.μ.).
Κενές Kατοικίες
Οι κατοικίες που είναι προς ενοικίαση και παραμένουν κενές μπορούν να ασφαλιστούν μέσω του
προγράμματος Ηome Style με το σύνολο των βασικών και προαιρετικών καλύψεων, εάν ο
ασφαλισμένος το επιθυμεί.



Ποιες κατοικίες δεν ασφαλίζονται με το πρόγραμμα του Home Style;
Με το πρόγραμμα του Home Style 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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Ποια Περιουσία ασφαλίζουμε;
Οικοδομή/ Βελτιώσεις που θεωρείται:


Tο σύνολο των κατοικήσιμων, βοηθητικών χώρων, ειδικών κατασκευών και βελτιώσεων του
ακινήτου, συμπεριλαμβανόμενης της αναλογίας τους στα θεμέλια, στους κοινόκτητους και
κοινόχρηστους χώρους ή το ακίνητο το οποίο στεγάζει περιεχόμενο κατοικίας. Στην οικοδομή
ανήκουν και αντικείμενα που είναι αδιάρρηκτα και στερεά ενσωματωμένα σε αυτήν και αποτελούν
ενιαία αρχιτεκτονική γραμμή του κτίσματος όπως ενδεικτικά μάρμαρα, αλουμίνια κ.λ.π.

Ως βοηθητικοί χώροι και βελτιώσεις ακινήτου θεωρούνται:

Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα, ειδικές κατασκευές ή αντικείμενα που ανήκουν στην ασφαλισμένη
οικοδομή, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κολυμβητική δεξαμενή, μηχανοστάσιο πισίνας,
υδάτινη δεξαμενή, γήπεδα αθλοπαιδιών, οίκημα γκαράζ, πέργκολες, κιόσκια, BBQ, μανδρότοιχοι,
αυλόπορτες.


Αντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής που ασφαλίζεται ή που στεγάζει
το ασφαλισμένο περιεχόμενο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πινακίδες, εγκαταστάσεις
επιγραφών φωτεινών, ή μη, τέντες, κεραίες ή πομποί λήψης ή εκπομπής σημάτων, στύλοι/
ορθοστάτες/ καλώδια.

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους.
Περιεχόμενο που θεωρείται:

Tο σύνολο της οικοσκευής, δηλαδή των κινητών οικιακών και προσωπικών ειδών, έργων τέχνης
(θεωρούνται πίνακες ζωγραφικής, συλλεκτικά χειροποίητα χαλιά, έπιπλα αντίκες και παρεμφερή
αντικείμενα), ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, γούνες και ασημικά
σκεύη/ αντικείμενα, που ανήκουν στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο ή σε οποιοδήποτε
μέλος της οικογένειάς του που διαμένει μόνιμα μαζί του και βρίσκεται στην κατοικία. Στο
περιεχόμενο ανήκουν και αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα στον
περιφραγμένο χώρο της ασφαλισμένης κατοικίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έπιπλα
κήπου, γλάστρες, σωλήνες και εγκαταστάσεις αυτόματου ποτίσματος και λοιπά συναφή.



Υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης των βελτιώσεων μιας οικοδομής από τον ενοικιαστή;
Καλύπτονται οι βελτιώσεις/ προσθήκες/ κατασκευές οικοδομής που έγιναν με δαπάνη του ενοικιαστή
όπως ενδεικτικά μηχανήματα κλιματισμού, συστήματα συναγερμού, τέντες, εντοιχισμένα ντουλάπια,
ψευδοροφές, ταπετσαρίες κ.λπ.



Ασφαλισμένες αξίες
Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής αν πρόκειται για κτίριο και σε αξία
αντικατάστασης με καινούργιo αν πρόκειται για περιεχόμενο. Επομένως είναι απαραίτητο να δηλώνεται
ως ασφαλισμένο κεφάλαιο το ποσό που χρειάζεται ο ασφαλισμένος 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 (κολυμβητική δεξαμενή, σύστημα
πισίνας, υδάτινη δεξαμενή, κιόσκια, πέργκολες, BBQ, μανδρότοιχοι, αυλόπορτες, οίκημα γκαράζ,
εγκαταστάσεις κεραιών, τέντες και ηλιακός θερμοσίφωνας) η αξία τους θα συμπεριλαμβάνεται στην αξία
του ασφαλισμένου ακινήτου.
Το παραπάνω ποσό ανά τ.μ. η Εταιρία το θεωρεί ως ενδεικτική αξία οικοδομής / περιεχομένου. Την
τελική ευθύνη για τις σωστές ασφαλισμένες αξίες έχει ο ασφαλισμένος. Τα ποσά στα οποία
αναφερόμαστε ως ελάχιστα ποσά είναι μόνο ενδεικτικά.
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Σας παραθέτουμε τον πιο κάτω πίνακα σχετικά με το ενδεικτικό κατασκευαστικό κόστος οικοδομών σε Αξία
Καινούργιου.
Ενδεικτικό
Κατασκευαστικό Κόστος
Οικοδομών σε Αξία Καινούργιου

Είδος οικοδομής

Είδος κατασκευής

Κόστος ανά τ.μ.



Πολυκατοικία με αποκλειστική ή κύρια χρήση την κατοικία

Συνήθης
Καλή
Πολυτελής

€ 1.000,00
€ 1.200,00
€ 1.400,00



Μονοκατοικίες και Οικοδομές από μία (1) έως τρείς (3) κατοικίες

Συνήθης
Καλή
Πολυτελής

€ 1.200,00
€ 1.400,00
€ 1.800,00



Για τα βοηθητικά κτίσματα (αποθήκη, χώρος στάθμευσης κ.λ.π.)

Η αξία ασφάλισης υπολογίζεται ως το 50% επί
της αξίας του είδους οικοδομής.

Παρατηρήσεις:





Οι προαναφερόμενες τιμές είναι ενδεικτικές.
Περιλαμβάνεται η αναλογία θεμελίων, κοινοχρήστων / κοινοκτήτων χώρων και εγκαταστάσεων.
Δεν περιλαμβάνονται βελτιώσεις/ κατασκευές που γίνονται από ενοικιαστές.
Δεν περιλαμβάνονται κατασκευές, διαμορφώσεις εξωτερικών – ακαλύπτων χώρων.

Παράδειγμα:



Διαμέρισμα: 100 τ.μ.
Ελάχιστη ασφαλισμένη αξία:
 Οικοδομή
:
 Περιεχόμενο
:
 Ειδικές κατασκευές
:


100 τ.μ. x € 1.000,00 τ.μ. = € 100.000,00
100 τ.μ. x € 300,00 τ.μ.
= € 30.000,00
όπως ορίζεται από τον ασφαλισμένο και συμπεριλαμβάνονται
στην ασφαλισμένη αξία του ακινήτου
Αποθήκη και λοιποί βοηθητικοί χώροι: 50 τ.μ. X € 500,00 ανά τ.μ. = € 25.000,00

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, η αξία τους θα υπολογίζεται, θα
ασφαλίζεται και θα αποζημιώνεται με βάση την «τρέχουσα πραγματική αξία» αυτών μετά την αφαίρεση
της μείωσης της πραγματικής αξίας τους λόγω φθοράς, χρήσης ή παλαιότητας, δηλαδή η αξία τους
ως μεταχειρισμένα αντικείμενα.



Μη εφαρμογή του όρου υπασφάλισης έως 10% για οικοδομή/ περιεχόμενο
Σε περίπτωση που τα ασφαλισμένα αντικείμενα (οικοδομή – περιεχόμενο) κατά την ημερομηνία επέλευσης της
ζημιάς έχουν αξία αντικατάστασης μεγαλύτερη από την ασφαλισμένη και μέχρι ποσοστό 10% του
ασφαλισμένου κεφαλαίου οικοδομής ή και περιεχομένου, δεν εφαρμόζεται υπασφάλιση για το υπερβάλλον
ποσό, που θα οφείλεται αποκλειστικά σε αύξηση αξιών των ασφαλισμένων αντικειμένων από την ημερομηνία
έναρξης της ασφάλισης μέχρι και την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς.
Εάν η υπερβάλλουσα αξία υπερβαίνει το παραπάνω αναφερόμενο ποσοστό, ο ασφαλισμένος
θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον ποσοστό.
Από την προστασία υπασφάλισης εξαιρείται η κάλυψη «Φωτοβολταϊκού Συστήματος».
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Ποιο είναι το όριο αποζημίωσης για κάθε μη κατονομαζόμενο αντικείμενο;
Όλα τα ασφαλισμένα αντικείμενα που δεν κατονομάζονται καλύπτονται μόνο μέχρι ποσό € 3.000,00
ανά αντικείμενο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτά διαφορετικά με την Generali και αναγράφεται
ρητά στο ασφαλιστήριο.
Περισσότερα από ένα αντικείμενα, που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά στερεοφωνικό συγκρότημα, ζεύγος, σετ, συλλογή ομοειδών αντικειμένων, θεωρούνται
και καλύπτονται ως ένα αντικείμενο.
Η «Κατάσταση Κατονομαζομένων Αντικειμένων» που τυχόν αναγράφεται ή επισυνάπτεται στο
ασφαλιστήριο, αυτή θεωρείται και 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 αντικατάστασης κάθε αντικειμένου σύμφωνα με την αξία
αντικατάστασης με καινούριο και τη βάση υπολογισμού αποζημίωσης.



Ποια είναι η βάση υπολογισμού αποζημίωσης για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό;
Σε περίπτωση ζημιάς βάση υπολογισμού αποζημίωσης είναι: a) η αναγκαία δαπάνη αντικατάστασης
του με ίδιο ή παρομοίων χαρακτηριστικών / δυνατοτήτων εξοπλισμό εάν αύτός έχει αγορασθεί έως
τρία (3) έτη πριν από την επέλευση της ζημιάς, και β) η αναγκαία δαπάνη αντικατάστασής του με ίδιο ή
παρόμοιων χαρακτηριστικών/ δυνατοτήτων εξοπλισμό αλλά μετά την αφαίρεση της αξίας λόγω
χρήσης ή παλαιότητας ή άλλων συνθηκών μείωσης της αξίας του, εάν αυτός έχει αγορασθεί από τρία
(3) έτη και άνω πριν από την επέλευση της ζημιάς.





Ποια είναι τα αντικείμενα που πρέπει να αναγραφούν στην κατάσταση;


Αντικείμενα αξίας μεγαλύτερης των € 3.000,00.



Αντικείμενα μη καθημερινής ή συνήθους χρήσης όπως ενδεικτικά:
 γουναρικά
 εικόνες, αγάλματα, χειροτεχνήματα και γενικά κάθε σπάνιο αντικείμενο ή και έργο τέχνης
 όπλα

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 να αξιολογήσει ειδικά τον κίνδυνο.



Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης φωτοβολταϊκού συστήματος;
Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει το φωτοβολταϊκό του σύστημα εφόσον δηλώσει
την ασφαλισμένη του αξία στην αίτηση ασφάλισης και γίνει αποδεκτή από την Generali.
Η ασφαλισμένη αξία του θα συμπεριλαμβάνεται στην ασφαλισμένη αξία της οικοδομής.
Φωτοβολταϊκό σύστημα θεωρείται η εγκατάσταση και το σύστημα συσκευών που απαιτείται για τη
μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς τάσης και για τη διοχέτευσή της σε
δίκτυο ηλεκτροδότησης, της οποίας η ανώτατη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 10 KW.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η κάλυψη είναι:





η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος να ανήκει στην κυριότητα του ασφαλισμένου
ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης κατοικίας.



η πλήρης περίφραξη του οικοπέδου, σε περίπτωση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού
συστήματος στον υπαίθριο χώρο της ασφαλισμένης κατοικίας.

Καλύπτεται η απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα;
Η Generali καταβάλλει στον ασφαλισμένο μηνιαίο επίδομα €300,00 για ανώτατο χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία επέλευσης της υλικής ζημιάς που έθεσε το φωτοβολταϊκό
σύστημα εκτός λειτουργίας με την υποβολή από τον ασφαλισμένο βεβαίωσης του παρόχου.



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 ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς.



Αίτηση Ασφάλισης
Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής “Αίτησης Ασφάλισης” μέσω “Thesis“ 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.
Με κάθε αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να ασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο μία κατοικία (οικοδομή ή
και περιεχόμενο) και θα εκδίδεται ένα ασφαλιστήριο.
Παράδειγμα:
Εάν στην ίδια διεύθυνση κινδύνου έχουμε να ασφαλίσουμε οικοδομή/περιεχόμενο στην οποία κατοικεί
ο ασφαλισμένος και οικοδομή η οποία είναι στην ιδιοκτησία του αλλά την ενοικιάζει θα πρέπει να
εκδοθούν δύο ασφαλιστήρια. Κατά συνέπεια θα πρέπει να συμπληρωθούν και δύο αιτήσεις
ασφάλισης.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά τη συμπλήρωση της αίτησης
ασφάλισης:


Ονοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, ΔOY) και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.,
e-mail, 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.



Βελτιώσεις οικοδομής οι οποίες έχουν γίνει με δαπάνη του ενοικιαστή θα πρέπει να αναγράφονται
αναλυτικά με το είδος των βελτιώσεων που έχουν γίνει και με τις ασφαλισμένες αξίες τους.
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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 τη διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης
ασφάλισης.



Κανόνες Αποδοχής
Το πρόγραμμα Home Style 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 Home Style ΔΕΝ είναι δυνατή η
ασφάλιση της εξοχικής κατοικίας με το πλήρες πρόγραμμα Home Made.
Αντίθετα είναι δυνατή η ασφάλιση εξοχικής κατοικίας, με το πρόγραμμα Home Style και η ασφάλιση
της μόνιμης κατοικίας με το πλήρες πρόγραμμα Home Made.



Κανόνες Διαχείρισης
Το ελάχιστο ποσό των ολικών ετήσιων ασφαλίστρων ενός ασφαλιστηρίου Home Style έχει καθορισθεί
στα € 20,00 ανά ασφαλισμένο αντικείμενο (οικοδομή ή και περιεχόμενο). Είναι δυνατή η έκδοση
εξάμηνου ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι η δόση εξάμηνου ασφαλιστηρίου δεν είναι
μικρότερη από € 20,00 ανά ασφαλισμένο αντικείμενο (οικοδομή ή και περιεχόμενο).
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 επιλέγεται συμμετέχει στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
Η Generali δεσμεύεται ότι το ασφαλιστήριο εκδίδεται άμεσα 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
ζημιάς 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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Τιμολόγιο - Προνομιακές Παροχές - Επιβραβεύσεις


Η Generali ποιο σύστημα τιμολόγησης εφαρμόζει;
Η στρατηγική τιμολόγησης που ακολουθήσαμε, βάδισε στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να
προσφέρουμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σε προσιτή τιμή. Μας οδήγησε στον περιορισμό των
ασφαλίστρων σε χαμηλά επίπεδα, αφού για πρώτη φορά στην ελληνική ασφαλιστική αγορά υπάρχει
η δυνατότητα παραμετρικής τιμολόγησης σε προϊόν κατοικίας.
Το νέο πρόγραμμα Home Style ασφάλισης προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα που το καθιστoύν την
πιο ευέλικτη και συμφέρουσα επιλογή, για να ασφαλίσει ο ασφαλισμένος μας την κύρια/εξοχική
κατοικία εξαιρετικής κατασκευής με χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας με εξαιρετικά ανταγωνιστικό
κόστος.
Η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα υπολογισμού του ασφάλιστρου με βάση πλήθος χαρακτηριστικών και
παραμέτρων κυριότερες από τις οποίες είναι:

H χρήση της ασφαλισμένης κατοικίας (μόνιμη /δευτερεύουσα - εξοχική).

H ποιότητα (είδος) κατασκευής της.

Η διεύθυνση που βρίσκεται το προς ασφάλιση ακίνητο/ περιεχόμενο.

Το έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας



Επιβράβευση λόγω χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας





Η Generali επιβραβεύει τον ασφαλισμένο, εάν στην ασφαλισμένη κατοικία χρησιμοποιούνται μία από
τις παρακάτω εναλλακτικές πηγές ενέργειας:
Ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταικά)
Αιολική ενέργεια
Γεωθερμική ενέργεια



Επιβράβευση λόγω Ετήσιας Εφάπαξ Καταβολής Ασφαλίστρων
Η Generali επιδιώκει την έκδοση των ασφαλιστηρίων με 12μηνη διάρκεια ασφάλισης και με εφάπαξ
καταβολή των ασφαλίστρων. Για τον σκοπό αυτό παρέχει στον ασφαλισμένο επιβράβευση στα
ασφάλιστρα λόγω ετήσιας καταβολής.
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Απαλλαγές
Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι - Καλύψεις



Ποσό Απαλλαγής για Κάθε Ζημιά και ανά Τοποθεσία
Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι
(Για κάθε ζημιά ισχύει η απαλλαγή του ασφαλισμένου κινδύνου από την επέλευση του οποίου προκλήθηκε η ζημιά και
η οποία αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο)


Φυσικά Φαινόμενα



Σεισμός



10% της ζημιάς με ελάχιστο € 450,00



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

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι - Καλύψεις
Βασικές Καλύψεις



Όριο Ευθύνης

Απαλλαγή

Πλήρης Αξία Ασφαλισμένου Κτιρίου / Περιεχομένου





Πυρκαγιά & κεραυνός
Έκρηξη από κάθε αιτία
Καπνός



Πτώση αεροσκάφους



Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά



Δόση στεγαστικού δανείου



Δαπάνη μελετών και έκδοσης αδειών



Προστασία Υπασφάλισης



Αναπροσαρμογή ασφαλισμένου κεφαλαίου λόγω αύξησης δείκτη
τιμών καταναλωτή

 Για μέγιστη περίοδο έξι (6) μηνών από την υλική ζημιά
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Πλήρης Αξία

Πλήρης Αξία
€100.000,00 για κάθε
συμβάν και συνολικά
κατά ασφαλιστικό έτος
μέχρι € 500,00
μηνιαίως

10% του ασφαλισμένου
κεφαλαίου οικοδομής ή
και περιεχομένου
ΔΤΚ

Ενότητα 1

Προαιρετικές Καλύψεις και Επιπλέον Όρια Καλύψεων

Όριο Ευθύνης

Απαλλαγή

Πλήρης
Αξία

2% του συνολικού
ασφαλισμένου
κεφαλαίου (οικοδομής
και περιεχομένου) min.
€1.000,00

Πλήρης
Αξία

10%
της ζημιάς
με min € 450,00

Πλήρης Αξία
Ασφαλισμένου Κτιρίου € 1.000,00
Ασφαλισμένου Περιεχομένου € 1.000,00



Σεισμός




Ζημιές από παλιρροϊκά κύματα ως επακόλουθο σεισμού
(tsunami)

Φυσικά Φαινόμενα
 Πλημμύρα
 Θύελλα
 Καταιγίδα
 Χαλάζι, παγετός ή χιονόπτωση
Η κάλυψη παρέχεται με την απαραίτητη προυπόθεση την
επιλογή των καλύψεων σεισμού, διασάλευσης/διατάραξης
δημόσιας τάξης, τρομοκρατικών και κακόβουλων ενεργειών.





Διασάλευση / Διατάραξη δημόσιας τάξης
Κακόβουλες ενέργειες
Τρομοκρατικές ενέργειες
 Ζημιές από τους aσφαλισμένους κινδύνους, εφόσον αυτοί
οφείλονται σε πράξεις Τρομοκρατίας
Η κάλυψη παρέχεται με την απαραίτητη προυπόθεση την
επιλογή των καλύψεων σεισμού και φυσικών φαινομένων



Όρος Ενυπόθηκου / Ενεχυρούχου



Φωτοβολταϊκό σύστημα



(το ασφαλισμένο κεφάλαιο του φωτοβολταϊκού συστήματος
περιλαμβάνεται στο ασφαλισμένο κεφάλαιο οικοδομής)

Απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής
ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα

Επιλογή

Επιλογή
Μέχρι €300,00 μηνιαίως
και για μέγιστη περίοδο
τριών (3) μηνών

Διευκρινίζεται ότι ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να επιλέξει τις προαιρετικές καλύψεις: «Διασάλευση/
Διατάραξη δημόσιας τάξης», «Κακόβουλες ενέργειες», «Τρομοκρατικές ενέργειες» και «Φυσικών
Φαινομένων» παρά μόνο εάν έχει επιλέξει και την προαιρετική κάλυψη «Σεισμού».
Επισημαίνεται ότι οι προαιρετικές καλύψεις: «Διασάλευση /Διατάραξη δημόσιας τάξης», «Κακόβουλες
ενέργειες» & «Τρομοκρατικές ενέργειες» δίνονται πάντα σε συνδυασμό με την κάλυψη «Φυσικών
Φαινομένων» και αντίστροφα και με την απαραίτητη προϋπόθεση της επιλογής από τον Ασφαλισμένο της
προαιρετικής κάλυψης «Σεισμού».
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Γενικά Στοιχεία



Τι ακριβώς είναι Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα;
Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα θεωρείται η εγκατάσταση και το σύστημα συσκευών που απαιτείται
για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς τάσης και για την διοχέτευσή
της σε δίκτυο ηλεκτροδότησης, της οποίας η ανώτατη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 10KW.



Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα της Generali;
Το πρόγραμμα Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης
Οικιακής Φωτοβολταϊκής Μονάδας που είναι εγκατεστημένη στην στέγη κατοικίας ή μέσα σε οικόπεδο
που βρίσκεται κατοικία και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της
οικιακής κατανάλωσης ή και για την πώληση τμήματος της παραγόμενης ενέργειας σε δίκτυο
ηλεκτροδότησης.



Σε ποιους ασφαλισμένους απευθύνεται το πρόγραμμα Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα ;
Το πρόγραμμα ασφάλισης απευθύνεται σε:

Εταιρίες που ενδιαφέρονται για την μεμονωμένη ασφάλιση των Οικιακών Φωτοβολταϊκών
Μονάδων.

Ιδιώτες που επιθυμούν να ασφαλίσουν την Οικιακή Φωτοβολταϊκή τους Μονάδας.

Δανειολήπτες για την αγορά και εγκατάσταση της Οικιακής Φωτοβολταϊκής τους Μονάδας.
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Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση



Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές ισχύει η ασφάλιση με το πρόγραμμα Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα;
Το πρόγραμμα μπορεί να διατεθεί χωρίς καμία δέσμευση σε όλη την Ελληνική επικράτεια.



Προϋποθέσεις κάλυψης με το πρόγραμμα Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα;
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι:





η εγκατάσταση της οικιακής Φωτοβολταϊκής Μονάδας να έχει γίνει σύμφωνα με νόμιμα
εγκεκριμένη μελέτη και να έχει εκδοθεί και χορηγηθεί σχετική, από αρμόδια αρχή, άδεια λειτουργίας
στον ασφαλισμένο.



η ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της Οικιακής Φωτοβολταϊκής Μονάδας, η
παράδοσή της στον ασφαλισμένο και η σύνδεσή της με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.



η διενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήματα περιοδικής συντήρησης και ελέγχου των
εγκαταστάσεων της Οικιακής Φωτοβολταϊκής Μονάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες και
προδιαγραφές του κατασκευαστή / προμηθευτή και η έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου
συντήρησης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο τεχνικό.



η εγκατάσταση της Οικιακής Φωτοβολταϊκής Μονάδας να αντέχει τους συνήθεις κινδύνους
χαλαζόπτωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.



η πλήρης περίφραξη του οικοπέδου, σε περίπτωση εγκατάστασης της Οικιακής Φωτοβολταϊκής
Μονάδας στον υπαίθριο χώρο της κατοικίας.



η εγκατάσταση της Οικιακής Φωτοβολταϊκής Μονάδας να ανήκει στην κυριότητα του
ασφαλισμένου ιδιοκτήτη της κατοικίας που έχει τοποθετηθεί.



η εγκατάσταση της Οικιακής Φωτοβολταϊκής Μονάδας να είναι σε οικοδομή με έτος έκδοσης
άδειας ανέγερσης της οικοδομής μετά το 1960.

Ασφαλισμένες Αξίες
Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία αντικατάστασης με καινούργια. Επομένως είναι
απαραίτητο να δηλώνεται ως ασφαλισμένο κεφάλαιο το ποσό που χρειάζεται ο ασφαλισμένος σας
προκειμένου να αντικαταστήσει την Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα με καινούργια. Ειδικότερα αξία
αντικατάστασης θεωρείται για:


την Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα το ποσό που απαιτείται για την επισκευή ή και εγκατάσταση
μιας καινούργιας, της ίδιας χρήσης και προδιαγραφών/ ποιότητας που θα τοποθετηθεί στον ίδιο
χώρο, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δαπανών όπως μεταφορά, συναρμολόγηση,
εγκατάσταση.



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).



σε περίπτωση ζημιάς η Generali αποζημιώνει την επισκευή ή αντικατάσταση της ζημιωθείσας
Οικιακής Φωτοβολταϊκής Μονάδας ή τμήματος αυτής με βάση την αξία της πριν την επέλευση της
ζημιάς και όχι το σύνολο αυτής.
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Ενότητα 2



Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης απώλειας εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας από
Οικιακής Φωτοβολταϊκή Μονάδα;
Καλύπτεται η ζημιά που θα προκληθεί στον ασφαλισμένο από απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής
παροχής ενέργειας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση διάθεσης
ηλεκτρικής ενέργειας έναντι αμοιβής, λόγω επέλευσης ασφαλισμένου, μη εξαιρούμενου κινδύνου και
αποζημιωτέας υλικής ζημιάς στην Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα που θα την θέσει εκτός λειτουργίας.



Είναι δυνατή η καταβολή μηνιαίου επιδόματος;
Η Generali καταβάλει στον ασφαλισμένο μηνιαίο επίδομα, € 500,00, και για ανώτατο χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών από την ημερομηνία επέλευσης της υλικής ζημιάς που έθεσε την Οικιακή Φωτοβολταϊκή
Μονάδα εκτός λειτουργίας με την υποβολή από τον ασφαλισμένο βεβαίωσης του παρόχου.



Αίτηση Ασφάλισης
Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής “Αίτησης Ασφάλισης” μέσω “Thesis” 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:


Ονοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, ΔOY) και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.,
e-mail, 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 Οικιακή Φωτοβολταϊκή
Μονάδα 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.
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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 άμεσα 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
ζημιάς 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.

Solar Energy – Ασφάλιση Οικιακής Φωτοβολταϊκής Μονάδας - 40 -

Ενότητα 2

Απαλλαγές

Ποσό Απαλλαγής για κάθε ζημιά και ανά τοποθεσία
Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι
(Για κάθε ζημιά ισχύει η απαλλαγή του ασφαλισμένου κινδύνου από την επέλευση του οποίου προκλήθηκε η ζημιά και
η οποία αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο)



Απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής
παροχής ενέργειας



Πέντε (5) πρώτες ημέρες



Πυρκαγιά και Κεραυνός



€ 400,00



Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα



€ 400,00



Έκρηξη από κάθε αιτία



€ 400,00



Καπνός



€ 400,00



Διασάλευση/ Διατάραξη δημόσιας τάξης



€ 400,00



Κακόβουλες ενέργειες



€ 400,00



Τρομοκρατικές ενέργειες



€ 400,00



Φυσικά φαινόμενα



10% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό € 400,00



Κλοπή



10% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό € 400,00



Πτώση αεροσκάφους



€ 400,00



Αποκομιδή συντριμμάτων



€ 400,00





Σεισμός

2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου (το οποίο
ισούται με την αξία της Οικιακής Φωτοβολταϊκής
Μονάδας προσαυξημένο με το ποσό της απώλειας
εσόδων) με ελάχιστο € 1.000,00



2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου (το οποίο
ισούται με την αξία της Οικιακής Φωτοβολταϊκής
Μονάδας προσαυξημένο με το ποσό της απώλειας
εσόδων) με ελάχιστο € 1.000,00



Καθίζηση / Κατολίσθηση εδάφους
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Βασικές Καλύψεις και Όρια Κάλυψης

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο – Όριο Ευθύνης

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι – Βασικές Καλύψεις





Πυρκαγιά & κεραυνός
Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
Έκρηξη από κάθε αιτία
Καπνός





Διασάλευση / διατάραξη δημόσιας τάξης
Κακόβουλες ενέργειες
Τρομοκρατικές ενέργειες




Ζημιές από τους ασφαλισμένους κινδύνους, εφόσον αυτοί
οφείλονται σε πράξεις Τρομοκρατίας



Μέχρι την Ασφαλισμένη Αξία που
δηλώνεται από τον Ασφαλισμένο
για Οικιακή Φωτοβολταϊκή
Μονάδα

Φυσικά Φαινόμενα





Πλημμύρα
Θύελλα
Καταιγίδα
Χαλάζι, παγετός ή χιονόπτωση



Κλοπή



Πτώση αεροσκάφους



Σεισμός



Αλλοίωση συντριμμάτων



μέχρι € 1.500,00



Απώλεια εισοδήματος μηνιαίο επίδομα €500,00
(για ανώτατο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών)



με ανώτατο όριο €3.000,00
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Προαιρετικές Καλύψεις και Επιπλέον Όρια Κάλυψης

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο –Όριο Ευθύνης

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι – Προαιρετικές Καλύψεις

Καθίζηση/ Κατολίσθηση εδάφους



μέχρι την Ασφαλισμένη Αξία που
δηλώνεται από τον Ασφαλισμένο



Τιμολόγιο

€/ανά €1.000,00 ασφαλισμένης αξίας

Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα Προγράμματος



Βασικές Καλύψεις



€ 2,62‰



Προαιρετική κάλυψη Καθίζηση / Κατολίσθηση



€ 0,21‰
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γενικά Στοιχεία
 Τι ακριβώς είναι το Business Dynamic της Generali;
Οι άνθρωποι της Generali αναγνωρίζουν και συμμερίζονται την ανάγκη του ελεύθερου επαγγελματία
για πλήρη κάλυψη, χωρίς περιορισμούς, κάθε περιουσιακού του στοιχείου, που αποτελεί την επένδυση
της ζωής του και της επαγγελματικής του δραστηριότητας για το παρόν και το μέλλον του.
Μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο οι συνθήκες μεταβάλλονται καθημερινά η Generali
σχεδίασε και προσφέρει στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ένα πρόγραμμα ασφάλισης το Business
Dynamic που τους προσφέρει αποτελεσματική προστασία από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλεί
την δυναμική της ανάπτυξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας είτε αφορά στην κάλυψη των
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής τους, είτε αφορά τις υποχρεώσεις τους σε τρίτους, είτε στην
ασφάλεια των εργαζομένων τους.
Το Business Dynamic αποτελείται από ένα βασικό άξονα καλύψεων που το καθιστά ένα σύγχρονο και
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ενώ εμπλουτίζεται περαιτέρω με προαιρετικές καλύψεις που
μπορεί ο επιχειρηματίας να επιλέξει ώστε να σχεδιάσει την εξιδεικευμένη ασφαλιστική του κάλυψη βάσει
των αναγκών της δικής του επιχείρησης.
To Business Dynamic προσφέρει την πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη μιας επιχείρησης,
ασφαλίζοντας:









το κτίριο της επιχείρησης (ή και τις ενσωματωμένες βελτιώσεις με αναλυτική αναφορά κάθε
βελτίωσης στο ασφαλιστήριο)
το περιεχόμενο (δηλ. εμπορεύματα και πάγιο εξοπλισμό)
τα αντικείμενα που είναι σταθερά προσαρμοσμένα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (τέντες,
πινακίδες κ.λπ.), εφόσον συνυπολογίζεται η αξία τους στα ασφαλισμένα κεφάλαια κτιρίου ή και
περιεχομένου
τα εξωτερικά του βοηθητικά κτίσματα (αποθήκες, μάντρες κ.λπ.), εφόσον συνυπολογίζεται η αξία
τους στο ασφαλισμένο κεφάλαιο κτιρίου
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, εφόσον συνυπολογίζεται η αξία τους στο ασφαλισμένο κεφάλαιο περιεχομένου
το ανθρώπινο δυναμικό.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:














Προσωποποιημένη ασφάλιση
Πρωτοποριακές καλύψεις
Ευρύτητα κάλυψης
Ευελιξία
Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο
Απλότητα στη διαδικασία ασφάλισης
Ανταγωνιστική τιμή
Χαμηλές απαλλαγές
Άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών και πελατών στην απάντηση και ικανοποίηση των αιτημάτων τους
Άμεση έκδοση ασφαλιστηρίου
Άμεσος διακανονισμός ζημιάς
Όροι απλοί και κατανοητοί
Ξεκάθαρες προϋποθέσεις ανάληψης ασφάλισης διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων.
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Σε ποιους ασφαλισμένους απευθύνεται το Business Dynamic;
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 Dynamic μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις της 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).
Το πρόγραμμα Business Dynamic της Generali – εκτός από καταστήματα λιανικής και χονδρικής
πώλησης ή και άλλες παρεμφερείς επαγγελματικές δραστηριότητες – παρέχει αξιόπιστη και
ολοκληρωμένη κάλυψη για γραφεία, ιατρεία, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, πανσιόν, ξενοδοχεία και
ενοικιαζόμενα δωμάτια με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.
Το Business Dynamic μπορεί να διατεθεί σε όλη την χώρα, χωρίς ουσιαστική δέσμευση σε:


Ιδιοκτήτες εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το χρησιμοποιούν οι ίδιοι για την
ασφαλισμένη 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 το € 1.000.000,00
μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Underwriting της Generali Hellas A.A.Ε.
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Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση


Ποιες κατηγορίες οικοδομών μπορούν να ασφαλισθούν με το πρόγραμμα Business Dynamic;
Με το πρόγραμμα Business Dynamic ασφαλίζονται κτίρια «Τάξης Εξαιρετικής» και με έτος έκδοσης
αδείας ανέγερσης 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”) χωρίς επιβάρυνση του κόστους ασφάλισης.





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 ασφαλισμένα 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.

Προυποθέσεις ανάληψης επιχειρήσεων
Όλες οι προς ασφάλιση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα νόμιμα μέσα
πυροπροστασίας καθώς και νόμιμη άδεια λειτουργίας, κλειδαριές ασφαλείας ή / και συναγερμό.
Ειδικά οι παρακάτω επιχειρήσεις ασφαλίζονται με την προϋπόθεση ότι αυτές διαθέτουν ρολά
ασφαλείας, κλειδαριές ασφαλείας και συναγερμό συνδεδεμένο με εταιρία προστασίας:









Κινητής τηλεφωνίας καταστήματα
ΠΡΟ-ΠΟ/Λαχεία
Ψιλικών (καταστήματα)
Οπτικών ειδών (καταστήματα)
Φαρμακεία / φαρμακαποθήκες
Αυτoκινήτων & Μοτ/των συνεργεία

Ποιες επιχειρήσεις δεν ασφαλίζονται με το πρόγραμμα Business Dynamic;
Το πρόγραμμα Business Dynamic 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.
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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.

Ποια Περιουσία ασφαλίζουμε;
Οικοδομή/ Βελτιώσεις που θεωρούνται:


Tο σύνολο των κύριων και βοηθητικών χώρων, ειδικών κατασκευών και βελτιώσεων του ακινήτου
που χρησιμοποιούνται ως επιχείρηση, κατάστημα, γραφείο ή κάθε είδους επαγγελματική στέγη,
συμπεριλαμβανόμενης της αναλογίας τους στα θεμέλια, στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους
χώρους ή το ακίνητο μέσα στο οποίο στεγάζεται η ασφαλισμένη περιουσία. Στην οικοδομή
ανήκουν και αντικείμενα που είναι αδιάρρηκτα και στερεά ενσωματωμένα σε αυτήν και αποτελούν
ενιαία αρχιτεκτονική γραμμή του κτίσματος όπως ενδεικτικά μάρμαρα, αλουμίνια κ.λπ.

Ως βοηθητικοί χώροι και βελτιώσεις ακινήτου θεωρούνται:


Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα, ειδικές κατασκευές ή αντικείμενα που ανήκουν στην ασφαλισμένη
οικοδομή, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κολυμβητική δεξαμενή, μηχανοστάσιο πισίνας,
υδάτινη δεξαμενή, γήπεδα αθλοπαιδιών, χώροι στάθμευσης, πέργκολες, κιόσκια, BBQ,
μανδρότοιχοι, αυλόπορτες.



Αντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής που ασφαλίζεται ή που στεγάζει
το ασφαλισμένο περιεχόμενο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πινακίδες, εγκαταστάσεις
επιγραφών φωτεινών, ή μη, τέντες, κεραίες ή πομποί λήψης ή εκπομπής σημάτων, στύλοι/
ορθοστάτες/ καλώδια.



Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους.

Περιεχόμενο που θεωρείται:


Tο σύνολο του εξοπλισμού και εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών, υλικών
συσκευασίας, διαφημιστικού υλικού, μηχανημάτων κ.λπ.) που ανήκουν στο Συμβαλλόμενο ή και
Ασφαλισμένο ή για τα οποία αυτός ευθύνεται και έχει αναλάβει την ασφάλιση τους. Στο
περιεχόμενο ανήκουν και αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα μέσα
στον περιφραγμένο χώρο της ασφαλισμένης επιχείρησης.
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Ασφαλισμένες 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.

Ενδεικτικό
Κατασκευαστικό Κόστος
Οικοδομών σε Αξία Καινούργιου

Κόστος ανά τ.μ.





Εμπορικό κατάστημα, γραφείο

€ 1.000,00 – € 1.300,00



Εμπορικό κατάστημα, γραφείο σε κτίριο με εξ’ ολοκλήρου
επαγγελματική χρήση (εμπορικό κέντρο, σύγχρονο mall.)

€ 1.250,00 – € 1.700,00

Ποιο είναι το όριο αποζημίωσης για κάθε μη κατονομαζόμενο αντικείμενο;
Όλα τα ασφαλισμένα αντικείμενα που δεν κατονομάζονται ασφαλίζονται μόνο μέχρι ποσό € 3.000,00
ανά αντικείμενο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτά διαφορετικά με την Generali και αναγράφεται
ρητά στο ασφαλιστήριο.
Περισσότερα από ένα αντικείμενα, που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά στερεοφωνικό συγκρότημα, ζεύγος, σετ, συλλογή ομοειδών αντικειμένων, θεωρούνται
και καλύπτονται ως ένα αντικείμενο.
Η “Κατάσταση Κατονομαζόμενων Αντικειμένων” που τυχόν αναγράφεται ή επισυνάπτεται στο
ασφαλιστήριο, αυτή θεωρείται και 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 αντικατάστασης κάθε αντικειμένου σύμφωνα με την αξία
αντικατάστασης με καινούργιο και την βάση υπολογισμού αποζημίωσης.



Μη εφαρμογή του όρου υπασφάλισης έως 10% για οικοδομή/ περιεχόμενο
Σε περίπτωση που τα ασφαλισμένα αντικείμενα (οικοδομή/ περιεχόμενο) κατά την ημερομηνία
επέλευσης της ζημιάς έχουν αξία αντικατάστασης μεγαλύτερη από την ασφαλισμένη και μέχρι
ποσοστό 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου οικοδομής ή και περιεχομένου, δεν εφαρμόζεται
υπασφάλιση για το υπερβάλλον ποσό, που θα οφείλεται αποκλειστικά σε αύξηση αξιών των
ασφαλισμένων αντικειμένων από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι και την ημερομηνία
επέλευσης της ζημιάς.
Εάν η υπερβάλλουσα αξία υπερβαίνει το παραπάνω αναφερόμενο ποσοστό, ο ασφαλισμένος
θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον ποσοστό.
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Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία
Καλύπτονται αυτόματα οποιαδήποτε νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία (βελτιώσεις / πάγιος
εξοπλισμός) της επιχείρησης, αποκτήσει ο ασφαλισμένος κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής
περιόδου, με την προϋπόθεση ότι η αξία αυτών δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του συνολικού
ασφαλισμένου κεφαλαίου βελτιώσεων και πάγιου εξοπλισμού και με ανώτατο όριο ευθύνης της
Εταιρίας για αποζημίωση αυτών το ποσό των Ευρώ 10.000,00 για κάθε ζημιά και συνολικά κατά
ασφαλιστικό έτος. Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να δηλώσει γραπτά τα νεοαποκτηθέντα
αντικείμενα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία απόκτησής
τους και να καταβάλει το συμφωνημένο επιπλέον αναλογικό ασφάλιστρο από την ημερομηνία
απόκτησης αυτών και μέχρι την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου.
Την τελική ευθύνη για τις σωστές ασφαλισμένες αξίες έχει ο ασφαλισμένος. Διευκρινίζεται ότι εάν το
ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι μικρότερο από το ποσό αντικατάστασης ή αποκατάστασης ο
ασφαλισμένος θεωρείται συνασφαλιστής.



Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης του προσωπικού της Επιχείρησης;
Καλύπτεται η απώλεια ζωής ή σοβαρή μόνιμη ανικανότητα από ατύχημα των εργαζομένων της
επιχείρησης με τρία διαφορετικά προγράμματα και παρεχόμενες καλύψεις.

Όρια Καλύψεων & Ασφάλιστρα (€)

Καλύψεις



Θάνατος από ατύχημα
Σοβαρή μόνιμη ανικανότητα από ατύχημα
(κατά ασφαλιστικό έτος και για κάθε εργαζόμενο)




Ετήσιο συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης
εταιρίας

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

€ 7.500,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 37.500,00

€ 50.000,00

€ 75.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 51,05

€ 61,25

€ 81,68

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


Ετήσιο συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης
εταιρίας

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα:



Πρόγραμμα
A

Είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικού ορίου ευθύνης για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης;
Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για την κάλυψη Αστικής Ευθύνης (Γενική Αστική Ευθύνη
και Αστική Ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη / τρίτων ιδιοκτητών ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων)
εκτός από το ποσό των € 150.000,00 ανά συμβάν, το οποίο περιλαμβάνεται στις βασικές καλύψεις του
προϊόντος μας, και μεγαλύτερα κεφάλαια όπως € 200.000,00 ανά συμβάν και αντιστοίχως €300.000,00
ανά συμβάν ως προαιρετική επιλογή με επιπλέον κόστος.



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.
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Ηλεκτρονικό εξοπλισμό εννοούμε ενδεικτικά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, lap top, συσκευές fax,
εκτυπωτές, scanner και τα περιφερειακά μέρη αυτών και CCTV (κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης).
Η Generali καλύπτει ζημιά που θα προκληθεί από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που
βρίσκεται στην ασφαλισμένη επιχείρηση 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.

Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης φωτοβολταϊκού συστήματος;
Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει το φωτοβολταϊκό του σύστημα εφόσον δηλώσει
την ασφαλισμένη του αξία στην αίτηση ασφάλισης και γίνει αποδεκτή από την Generali.
Η ασφαλισμένη αξία του θα συμπεριλαμβάνεται στην ασφαλισμένη αξία της οικοδομής.
Φωτοβολταϊκό σύστημα θεωρείται η εγκατάσταση και το σύστημα συσκευών που απαιτείται για την
μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς τάσης και για την διοχέτευσή της σε
δίκτυο ηλεκτροδότησης, της οποίας η ανώτατη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 10 KW.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η κάλυψη είναι:

η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος να ανήκει στην κυριότητα του ασφαλισμένου
ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης επιχείρησης.




η πλήρης περίφραξη του οικοπέδου, σε περίπτωση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού
συστήματος στον υπαίθριο χώρο της ασφαλισμένης επιχείρησης.

Καλύπτεται η απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα;
Η Generali καταβάλλει στον ασφαλισμένο μηνιαίο επίδομα €300,00 για ανώτατο χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία επέλευσης της υλικής ζημιάς που έθεσε το φωτοβολταϊκό
σύστημα εκτός λειτουργίας με την υποβολή από τον ασφαλισμένο βεβαίωσης του παρόχου.



Καλύπτεται η απώλεια ενοικίων σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ακινήτου;
Σε περίπτωση που εκμισθώνεται το ασφαλισμένο ακίνητο και καταστεί ακατάλληλο για χρήση λόγω
ολικής καταστροφής του από ασφαλισμένο και καλυπτόμενο κίνδυνο και ο ενοικιαστής αναγκαστεί να
διακόψει την μίσθωση σαν αποτέλεσμα της ζημιάς αυτής, η Generali καταβάλει το ασφαλισμένο
κεφάλαιο (ποσό των μηνιαίων ενοικίων που λαμβάνει ο ασφαλισμένος για περίοδο αποζημίωσης
δώδεκα (12) μηνών) που έχει δηλωθεί επιπλέον του ασφαλισμένου κεφαλαίου της οικοδομής που
ασφαλίζουμε.
Το ασφαλισμένο κεφάλαιο της απώλειας ενοικίων το δηλώνει ο ασφαλισμένος στην Αίτηση
ασφάλισης. Για την καταβολή αποζημίωσης λαμβάνεται το τρέχον μηνιαίο ενοίκιο κατά την χρονική
στιγμή επέλευσης της ζημιάς, σύμφωνα με την νόμιμα θεωρημένη από την αρμόδια αρχή σύμβαση
μίσθωσης που υποβάλει ο ασφαλισμένος.
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Ασφάλιση Τεντών
Η Generali καλύπτει ζημιά που θα προκληθεί από ασφαλισμένο κίνδυνο σε αντικείμενα τοποθετημένα
στην εξωτερική πλευρά της ασφαλισμένης επιχείρησης, όπως ενδεικτικά τέντες.
Ειδικά για την κάλυψη ζημιάς που θα προκληθεί από φυσικά φαινόμενα σε τέντα και εξαρτήματα της,
απαιτείται η αγορά τους να έχει γίνει τα τελευταία έξι (6) έτη πριν από την επέλευση της ζημιάς.



Δαπάνη παροχής πρώτων βοηθειών σε επισκέπτες – πελάτες
Η Generali καλύπτει την δαπάνη που θα πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος για την παροχή πρώτων
βοηθειών σε επισκέπτες – πελάτες λόγω τραυματισμού τους από ατύχημα που συνέβη εντός του
χώρου λειτουργίας της ασφαλισμένης επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης μεταφοράς
σε μονάδα νοσηλείας με ασθενοφόρο όχημα, ταξί, ή άλλο κατάλληλο χερσαίο μεταφορικό μέσο.



Αίτηση Ασφάλισης
Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής “Αίτησης Ασφάλισης” μέσω “Thesis” 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.
Με κάθε αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να ασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο μία επιχείρηση (οικοδομή
ή και περιεχόμενο) και θα εκδίδεται ένα ασφαλιστήριο.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης:


Oνοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ) και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., email, κλπ).



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.

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 ολικών ετήσιων ασφαλίστρων ενός ασφαλιστηρίου Generali Business Dynamic
έχει καθορισθεί στα € 80,00. Είναι δυνατή η έκδοση εξάμηνου ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι η
δόση εξάμηνου ασφαλιστηρίου δεν είναι μικρότερη από € 80,00.
Η Generali παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης του ασφαλίστρου του ασφαλισμένου 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.
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Η Generali δεσμεύεται ότι το ασφαλιστήριο εκδίδεται άμεσα 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
ζημιάς ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης ενώ παρέχεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα
να αποφύγει γραφειοκρατικές διαδικασίες με την κατάθεση της αποζημίωσης απευθείας στον
τραπεζικό του λογαριασμό.

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

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 για Κάθε Ζημιά και ανά Τοποθεσία
Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι
(Για κάθε ζημιά ισχύει η απαλλαγή του ασφαλισμένου κινδύνου από την επέλευση του οποίου προκλήθηκε η ζημιά και
η οποία αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.)


Φυσικά Φαινόμενα




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



Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση
Εγκαταστάσεων Σωληνώσεων /
Sprinklers




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



Κλοπή / Ληστεία (για τα καταστήματα
κινητής τηλεφωνίας)




10% της ζημιάς με ελάχιστο € 2.500,00
Για ζημιές από την κλοπή/ληστεία ή απόπειρα κλοπής /
ληστείας που περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην
ασφαλισμένη οικοδομή δεν θα εφαρμόζεται απαλλαγή.



Κλοπή / Ληστεία (για τα καταστήματα
ΠΡΟ –ΠΟ / Λαχεία )




10% της ζημιάς με ελάχιστο € 450,00
Για ζημιές από την κλοπή/ληστεία ή απόπειρα κλοπής /
ληστείας που περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην
ασφαλισμένη οικοδομή δεν θα εφαρμόζεται απαλλαγή.



Κλοπή / Ληστεία (για τις λοιπές
επιχειρήσεις)




5% της ζημιάς με ελάχιστο € 450,00
Για ζημιές από την κλοπή/ληστεία ή απόπειρα κλοπής /
ληστείας που περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην
ασφαλισμένη οικοδομή δεν θα εφαρμόζεται απαλλαγή.



Σεισμός



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



Καθίζηση / Κατολίσθηση



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



Ηλεκτρονικός εξοπλισμός



€ 150,00 για κάθε ζημιά



Για τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας &
ΠΡΟ-ΠΟ / Λαχεία
Κάλυψη Χρημάτων
 Ληστεία Χρημάτων από εγκαταστάσεις
(ώρες λειτουργίας)
 Κλοπή Χρημάτων από χρηματοκιβώτιο
κατόπιν διάρρηξης των
εγκαταστάσεων (μετά τις ώρες
λειτουργίας)



10% της ζημιάς





Κλοπή / Ληστεία Χρημάτων κατά την
μεταφορά από / προς τις εγκαταστάσεις /
τράπεζες / πελάτες / προμηθευτές



Αστική Ευθύνη



€ 200,00 για κάθε απαίτηση



Αστική ευθύνη προϊόντος



5% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό € 200,00 για κάθε απαίτηση
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Ενότητα 3

Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι - Καλύψεις


Βασικές Καλύψεις
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο – Όριο Ευθύνης

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι






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





Διασάλευση / διατάραξη δημόσιας τάξης
Κακόβουλες ενέργειες
Τρομοκρατικές ενέργειες




Φυσικά Φαινόμενα







Αναλυτικά για:
 Εμπορεύματα
 Πάγιο Εξοπλισμό

Πλημμύρα
Θύελλα
Καταιγίδα
Χαλάζι, παγετός ή χιονόπτωση

Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων
Σωληνώσεων / Sprinklers





Ζημιές από τους ασφαλισμένους κινδύνους, εφόσον αυτοί
οφείλονται σε πράξεις Τρομοκρατίας

Μέχρι την Ασφαλισμένη Αξία που
δηλώνεται από τον Ασφαλισμένο για:

Οικοδομή ή και

Φωτοβολταϊκό Σύστημα ή και

Βελτιώσεις Οικοδομής ή και

Περιεχόμενο

Θραύση / διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης
εφ΄ όσον δεν είναι ηλικίας > 25 ετών.

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – συσκευές χωρίς κόστος για όριο ευθύνης
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – συσκευές κατ΄επιλογή του




μέχρι € 1.500,00
2% της αξίας της οικοδομής /
περιεχομένου max € 6.000,00



μέχρι € 3.000,00



μέχρι € 5.000,00



μέχρι € 5.000,00 (οικοδομή/ περιεχόμενο)

ασφαλισμένου με επιπλέον κόστος για όριο ευθύνης το ποσοστό


Κλοπή / Ληστεία


Συμπεριλαμβάνονται ζημιές στην οικοδομή από κλοπή αν
ασφαλίζεται μόνο το Περιεχόμενο





Πρόσκρουση οχήματος
Πτώση αεροσκάφους
Πτώση δένδρων / στύλων



Αλλοίωση εμπορευμάτων





κατόπιν υλικής ζημιάς από ασφαλισμένους κινδύνους
κατόπιν διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή
αποδεδειγμένης βλάβης του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος
πέραν των 12 ωρών

Τυχαία θραύση (εσωτερικών / εξωτερικών) Κρυστάλλων
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Ενότητα 3

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο – Όριο Ευθύνης

Επιπλέον Καλύψεις & Δαπάνες
Πρόσθετες δαπάνες ως επακόλουθο υλικής ζημιάς:
 Αποκομιδή συντριμμάτων



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



Δαπάνη προσωρινής στέγασης / παραμονής
 Για μέγιστη περίοδο έξι (6) μηνών από την υλική ζημιά



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



Δαπάνη μεταφοράς / επανεγκατάστασης περιεχομένου



10% της αξίας περιεχομένου max.
€ 5.000,00



Δαπάνη φύλαξης των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων



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



Απώλεια / ζημιά περιεχομένου σε προσωρινή μεταστέγαση



μέχρι € 15.000,00



μέχρι € 5.000.00



μέχρι €5.000,00







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 / προμηθευτές

Απώλεια ενοικίων ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς –
μέχρι έξι (6) μήνες




Συνολικό όριο ευθύνης €10.000,00 για κάθε ζημιά
και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος



15% της αξίας οικοδομής



€150,00 ανά ημέρα μη λειτουργίας, ή
κατ’ επιλογή € 300,00, € 500,00 και
€700,00



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

Απώλεια εισπρακτέων ενοικίων εκμισθωμένης Οικοδομής

Ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής εργασιών κατόπιν υλικής
ζημιάς




Κατά την διάρκεια προσωρινής μεταστέγασης λόγω υλικής ζημιάς

για μέγιστη περίοδο έξι (6) μηνών από την υλική ζημιά

Αστική Ευθύνη




Γενική Αστική Ευθύνη
Αστική Ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη / τρίτων ιδιοκτητών ακινήτων και
κινητών περιουσιακών στοιχείων
Αστική Ευθύνη Εργοδότη έναντι Υπαλλήλων



Δαπάνη μελετών και έκδοσης αδειών



Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία



Αναπροσαρμογή ασφαλισμένου κεφαλαίου λόγω αύξησης
δείκτη τιμών καταναλωτή









10% του συνολικού ασφαλισμένου
κεφαλαίου βελτιώσεων και πάγιου
εξοπλισμού, max € 10,000.00



ΔΤΚ

Προστασία υπασφάλισης



10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου
οικοδομής/ περιεχομένου

Δαπάνη Παροχής Πρώτων Βοηθειών σε Επισκέπτες – Πελάτες



Μέχρι € 300,00

Business Dynamic – Ασφάλιση Επιχειρήσεων

- 57 -

Ενότητα 3

Προαιρετικές Καλύψεις και Επιπλέον Όρια Καλύψεων

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο - Όριο Ευθύνης

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι – Προαιρετικές Καλύψεις
Σεισμός






Ζημιές από παλιρροϊκά κύματα ως επακόλουθο σεισμού
(tsunami)



μέχρι την Ασφαλισμένη Αξία που
δηλώνεται από τον Ασφαλισμένο

Καθίζηση / Κατολίσθηση
Η κάλυψη παρέχεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ο
ασφαλισμένος να έχει επιλέξει και την προαιρετική κάλυψη Σεισμού.



Ζημιά στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - συσκευές



μέχρι 2% της αξίας οικοδομής /
περιεχομένου max. € 6.000,00



Αστική ευθύνη προϊόντος



ανά περιστατικό € 50.000,00
Α.Ε.Ε. € 100.000,00



ανά περιστατικό € 200.000,00 Α.Ε.Ε.
€ 400.000,00
ανά περιστατικό € 300.000,00 Α.Ε.Ε.
€ 600.000,00





Επέκταση ορίων ευθύνης
Αστική Ευθύνη
Αστική Ευθύνη



Όρος Ενυπόθηκου / Ενεχυρούχου



Ασφαλισμένο Κεφάλαιο - Όριο Ευθύνης

Προαιρετικά Πρόσθετα Ασφαλισμένα Αντικείμενα
Κάλυψη από ασφαλισμένους κινδύνους, κατ’ επιλογή και για τα ακόλουθα:


Ηλεκτρονικός εξοπλισμός



Απώλεια ενοικίων σε περίπτωση ολικής καταστροφής
Για μέγιστη περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την υλική ζημιά



Ασφάλιση προσωπικού



Φωτοβολταϊκό σύστημα (το ασφαλισμένο κεφάλαιο του
φωτοβολταϊκού συστήματος περιλαμβάνεται στο
ασφαλισμένο κεφάλαιο οικοδομής)



Απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας
από φωτοβολταϊκό σύστημα
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μέχρι αξία που θα δηλωθεί



μέχρι αξία που θα δηλωθεί



Επιλογή τριών διαφορετικών
προγραμμάτων



Επιλογή



Μέχρι €300,00 μηνιαίως και για μέγιστη
περίοδο τριών (3) μηνών

Ενότητα 3

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 και πανσιόν - ξενοδοχεία ανήκουν σε
ξεχωριστή κατηγορία.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ “ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ”
€/ανά € 1.000,00 ασφαλισμένης αξίας

Οικοδομή

Περιεχόμενο
(Εξοπλισμός & Εμπορεύματα)

Κατηγορία Επιχείρησης


Κατηγορία Α

€ 1,13

€ 3,32



Κατηγορία Β

€ 1,39

€ 4,19



Κατηγορία Γ

€ 1,78

€ 5,76



Γραφεία - Ιατρεία/ Ενοικιαζόμενα δωμάτια /
Πανσιόν - Ξενοδοχεία

€ 0,93

€ 1,37

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ “ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ”
€/ανά € 1.000,00 ασφαλισμένης αξίας

Οικοδομής ή / και Περιεχομένου

Σεισμική Ζώνη


Σεισμός

€ 1,31



Καθίζηση / Κατολίσθηση

€ 0,60



Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις/ Συσκευές με όριο ευθύνης 2%
της αξίας της οικοδομής / περιεχομένου max € 6.000,00

€ 1,01

Το ασφάλιστρο είναι ενιαίο για όλες τις περιοχές
Σεισμός παρέχεται μόνο σε οικοδομές αντισεισμικής κατασκευής μετά το έτος 1960
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Ενότητα 3

Επεκτάσεις – Προαιρετικές Καλύψεις

Ετήσιο Κόστος – Ολικά Ασφάλιστρα

Όριο Κάλυψης Παροχής




Εφάπαξ

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

€ 71,47
€ 91,89
€ 122,52

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

€ 51,05
10,21‰

€ / € 1.000,00
Ασφ. Αξίας

-

στο ασφαλισμένο κεφάλαιο

Ασφάλιση Προσωπικού
 Πρόγραμμα Α
 Πρόγραμμα Β
 Πρόγραμμα Γ



€ 51,05
€ 61,25
€ 81,68



Επέκταση Ορίων Αστικής Ευθύνης
 ανά περιστατικό € 200.000,00 Α.Ε.Ε. € 400.000,00
 ανά περιστατικό € 300.000,00 Α.Ε.Ε. € 600.000,00



Αστική Ευθύνη Προϊόντος



€ 96,19
€ 123,36
€ 86,94

Τα ανωτέρω ασφάλιστρα είναι στρογγυλεμένα και ενδέχεται να παρουσιάζονται μικροδιαφορές λόγω
στρογγυλοποιήσεων στα δεκαδικά ψηφία.
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Ενότητα 3

Κατηγορίες Καταστημάτων - Επιχειρήσεων

Είδος Επιχείρησης

Κατηγορία

Είδος Επιχείρησης

Αγροτικά μηχανήματα (καταστήματα)

A

Επιγραφές - σφραγίδες

Β

Αγγειοπλαστικής καταστήματα

A

Επίπλων εκθέσεις (όχι ψάθινα)

A

Αθλητικών ειδών (καταστήματα)

B

Εργαστήρια λευκών ειδών

Β

Αιθ. μπόουλινγκ - πατινάζ

A

Εστιατόρια (ουζερί, μπυραρίες, πιτσαρίες)

Β

Αισθητικής καλ/νης, γυμναστικής ινστιτούτα

A

Ζαχαροπλαστεία

Α

Αλιείας, κυνηγίου είδη (καταστήματα)

Β

Ηλεκτρικά είδη (καταστήματα)

B

Αλίπαστα & πίκλες

A

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Γ

Αλλαντικών (καταστήματα -πρατήρια)

A

Η/Υ (καταστήματα)

Γ

Αλουμινίου (καταστήματα -πρατήρια)

A

Ιατρεία

Δ

Αμιάντου (φύλλα) πρατήρια

A

Ιχθυοπωλεία

A

Αμφιέσεως είδη - γενικώς (καταστήματα)

Β

Καθαριστήρια ενδυμάτων

B

Ανθοπωλεία

A

Καλλυντικών (καταστήματα)

Γ

Αποθήκη λιπασμάτων

Α

Καλσόν (καταστήματα, αποθήκες)

B

Απορρυπαντικά (αποθήκες – πρατήρια)

Γ

Καπνοπωλεία

A

Αρτοποιίας (εργαστήρια)

Α

Καρποί ξηροί/ νωποί (πώληση)

A

Αρτοποιίας (πρατήρια)

Α

Κατεψυγμένα προϊόντα

A

Αρτοπωλεία (μόνο πώληση)

Α

Καφέ φρύξη - κοπή (πρατήρια - καταστήματα)

A

Αυτοκινήτων αντ/κα (καταστήματα – αποθήκες)

Γ

Καφέ - Καφενεία - λέσχες-εντευκτήρια

Β

Αυτοκινήτων ελαστικά μετά / άνευ βουλκανιζατέρ

Γ

Κεντημάτων (χειροτεχνίες)

B

Αυτοκινήτων σταθμοί-πλυντήρια

Γ

Κεραμικής (καταστήματα)

A

Αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών εκθέσεις

Γ

Κεραμικής (εργαστήρια)

Β

Αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών συνεργεία

Γ

Κιγκαλερίας (καταστήματα χωρίς χρώματα)

A

Βιβλιοπωλεία

Β

Κινητής τηλεφωνίας καταστήματα

Γ

Γηροκομεία-οίκοι ευγηρίας

Β

Κλειδαράδικa

A

Γραφείων είδη, σχεδιάσεως, σχολικά

Α

Κορνίζες-πλαίσια (καταστήματα)

Β

Γραφεία

Δ

Κουμπιών / ψιλικών (πρατήρια)

B

Γυμναστικής Ινστιτούτα

Β

Κουρεία-κομμωτήρια

Β

Γύψου αντικείμενα (καταστήματα - πρατήρια)

Β

Κρεοπωλεία

A

Δαντέλες-κεντήματα (καταστήματα)

Β

Λαϊκής τέχνης

B

Δερμάτινων ειδών (καταστήματα)

Γ

Λευκών ειδών

Β

Δώρων είδη (καταστήματα)

B

Μανάβικα-Οπωροπωλεία

A

Είδη γενικού εμπορίου

A

Μελάνης (πώληση)

A

Είδη οικιακής χρήσης

A

Μεταλλικών ειδών (καταστήματα)

A

Εκπαιδευτήρια

A

Μηχαν., εργαλ., μεταλ. ειδών καταστήματα

A

Ενδυμάτων καταστήματα (γεν.πωλ.)

Β

Μηχανών & εξαρτημάτων (καταστήματα)

A

Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Δ

Μικροβιολογικά εργαστήρια

Δ

Εξοπλισμός ξενοδοχείου

A

Μουσικά όργανα

B
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Κατηγορία

Ενότητα 3

Είδος Επιχείρησης

Κατηγορία

Είδος Επιχείρησης

Κατηγορία

Μπαχαρικών καταστήματα

Γ

Τυπογραφεία εκτός εφημερίδων

Γ

Νημάτων καταστήματα

B

Τυροκομικής (καταστήματα)

A

Οικοδομικά υλικά

Β

Τυροκομεία

Β

Οινοπνευματωδών – αεριούχων ποτών
πρατήρια (κάβες)

Γ

Υαλοπινάκων-καθρεπτών (καταστήματα)

B

Οπτικών ειδών

Β

Υαλοπωλεία –κρυστάλλινα είδη (καταστήματα)

B

Ορθοπεδικών ειδών

A

Υγιεινής είδη (καταστήματα)

A

Παιδικοί Σταθμοί

A

Υδραυλικά είδη (καταστήματα)

A

Παιχνιδιών καταστήματα

B

Υποδημάτων (καταστήματα)

B

Παντοπωλεία

A

Υφασμάτων (καταστήματα)

A

Πανσιόν - Ξενοδοχεία

Δ

Φαρμακεία / φαρμακαποθήκες

A

Πλεκτών ειδών (καταστήματα)

B

Fast Food

Β

Πλυντήρια

Β

Φωτιστικών ειδών (καταστήματα)

B

Πλυντήρια - Σιδερωτήρια

Β

Φωτογραφεία

B

Ποδηλάτων πώληση (μοτοποδήλατα)

Β

Φωτογραφικών ειδών (καταστήματα)

B

Πρακτορείο εφημερίδων

Β

Φωτοτυπιών εργαστήρια

A

ΠΡΟ-ΠΟ / Λαχεία

Γ

Χάλκινων ειδών (καταστήματα)

A

Πτηνοτρόφων (καταστήματα)

A

Χημικών ειδών (καταστήματα)

Γ

Ραπτών υλικά (καταστήματα)

B

Χρωμάτων καταστήματα

Γ

Σούπερ Μάρκετ τροφίμων

Β

Χρωματοπωλεία

Γ

Ταξιδιού είδη (καταστήματα)

Β

Ψάθινων επίπλων (καταστήματα)

Γ

Ταπήτων-μοκετών (καταστήματα)

Γ

Ψιλικών (καταστήματα)

Γ

Τυπογραφεία, γραφεία τεχνών

Γ



Το παρόν ισχύει μέχρι να αναθεωρηθεί από την Generali Hellas Α.Α.E.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Γενικά Στοιχεία
 Τι ακριβώς είναι το Business Sense της Generali;
Η Generali προσεγγίζει με σεβασμό τους ελεύθερους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να καλύψουν
τις επιχειρήσεις τους για τις βασικές ασφαλιστικές τους ανάγκες ενώ αφουγκράζεται συγχρόνως και τον
προβληματισμό τους για χαμηλό κόστος ασφάλισης. Για τον λόγο αυτό δημιούργησε ένα πρόγραμμα
ασφάλισης επιχειρήσεων με συγκεκριμένες καλύψεις και ιδιαίτερα προσιτό κόστος.
Το Business Sense σχεδιάστηκε με γνώμονα τις επικρατούσες συνθήκες που υπαγορεύουν το σχεδιασμό
και την υλοποίηση ενός ευέλικτου ασφαλιστηρίου που παρέχει κάλυψη στις ανάγκες των μικρών
επιχειρήσεων που πιέζονται να μειώσουν τα έξοδα τους αλλά ταυτόχρονα χρειάζονται τη βασική
ασφαλιστική κάλυψη.
Το νέο πρόγραμμα Business Sense αποτελείται από ένα βασικό κορμό καλύψεων ενώ παρέχει και τη
δυνατότητα επιλογής προαιρετικών καλύψεων. Με τη δυνατότητα επιλογής προαιρετικών καλύψεων το
πρόγραμμα διακρίνεται από ευελιξία, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες
απαιτήσεις των Τραπεζών για την ασφάλιση των προσημειωμένων ακινήτων.
Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προαιρετικών καλύψεων για την οικοδομή
και το περιεχόμενο της επιχείρησής του, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τους προβληματισμούς
του.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:















Απλή και ξεκάθαρη δομή προγράμματος
Ευέλικτο
Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο
Απλότητα στη διαδικασία ασφάλισης
Ανταγωνιστική τιμή
Χαμηλές απαλλαγές
Άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών και πελατών στην απάντηση και ικανοποίηση των αιτημάτων
τους
Άμεση έκδοση ασφαλιστηρίου
Άμεσος διακανονισμός ζημιάς
Όροι απλοί και κατανοητοί
Ξεκάθαρες προϋποθέσεις ανάληψης ασφάλισης διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων

Σε ποιους ασφαλισμένους απευθύνεται το Business Sense ;
Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικής ασφαλισμένης αξίας μέχρι €1.000.000,00
παρέχοντας αξιόπιστη κάλυψη της παραγωγικής και εμπορικής τους δραστηριότητας.
Το πρόγραμμα Business Sense μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχειρηματία-πελάτη:


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

Το πρόγραμμα Business Sense της Generali – εκτός από καταστήματα λιανικής και χονδρικής
πώλησης ή και άλλες παρεμφερείς επαγγελματικές δραστηριότητες – παρέχει αξιόπιστη κάλυψη για
γραφεία, ιατρεία, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, πανσιόν, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
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Το Business Sense μπορεί να διατεθεί σε όλη την χώρα, χωρίς ουσιαστική δέσμευση σε:


Ιδιοκτήτες εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το χρησιμοποιούν οι ίδιοι για την
ασφαλισμένη 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 το € 1.000.000,00
μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Underwriting της Generali Hellas A.A.Ε.
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Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση


Ποιες κατηγορίες οικοδομών μπορούν να ασφαλισθούν με το πρόγραμμα Business Sense ;
Με το πρόγραμμα Business Sense ασφαλίζονται κτίρια «Τάξης Εξαιρετικής» και με έτος έκδοσης αδείας
ανέγερσης 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”) χωρίς επιβάρυνση του κόστους ασφάλισης.





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 ασφαλισμένα 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.

Προϋποθέσεις ανάληψης επιχειρήσεων




Όλες οι προς ασφάλιση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα νόμιμα μέσα
πυροπροστασίας καθώς και νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Ποιες επιχειρήσεις δεν ασφαλίζονται με το πρόγραμμα Business Sense;
Το πρόγραμμα Business Sense 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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Ποια Περιουσία ασφαλίζουμε;
Οικοδομή/ Βελτιώσεις που θεωρούνται:


Tο σύνολο των κύριων και βοηθητικών χώρων, ειδικών κατασκευών και βελτιώσεων του ακινήτου
που χρησιμοποιούνται ως επιχείρηση, κατάστημα, γραφείο ή κάθε είδους επαγγελματική στέγη,
συμπεριλαμβανόμενης της αναλογίας τους στα θεμέλια, στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους
χώρους ή το ακίνητο μέσα στο οποίο στεγάζεται η ασφαλισμένη περιουσία. Στην οικοδομή
ανήκουν και αντικείμενα που είναι αδιάρρηκτα και στερεά ενσωματωμένα σε αυτήν και αποτελούν
ενιαία αρχιτεκτονική γραμμή του κτίσματος όπως ενδεικτικά μάρμαρα, αλουμίνια κ.λπ.

Ως βοηθητικοί χώροι και βελτιώσεις ακινήτου θεωρούνται:


Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα, ειδικές κατασκευές ή αντικείμενα που ανήκουν στην ασφαλισμένη
οικοδομή, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κολυμβητική δεξαμενή, μηχανοστάσιο πισίνας,
υδάτινη δεξαμενή, γήπεδα αθλοπαιδιών, χώροι στάθμευσης, πέργκολες, κιόσκια, BBQ,
μανδρότοιχοι, αυλόπορτες.



Αντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής που ασφαλίζεται ή που στεγάζει
το ασφαλισμένο περιεχόμενο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πινακίδες, εγκαταστάσεις
επιγραφών φωτεινών, ή μη, τέντες, κεραίες ή πομποί λήψης ή εκπομπής σημάτων, στύλοι/
ορθοστάτες/ καλώδια.



Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους.

Περιεχόμενο που θεωρείται:


Tο σύνολο του εξοπλισμού και εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών, υλικών
συσκευασίας, διαφημιστικού υλικού, μηχανημάτων κ.λπ.) που ανήκουν στο Συμβαλλόμενο ή και
Ασφαλισμένο ή για τα οποία αυτός ευθύνεται και έχει αναλάβει την ασφάλιση τους. Στο
περιεχόμενο ανήκουν και αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα μέσα
στον περιφραγμένο χώρο της ασφαλισμένης επιχείρησης.
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Ασφαλισμένες 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.

Ενδεικτικό
Κατασκευαστικό Κόστος
Οικοδομών σε Αξία Καινούργιου

Κόστος ανά τ.μ.


Εμπορικό κατάστημα, γραφείο

€ 1.000,00 – € 1.300,00



Εμπορικό κατάστημα, γραφείο σε κτίριο με εξ’ ολοκλήρου
επαγγελματική χρήση (εμπορικό κέντρο, σύγχρονο mall.)

€ 1.250,00 – € 1.700,00



Ποιο είναι το όριο αποζημίωσης για κάθε μη κατονομαζόμενο αντικείμενο;
Όλα τα ασφαλισμένα αντικείμενα που δεν κατονομάζονται ασφαλίζονται μόνο μέχρι ποσό € 3.000,00
ανά αντικείμενο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτά διαφορετικά με την Generali και αναγράφεται
ρητά στο ασφαλιστήριο.
Περισσότερα από ένα αντικείμενα, που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά στερεοφωνικό συγκρότημα, ζεύγος, σετ, συλλογή ομοειδών αντικειμένων, θεωρούνται
και καλύπτονται ως ένα αντικείμενο.
Η “Κατάσταση Κατονομαζόμενων Αντικειμένων” που τυχόν αναγράφεται ή επισυνάπτεται στο
ασφαλιστήριο, αυτή θεωρείται και 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 αντικατάστασης κάθε αντικειμένου σύμφωνα με την αξία
αντικατάστασης με καινούργιο και την βάση υπολογισμού αποζημίωσης.



Μη εφαρμογή του όρου υπασφάλισης έως 10% για οικοδομή/ περιεχόμενο
Σε περίπτωση που τα ασφαλισμένα αντικείμενα (οικοδομή – περιεχόμενο) κατά την ημερομηνία
επέλευσης της ζημιάς έχουν αξία αντικατάστασης μεγαλύτερη από την ασφαλισμένη και μέχρι
ποσοστό 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου οικοδομής ή και περιεχομένου, δεν εφαρμόζεται
υπασφάλιση για το υπερβάλλον ποσό, που θα οφείλεται αποκλειστικά σε αύξηση αξιών των
ασφαλισμένων αντικειμένων από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι και την ημερομηνία
επέλευσης της ζημιάς.
Εάν η υπερβάλλουσα αξία υπερβαίνει το παραπάνω αναφερόμενο ποσοστό, ο ασφαλισμένος
θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον ποσοστό.
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Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης φωτοβολταϊκού συστήματος;
Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει το φωτοβολταϊκό του σύστημα εφόσον δηλώσει
την ασφαλισμένη του αξία στην αίτηση ασφάλισης και γίνει αποδεκτή από την Generali.
Η ασφαλισμένη αξία του θα συμπεριλαμβάνεται στην ασφαλισμένη αξία της οικοδομής.
Φωτοβολταϊκό σύστημα θεωρείται η εγκατάσταση και το σύστημα συσκευών που απαιτείται για την
μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς τάσης και για την διοχέτευσή της σε
δίκτυο ηλεκτροδότησης, της οποίας η ανώτατη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 10 KW.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η κάλυψη είναι:

η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος να ανήκει στην κυριότητα του ασφαλισμένου
ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης επιχείρησης.




η πλήρης περίφραξη του οικοπέδου, σε περίπτωση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού
συστήματος στον υπαίθριο χώρο της ασφαλισμένης επιχείρησης.

Καλύπτεται η απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα;
Η Generali καταβάλλει στον ασφαλισμένο μηνιαίο επίδομα €300,00 για ανώτατο χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία επέλευσης της υλικής ζημιάς που έθεσε το φωτοβολταϊκό
σύστημα εκτός λειτουργίας, με την υποβολή από τον ασφαλισμένο βεβαίωσης του παρόχου.



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 που θα προκληθεί από φυσικά φαινόμενα 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 ηλεκτρονικής “Αίτησης Ασφάλισης” μέσω “Thesis” 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.
Με κάθε αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να ασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο μία επιχείρηση (οικοδομή
ή και περιεχόμενο) και θα εκδίδεται ένα ασφαλιστήριο.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης
ασφάλισης:


Oνοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ) και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., email, 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.
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Ενότητα 3

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 ολικών ετήσιων ασφαλίστρων ενός ασφαλιστηρίου Business Sense 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 τη δυνατότητα εξόφλησης του ασφαλίστρου του ασφαλισμένου 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 άμεσα 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
ζημιάς ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης ενώ παρέχεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα
να αποφύγει γραφειοκρατικές διαδικασίες με την κατάθεση της αποζημίωσης απευθείας στον
τραπεζικό του λογαριασμό.
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Ενότητα 3

Προνομιακές Παροχές- Εκπτώσεις


Υπάρχουν εκπτώσεις στο πρόγραμμα;
Παρέχεται έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί μία από τις παρακάτω
εναλλακτικές πηγές ενέργειας:

Ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά)

Αιολική ενέργεια

Γεωθερμική 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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Ενότητα 3

Απαλλαγές

Ποσό Απαλλαγής για Κάθε Ζημιά και ανά Τοποθεσία
Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι

(Για κάθε ζημιά ισχύει η απαλλαγή του ασφαλισμένου κινδύνου από την επέλευση του οποίου προκλήθηκε η ζημιά και
η οποία αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.)


Φυσικά Φαινόμενα




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



Σεισμός



2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου (οικοδομής και
περιεχομένου) με ελάχιστο € 1.000,00
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Ενότητα 3

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι - Καλύψεις


Βασικές Καλύψεις
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο – Όριο Ευθύνης

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι







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





Πρόσκρουση οχήματος
Πτώση αεροσκάφους
Πτώση δένδρων / στύλων








Μέχρι την Ασφαλισμένη Αξία που
δηλώνεται από τον Ασφαλισμένο για:

Οικοδομή ή και

Φωτοβολταϊκό Σύστημα ή και

Βελτιώσεις Οικοδομής ή και

Περιεχόμενο
Αναλυτικά για:
 Εμπορεύματα
 Πάγιο Εξοπλισμό

Δαπάνη μελετών και έκδοσης αδειών
Προστασία υπασφάλισης

Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά
Αναπροσαρμογή ασφαλισμένου κεφαλαίου λόγω αύξησης
δείκτη τιμών καταναλωτή
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10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου
οικοδομής ή και περιεχομένου



€ 30.000,00 για κάθε συμβάν και
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος



ΔΤΚ

Ενότητα 3

Προαιρετικές Καλύψεις και Επιπλέον Όρια Καλύψεων

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο - Όριο Ευθύνης

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι – Προαιρετικές Καλύψεις
Σεισμός




Ζημιές από παλιρροϊκά κύματα ως επακόλουθο σεισμού
(tsunami)

Φυσικά Φαινόμενα








Πλημμύρα
Θύελλα
Καταιγίδα
Χαλάζι, παγετός ή χιονόπτωση

μέχρι την Ασφαλισμένη Αξία που
δηλώνεται από τον Ασφαλισμένο



Η κάλυψη παρέχεται με την απαραίτητη προυπόθεση την επιλογή των
καλύψεων σεισμού, διασάλευσης/διατάραξης δημόσιας τάξης,
τρομοκρατικών και κακόβουλων ενεργειών.

Διασάλευση / Διαταραξη Δημόσιας Τάξης
Κακόβουλες ενέργειες
Τρομοκρατικές ενέργειες
Ζημιές από τους aσφαλισμένους κινδύνους, εφόσον αυτοί
οφείλονται σε πράξεις Τρομοκρατίας






Η κάλυψη παρέχεται με την απαραίτητη προυπόθεση την επιλογή των
καλύψεων σεισμού και φυσικών φαινομένων

Όρος Ενυπόθηκου / Ενεχυρούχου



Διευκρινίζεται ότι ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να επιλέξει τις προαιρετικές καλύψεις: «Διασάλευση/
Διατάραξη δημόσιας τάξης», «Κακόβουλες ενέργειες», «Τρομοκρατικές ενέργειες» και «Φυσικών
Φαινομένων» παρά μόνο εάν έχει επιλέξει και την προαιρετική κάλυψη «Σεισμού».
Επισημαίνεται ότι οι προαιρετικές καλύψεις: «Διασάλευση /Διατάραξη δημόσιας τάξης», «Κακόβουλες
ενέργειες» & «Τρομοκρατικές ενέργειες» δίνονται πάντα σε συνδυασμό με την κάλυψη «Φυσικών
Φαινομένων» και αντίστροφα και με την απαραίτητη προϋπόθεση της επιλογής από τον aσφαλισμένο της
προαιρετικής κάλυψης «Σεισμού».

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο - Όριο Ευθύνης

Προαιρετικά Πρόσθετα Ασφαλισμένα Αντικείμενα
Κάλυψη από ασφαλισμένους κινδύνους, κατ’ επιλογή και για τα ακόλουθα:




Φωτοβολταϊκό σύστημα (το ασφαλισμένο κεφάλαιο του
φωτοβολταϊκού συστήματος περιλαμβάνεται στο
ασφαλισμένο κεφάλαιο οικοδομής)
Απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας
από φωτοβολταϊκό σύστημα
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Επιλογή



Μέχρι €300,00 μηνιαίως και για μέγιστη
περίοδο τριών (3) μηνών

Ενότητα 3

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 και πανσιόν - ξενοδοχεία ανήκουν σε
ξεχωριστή κατηγορία.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ “ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
€/ανά € 1.000,00 ασφαλισμένης αξίας

Οικοδομή

Περιεχόμενο
(Εξοπλισμός & Εμπορεύματα)

Κατηγορία Επιχείρησης


Κατηγορία Α

€ 0,42

€ 1,00



Κατηγορία Β

€ 0,51

€ 1,42



Κατηγορία Γ

€ 0,64

€ 1,86



Γραφείο - Ιατρείο/ Ενοικιαζόμενα
δωμάτια/Πανσιόν – Ξενοδοχεία

€ 0,36

€ 0,57

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
(ΔΙΑΣΑΛΕΥΣΗ / ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ)
€/ανά € 1.000,00 ασφαλισμένης αξίας

Οικοδομή

Περιεχόμενο
(Εξοπλισμός & Εμπορεύματα)

Κατηγορία Επιχείρησης


Κατηγορία Α

€ 0,30

€ 0,83



Κατηγορία Β

€ 0,42

€ 1,14



Κατηγορία Γ

€ 0,52

€ 1,73



Γραφείο - Ιατρείο/ Ενοικιαζόμενα δωμάτια
/Πανσιόν – Ξενοδοχεία

€ 0,32

€ 0,33

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ
€/ανά € 1.000,00 ασφαλισμένης αξίας

Οικοδομής ή / και Περιεχομένου

Σεισμική Ζώνη


Σεισμός





Το ασφάλιστρο είναι ενιαίο για όλες τις περιοχές
Σεισμός παρέχεται μόνο σε οικοδομές αντισεισμικής κατασκευής μετά το έτος 1960
Τα ανωτέρω ασφάλιστρα είναι στρογγυλεμένα και ενδέχεται να παρουσιάζονται μικροδιαφορές λόγω
στρογγυλοποιήσεων στα δεκαδικά ψηφία.
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Ενότητα 3

Κατηγορίες Καταστημάτων - Επιχειρήσεων

Είδος Επιχείρησης

Κατηγορία

Είδος Επιχείρησης

Αγροτικά μηχανήματα (καταστήματα)

A

Επιγραφές - σφραγίδες

Β

Αγγειοπλαστικής καταστήματα

A

Επίπλων εκθέσεις (όχι ψάθινα)

A

Αθλητικών ειδών (καταστήματα)

B

Εργαστήρια λευκών ειδών

Β

Αιθ. μπόουλινγκ - πατινάζ

A

Εστιατόρια (ουζερί, μπυραρίες, πιτσαρίες)

Β

Αισθητικής καλ/νης, γυμναστικής ινστιτούτα

A

Ζαχαροπλαστεία

Α

Αλιείας, κυνηγίου είδη (καταστήματα)

Β

Ηλεκτρικά είδη (καταστήματα)

B

Αλίπαστα & πίκλες

A

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Γ

Αλλαντικών (καταστήματα -πρατήρια)

A

Η/Υ (καταστήματα)

Γ

Αλουμινίου (καταστήματα -πρατήρια)

A

Ιατρεία

Δ

Αμιάντου (φύλλα) πρατήρια

A

Ιχθυοπωλεία

A

Αμφιέσεως είδη - γενικώς (καταστήματα)

Β

Καθαριστήρια ενδυμάτων

B

Ανθοπωλεία

A

Καλλυντικών (καταστήματα)

Γ

Αποθήκη λιπασμάτων

Α

Καλσόν (καταστήματα, αποθήκες)

B

Απορρυπαντικά (αποθήκες – πρατήρια)

Γ

Καπνοπωλεία

A

Αρτοποιίας (εργαστήρια)

Α

Καρποί ξηροί/ νωποί (πώληση)

A

Αρτοποιίας (πρατήρια)

Α

Κατεψυγμένα προϊόντα

A

Αρτοπωλεία (μόνο πώληση)

Α

Καφέ φρύξη - κοπή (πρατήρια - καταστήματα)

A

Αυτοκινήτων αντ/κα (καταστήματα – αποθήκες)

Γ

Καφέ - Καφενεία - λέσχες-εντευκτήρια

Β

Αυτοκινήτων ελαστικά μετά / άνευ βουλκανιζατέρ

Γ

Κεντημάτων (χειροτεχνίες)

B

Αυτοκινήτων σταθμοί-πλυντήρια

Γ

Κεραμικής (καταστήματα)

A

Αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών εκθέσεις

Γ

Κεραμικής (εργαστήρια)

Β

Αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών συνεργεία

Γ

Κιγκαλερίας (καταστήματα χωρίς χρώματα)

A

Βιβλιοπωλεία

Β

Κινητής τηλεφωνίας καταστήματα

Γ

Γηροκομεία-οίκοι ευγηρίας

Β

Κλειδαράδικa

A

Γραφείων είδη, σχεδιάσεως, σχολικά

Α

Κορνίζες-πλαίσια (καταστήματα)

Β

Γραφεία

Δ

Κουμπιών / ψιλικών (πρατήρια)

B

Γυμναστικής Ινστιτούτα

Β

Κουρεία-κομμωτήρια

Β

Γύψου αντικείμενα (καταστήματα - πρατήρια)

Β

Κρεοπωλεία

A

Δαντέλες-κεντήματα (καταστήματα)

Β

Λαϊκής τέχνης

B

Δερμάτινων ειδών (καταστήματα)

Γ

Λευκών ειδών

Β

Δώρων είδη (καταστήματα)

B

Μανάβικα-Οπωροπωλεία

A

Είδη γενικού εμπορίου

A

Μελάνης (πώληση)

A

Είδη οικιακής χρήσης

A

Μεταλλικών ειδών (καταστήματα)

A

Εκπαιδευτήρια

A

Μηχαν., εργαλ., μεταλ. ειδών καταστήματα

A

Ενδυμάτων καταστήματα (γεν.πωλ.)

Β

Μηχανών & εξαρτημάτων (καταστήματα)

A

Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Δ

Μικροβιολογικά εργαστήρια

Δ

Εξοπλισμός ξενοδοχείου

A

Μουσικά όργανα

B
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Κατηγορία

Ενότητα 3

Είδος Επιχείρησης

Κατηγορία

Είδος Επιχείρησης

Κατηγορία

Μπαχαρικών καταστήματα

Γ

Τυπογραφεία εκτός εφημερίδων

Γ

Νημάτων καταστήματα

B

Τυροκομικής (καταστήματα)

A

Οικοδομικά υλικά

Β

Τυροκομεία

Β

Οινοπνευματωδών – αεριούχων ποτών
πρατήρια (κάβες)

Γ

Υαλοπινάκων-καθρεπτών (καταστήματα)

B

Οπτικών ειδών

Β

Υαλοπωλεία –κρυστάλλινα είδη (καταστήματα)

B

Ορθοπεδικών ειδών

A

Υγιεινής είδη (καταστήματα)

A

Παιδικοί Σταθμοί

A

Υδραυλικά είδη (καταστήματα)

A

Παιχνιδιών καταστήματα

B

Υποδημάτων (καταστήματα)

B

Παντοπωλεία

A

Υφασμάτων (καταστήματα)

A

Πανσιόν - Ξενοδοχεία

Δ

Φαρμακεία / φαρμακαποθήκες

A

Πλεκτών ειδών (καταστήματα)

B

Fast Food

Β

Πλυντήρια

Β

Φωτιστικών ειδών (καταστήματα)

B

Πλυντήρια - Σιδερωτήρια

Β

Φωτογραφεία

B

Ποδηλάτων πώληση (μοτοποδήλατα)

Β

Φωτογραφικών ειδών (καταστήματα)

B

Πρακτορείο εφημερίδων

Β

Φωτοτυπιών εργαστήρια

A

ΠΡΟ-ΠΟ / Λαχεία

Γ

Χάλκινων ειδών (καταστήματα)

A

Πτηνοτρόφων (καταστήματα)

A

Χημικών ειδών (καταστήματα)

Γ

Ραπτών υλικά (καταστήματα)

B

Χρωμάτων καταστήματα

Γ

Σούπερ Μάρκετ τροφίμων

Β

Χρωματοπωλεία

Γ

Ταξιδιού είδη (καταστήματα)

Β

Ψάθινων επίπλων (καταστήματα)

Γ

Ταπήτων-μοκετών (καταστήματα)

Γ

Ψιλικών (καταστήματα)

Γ

Τυπογραφεία, γραφεία τεχνών

Γ



Το παρόν ισχύει μέχρι να αναθεωρηθεί από την Generali Hellas Α.Α.E.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ

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 ποιους 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



Ποιες 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.



Ποιες 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 ποιες γεωγραφικές περιοχές ισχύει η ασφάλιση με το πρόγραμμα Personal Freedom;
Η ασφάλιση ισχύει παγκόσμια.



Αίτηση Ασφάλισης
Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής “Αίτησης Ασφάλισης” μέσω «Thesis» 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) και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.,
e-mail, κλπ).



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 άμεσα 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
ζημιάς 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
πληροφορίες για τους γιατρούς, τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία που είναι πλησιέστερα στον τόπο που
βρίσκεται ο ασφαλισμένος ασθενής εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Personal Freedom – Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος - 84 -

Ενότητα 4



Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά για Νοσηλεία από Ατύχημα ή Ασθένεια
Η Εταιρία, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, καλύπτει τα έξοδα για επείγουσα υγειονομική
μεταφορά του ασφαλισμένου για νοσηλεία στην Ελλάδα, τη μεταφορά ενός ατόμου ως συνοδού του
ασφαλισμένου και του θεράποντα γιατρού καθώς και την ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος του ασφαλισμένου καλύπτονται επιπλέον τα ακόλουθα έξοδα:


Μεταφοράς ενός συγγενή και του γιατρού του στον τόπο του περιστατικού. Ο γιατρός παραμένει
στον τόπο του περιστατικού για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών, παρακολουθεί την υγεία του
ασφαλισμένου, συμμετέχει στα ιατρικά συμβούλια, ενημερώνει τους συγγενείς του ασφαλισμένου
και επιβλέπει τη μεταφορά του στην Ελλάδα.



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

€ 150.000,00

€ 120.000,00

€ 90.000,00

€ 60.000,00





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



Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα*

€14.000,00

€12.000,00

€10.000,00

€ 8.000,00



Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια*

€1.400,00

€1.200,00

€1.000,00

€ 800,00



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

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00



Generali Call Center



Μακροχρόνια οικογενειακή εξασφάλιση



(μηνιαία καταβολή)



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







€ 2.750,00

€ 2.200,00

€ 1.650,00

€ 1.100,00

€ 165.000,00

€ 132.000,00

€ 99.000,00

€ 66.000,00

€ 459,98

€ 376,33

€ 313,62

€ 229,98

€ 616,84

€ 522,84

€ 449,50

€ 355,50

€ 104,52

€ 94,07

€ 83,60

€ 73,19

(Συνολική παροχή)

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα
(μόνο για τον Ασφαλισμένο)

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

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα
(για κάθε τέκνο)



(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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Ασφαλισμένο Κεφάλαιο

Καλύψεις






Πρόγραμμα
Ε

Θάνατος από ατύχημα
Μόνιμη ολική ανικανότητα από
ατύχημα
Μόνιμη μερική ανικανότητα %
από ατύχημα
Μακροχρόνια Οικογενειακή
Εξασφάλιση

Πρόγραμμα
ΣΤ

Πρόγραμμα
Ζ

Πρόγραμμα
Η

Πρόγραμμα
Θ

€ 150.000,00

€ 120.000,00

€ 90.000,00

€ 60.000,00

€ 30.000,00

€ 2.750,00

€ 2.200,00

€ 1.650,00

€ 1.100,00

€ 550,00

€ 165.000,00

€ 132.000,00

€ 99.000,00

€ 66.000,00

€ 33.000,00

€ 188,18

€ 125,45

€ 94,09

(μηνιαία καταβολή)



Καταβολή Ασφαλισμένου
Κεφαλαίου λόγω Θανάτου από
ατύχημα ή Μόνιμης Ολικής
Ανικανότητας από ατύχημα
(Συνολική παροχή)

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα
(μόνο για τον Ασφαλισμένο)

€ 313,62

€ 261,36

Τα πιο πάνω αναφερόμενα ασφαλισμένα κεφάλαια σε όλα τα προγράμματα ισχύουν κατά ασφαλιστικό έτος και μόνο
για τον ασφαλισμένο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

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 ποιους 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



Ποιες ηλικίες αφορά το πρόγραμμα Fly Away;
Για 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 ποιες 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.



Ποια ορίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα;









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

Αίτηση Ασφάλισης
Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής “Αίτησης Ασφάλισης” μέσω «Thesis» 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.
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Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης
ασφάλισης:


Oνοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, ΔOY) και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.,
e-mail, κλπ).



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 άμεσα με την παραλαβή της αίτησης ασφάλισης
με τη ρητή προϋπόθεση ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και δεν απαιτούνται συμπληρωματικά
στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου.
Το ασφαλιστήριο fly Away δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά την έκδοσή του. Υπάρχει η δυνατότητα μη
ανανέωσής του με την προϋπόθεση να υπάρξει σχετική ενημέρωση της Εταιρίας πριν την ημερομηνία
έναρξης του.
Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.
Καταβάλλουμε την αποζημίωση εντός 24 ωρών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου
ζημιάς 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.



Έκτακτα 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.

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.
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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


Generali Call Center (Συντονιστικό Κέντρο)



Διακοπή Ταξιδιού



Καθυστέρηση & Ακύρωση Ταξιδιού

Πρόγραμμα
A

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ







€ 500,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

Καταβάλλεται ποσό 50 ευρώ για κάθε 12 ώρες καθυστέρησης





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

€ 50,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 6.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

€ 172,50

€ 209,11

€ 287,52

€ 67,93

€ 83,64

€ 115,00

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






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




Θάνατος από Ατύχημα
Σοβαρή Μόνιμη Ανικανότητα από Ατύχημα
Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα
(μόνο για τον ασφαλισμένο)

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

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.
** Η Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων ισχύει συνολικά για όλους τους ασφαλισμένους.

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.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

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 ποιους 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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Ενότητα 6

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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Ενότητα 6



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.



Ασφαλισμένες 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 ηλεκτρονικής “Αίτησης Ασφάλισης” μέσω “Thesis” 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.



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.
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Ενότητα 6

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 άμεσα 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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Ενότητα 6

Απαλλαγές


Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι
Σεισμός: 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)

0,38

0,48



Μουσεία

0,21

0,28



Αίθουσες Τέχνης

0,28

0,45



Θυρίδες Τραπεζών

0,21

0,31



Συλλογές Μεγάλων Εταιριών

0,35

0,48



Μεταφορές εντός Ελλάδος (Αποστολή και Επιστροφή)

0,14

0,14



Εκθέσεις ανά μήνα ή μέρος αναλογικά



Αποθήκευση ανά Μήνα

0,02

0,04



Χαλιά

0,35

0,48



Γούνες / Προσωπικά Αντικείμενα:

Ελλάδα

Ευρώπη

Υπόλοιπος Κόσμος

1,38
1,73
2,07

1,38
1,73
2,07



Ασημικά

0,62

0,62



Κοσμήματα
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Ενότητα 6

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.



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.
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Ενότητα 6

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΚΑΦΩΝ

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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Ενότητα 7

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 4256/2014:




Επαγγελματικά σκάφη.
Όσα έχουν ολικό μήκος άνω των 7 μέτρων.
Όλα τα ταχύπλοα σκάφη.

Ταχύπλοα θεωρούνται τα εξής σκάφη:


Κάθε μηχανοκίνητο σκάφος, το οποίο, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής, φέρει:
 εξωλέμβια μηχανή, συνολικής ιπποδύναμης πάνω από 30ΗΡ ή
 εσω/εξωλέμβια βενζινομηχανή συνολικής ιπποδύναμης πάνω από 40ΗΡ ή
 εσωλέμβια πετρελαιομηχανή συνολικής ιπποδύναμης πάνω από 70ΗΡ.



Πνευστού τύπου (φουσκωτά) που φέρουν:
 εξωλέμβια μηχανή συνολικής ιπποδύναμης πάνω από 15ΗΡ ή
 εσω/εξωλέμβια βενζινομηχανή συνολικής ιπποδύναμης πάνω από 30ΗΡ ή
 εσωλέμβια πετρελαιομηχανή συνολικής ιπποδύναμης πάνω από 50ΗΡ.

Ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής που φέρει μηχανή συνολικής ιπποδύναμης πάνω
από 15ΗΡ και έχει σύστημα πρόωσης με υδραυλική αντίδραση (waterjet). Στην κατηγορία αυτή
υπάγονται και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής όπως jetski, seabike, aquascooter κ.λ.π.
Εντός Ελληνικής Επικράτειας ισχύουν τα παρακάτω κατώτατα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης Αστικής
Ευθύνης Βάσει του Νόμου 4256/2014:





Ευρώ 50.000,00 ανά επιβάτη και Ευρώ 500.000,00 ανά συμβάν για Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο
Επιβαινόντων και Τρίτων.
Ευρώ 150.000,00 για Υλικές Ζημίες Επιβαινόντων και Τρίτων.
Ευρώ 150.000,00 για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης (αφορά αποκλειστικά τη δαπάνη
καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε).
Ευρώ 800.000,00 για κάθε συμβάν και αθροιστικά για όλη την ετήσια ασφαλιστική περίοδο.

Ενώ για τα μη μηχανοκίνητα πλωτά μέσα αναψυχής (π.χ. θαλάσσια ποδήλατα, κανό, wind surf κ.λ.π.)
ισχύουν τα παρακάτω κατώτατα υποχρεωτικά όρια Αστικής Ευθύνης βάσει του Νόμου 2743/99:






Ευρώ 150.000,00 για θάνατο και σωματικές βλάβες σε επιβαίνοντες και/ή τρίτους.
Ευρώ 90.000,00 για υλικές ζημίες σε επιβαίνοντες και/ή τρίτους.
Ευρώ 240.000,00 για κάθε συμβάν και αθροιστικά για όλη την ετήσια ασφαλιστική περίοδο (για
κάθε ασφαλισμένο θαλάσσιο μέσο αναψυχής).

Ποιοι θεωρούνται Τρίτοι
Στο συμβόλαιο της Generali, για την κάλυψη αστικής ευθύνης σκαφών, ως τρίτοι θεωρούνται και όλοι
όσοι βρίσκονται επί του σκάφους, πλην του ιδιοκτήτη (συμπεριλαμβανομένου και του χειριστή /
καπετάνιου, εάν αυτός δεν είναι ο ιδιοκτήτης).
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Τιμολόγιο Αστικής Ευθύνης Σκαφών
Η Περίοδος λειτουργίας του σκάφους (“In commission period”) είναι για 12 μήνες (τα ίδια
ασφάλιστρα ισχύουν και για μικρότερη περίοδο λειτουργίας).
Στα παρακάτω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη ευθύνης από και προς τον συρόμενο
σκιέρ χωρίς επιβάρυνση ασφαλίστρου.


Ιπποδύναμη μέχρι 50-ΗΡ

€ 115,00



Ιπποδύναμη από 51-HΡ έως 100-HΡ

€ 138,00



Ιπποδύναμη από 101-HΡ έως 250-ΗΡ

€ 166,00



Ιπποδύναμη από 251-HΡ και πάνω

€ 212,00



JET SKI με ιπποδύναμη μέχρι 100-ΗΡ

€ 184,00



JET SKI με ιπποδύναμη από 101-ΗΡ και πάνω

€ 212,00



Σχολή εκμάθησης θαλασσίων σπορ

κατόπιν συμφωνίας



Κάλυψη κατά την διάρκεια αγώνων

κατόπιν συμφωνίας



Επαγγελματικά σκάφη

κατόπιν συμφωνίας
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Ενότητα 7

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

Ειδικά για την κάλυψη ταχύπλοων σκαφών εξαιρούνται:


Ζημιές, ευθύνη ή σώστρα εάν το σκάφος έμεινε αφύλακτο σε εκτεθειμένη ακτή ή ακρογιαλιά ή
από συμμετοχή σε αγώνες, δοκιμές κ.λ.π.



Ζημιές που θα προκληθούν στο πηδάλιο, εξωτερικό στήριγμα του ελικοφόρου άξονα, του άξονα
ή της προπέλας.
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Ζημιές που θα προκληθούν στα εν λόγω μέρη του σκάφους καλύπτονται σε περίπτωση που υπάρξει
σύγκρουση, πρόσκρουση με άλλο πλοίο, σε προκυμαία ή προβλήτα ή ημιβύθιση του σκάφους που
οφείλεται σε κακοκαιρία.
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



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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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 τη Μεσόγειο 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 Αστικής Ευθύνης μόνο:
Η συμπλήρωση και αποστολή της έντυπης Αίτησης
προϋπόθεση και εντολή για την έκδοση ασφαλιστηρίου.

Ασφάλισης αποτελεί απαραίτητη

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.
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Μόνο σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του σκάφους δεν ισχύει το ποσοστό 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
προσκομίζοντας:







Generali

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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ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης



Προγράμματα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης που προσφέρονται:



Αστική Ευθύνη Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Κτιρίων



Αστική Ευθύνη Γραφείων



Αστική Ευθύνη Φαρμακείων



Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων



Αστική Ευθύνη Καταστημάτων/ Εμπορικών επιχειρήσεων



Αστική Ευθύνη Εστιατορίων/ καφέ/ κυλικείων



Αστική Ευθύνη Ανελκυστήρων



Αστική Ευθύνη Σταθμών αυτοκινήτων



Αστική Ευθύνη Συνεργείων αυτοκινήτων/ Πρατηρίων/ Πλυντήριων



Αστική Ευθύνη Κομμωτήριων



Αστική Ευθύνη Γυμναστήριων



Αστική Ευθύνη Ιδιοκτησίας κτιρίων



Αστική Ευθύνη Εργασιών καθαρισμού



Αστική Ευθύνη Εκδηλώσεων



Αστική Ευθύνη Ενοικιαζομένων δωματίων/ Ξενοδοχείων



Αστική Ευθύνη Κατασκευής έργου



Προσωπική Αστική Ευθύνη



Δικηγόροι



Λογιστές



Τεχνικοί Ασφαλείας



Ηλεκτρολόγοι/ Υδραυλικοί/ Ψυκτικοί



Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές
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Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση


Αίτηση Ασφάλισης
Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής “Αίτησης Ασφάλισης” μέσω “Thesis” 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:


Ονοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία του (ΑΦΜ, διεύθυνση 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.

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.
Οι αιτήσεις ασφάλισης για όλα τα προγράμματα εκτός της Προσωπικής Αστικής Ευθύνης πρέπει να
αποστέλλονται στο prosfores@generali.gr για τους συνεργάτες της Αθήνας και στο
prosfores.thess@generali.gr για τους συνεργάτες της Θεσσαλονίκης.
Οι αιτήσεις ασφάλισης του προγράμματος Προσωπικής Αστικής Ευθύνης πρέπει να αποστέλλονται
στο e-applicαtions@generali.gr



Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφαλείας που
προβλέπονται και επιβάλλονται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία για την λειτουργία της
επιχείρησής του.



Καθαρό ιστορικό ζημιών κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την ημερομηνία έναρξης της
ασφάλισης.



Όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις σύμφωνα με τους όρους του standard Ασφαλιστηρίου της
Generali Hellas A.A.Ε.



Για την Αστική Ευθύνη τα γεωγραφικά όρια είναι εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων του
ασφαλισμένου και
για την Εργοδοτική Ευθύνη εντός ελληνικής επικράτειας . Για την Προσωπική
Αστική Ευθύνη τα γεωγραφικά όρια είναι Παγκοσμίως.
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Όλα τα παρακάτω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνουν 15% Δικαίωμα συμβολαίου, 15% Φόρο
ασφαλίστρων και προμήθεια σύμβασης.



Η Generali δεσμεύεται ότι το Ασφαλιστήριο εκδίδεται άμεσα 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. Για το πρόγραμμα Προσωπικής
Αστικής Ευθύνης παρέχεται η 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.
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Διαχείριση Κοινοχρήστων Χώρων Κτιρίων


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης κτιρίου, διαχειριστής κτιρίου, Επιτροπή διαχείρισης



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους ή/ και απορρέουν από τους κοινόχρηστους/
κοινόκτητους χώρους του κτιρίου.
Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων,



επιγραφές και φόρτωση/ εκφόρτωση.
Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: ενοικιαστές, επισκέπτες, περαστικοί. Επίσης τρίτοι θεωρούνται



μεταξύ τους οι συνιδιοκτήτες για ζημιές που ευθύνεται η συνιδιοκτησία και συμπεριλαμβάνει την ευθύνη
καθενός συνιδιοκτήτη προς τρίτους, και προς τους άλλους συνιδιοκτήτες και προς την συνιδιοκτησία.
Επίσης, τρίτος θεωρείται και ο διαχειριστής, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, για ζημιές που
ευθύνεται η συνιδιοκτησία.
Ασφαλισμένα Κεφάλαια
Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι - Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα

Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα
(σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο
(για όλη την διάρκεια)

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

€ 3,15

€ 3,65

€ 4,20

€ 5,20

€ 5,75

€ 84,00

€ 125,00

€ 146,50

€ 199,00

€ 230,00

€ 150

€ 150

€ 150

€ 200

€ 200

Ολικά ασφάλιστρα ανά διαμέρισμα
Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα
Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Εργοδοτική Ευθύνη, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Ευθύνη από την λειτουργία πισίνας, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με
αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.

Ειδικές Εξαιρέσεις


Ζημιές από την άσκηση επιχειρηματικής/ ιδιωτικής δραστηριότητας εντός του κτιρίου.



Ευθύνη που απορρέει από εργασίες απεντομώσεων – μυοκτονιών.



Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε εμπορικά κέντρα και εταιρίες διαχείρισης κοινοχρήστων.
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Ενότητα 8

Γραφεία


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης / εταιρία εμπορικού ή επαγγελματικού γραφείου.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις του γραφείου.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων,
επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση και Εργοδοτική Ευθύνη.
Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, Επισκέπτες, Προμηθευτές.



Ασφαλισμένα Κεφάλαια
Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα
(σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο
(για όλη την διάρκεια)

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Ανά τ.μ. μέχρι 500τμ

€ 0,42

€ 0,52

€ 0,65

€ 0,78

€ 0,89

Ανά τ.μ. άνω των 500τμ

€ 0,36

€ 0,45

€ 0,55

€ 0,67

€ 0,75

€ 84,00

€ 125,00

€ 146,50

€ 199,00

€ 230,00

€ 150

€ 150

€ 150

€ 200

€ 200

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα
Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Πυρκαγιά και ολική κλοπή οχημάτων στον χώρο στάθμευσης, μέχρι €5.000 ανά όχημα, €15.000 ανά
περιστατικό και συνολικά, με απαλλαγή €550 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €31,50.



Ευθύνη από πράξεις του προσωπικού Παγκοσμίως (εκτός ΗΠΑ & Καναδά), κατά την διάρκεια
επαγγελματικού ταξιδιού, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με
αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.

Ειδικές Εξαιρέσεις


Ευθύνη φύλαξης περιουσίας τρίτων.



Επαγγελματική Ευθύνη.



Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε γραφεία με περισσότερους από 50 υπαλλήλους .
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Ενότητα 8

Φαρμακεία


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης φαρμακείου/ φαρμακοποιός.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις του φαρμακείου.
Ευθύνη από την εκτέλεση ιατρικών συνταγών και την παρασκευή ιδιοσκευασμάτων.
Ευθύνη που προέρχεται από την ύπαρξη εργαστηρίου, υπό τον όρο ότι δεν είναι εξοπλισμένο για
βιομηχανική παραγωγή.
Προσωπική αστική ευθύνη του κάθε διπλωματούχου υπευθύνου φαρμακείου ή συνεργάτη
φαρμακοποιού κατόχου διπλώματος τουλάχιστον από διετία, για τυχαίες ζημιές που έγιναν σε τρίτους,
εκτός του ιδίου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας τους.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων,
επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση και Εργοδοτική Ευθύνη.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, Προμηθευτές.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια
Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα
(σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο
(για όλη την διάρκεια

€100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Μέχρι 3 φαρμακοποιούς και 3 Βοηθούς
Φαρμ/ποιού

€ 94

€ 125

€ 157

€ 210

€ 240

Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς

€ 150

€ 150

€ 200

€ 200

€ 200

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Για κάθε έναν επιπλέον απασχολούμενο φαρμακοποιό/ βοηθό, επασφάλιστρο €16.

Ειδικές Εξαιρέσεις


Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε φαρμακεία με περισσότερους από 10 φαρμακοποιούς/ βοηθούς
φαρμακοποιών.
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Ενότητα 8

Εκπαιδευτήρια


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης εκπαιδευτικού ιδρύματος, σχολείου, φροντιστηρίου, νηπιαγωγείου, παιδικού
σταθμού, παιδότοπου, βρεφονηπιακού σταθμού, σχολής ενηλίκων.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις του
εκπαιδευτηρίου.
Ευθύνη κατά την μεταφορά των μαθητών με ιδιόκτητα οχήματα του ασφαλισμένου από την κατοικία
προς το σχολείο και αντίστροφα, από και προς τους διάφορους χώρους εκδηλώσεων και χώρους
προορισμού σχολικών εκδρομών, υπό την επίβλεψη του προσωπικού του σχολείου.
Ευθύνη από τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, έστω και εκτός του ωραρίου του
εκπαιδευτηρίου, με προϋπόθεση να υποστηρίζονται από την διοίκηση καθώς και κατά την διάρκεια
οργανωμένων ημερήσιων εκδρομών εντός της ελληνικής επικράτειας και επισκέψεων σε ιδρύματα,
μουσεία, εκπαιδευτικούς χώρους κλπ. υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη
του προσωπικού του ασφαλισμένου.
Ευθύνη του εκπαιδευτικού ή διοικητικού ή βοηθητικού προσωπικού.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων,
επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση, τροφική δηλητηρίαση και Εργοδοτική Ευθύνη.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Μαθητές, Γονείς, Συγγενείς, Κηδεμόνες, Επισκέπτες.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια
Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€100.000



Ομαδικό ατύχημα (σωματικές
βλάβες/ υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη
την διάρκεια

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Ανά μαθητή για Παιδότοπους/
Νηπιαγωγεία/ Νηπιακούς Σταθμούς

€ 0,89

€ 1,15

€ 1,36

€ 1,78

€ 2,04

Ανά μαθητή για Σχολεία/ Σχολές/
Φροντιστήρια

€ 0,63

€ 0,78

€ 0,99

€ 1,25

€ 1,46

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα

€ 94

€ 157

€ 199

€ 251

€ 293

Απαλλαγή ανά απαίτηση τρίτου

€150

€150

€150

€ 200

€ 200

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με
αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Ευθύνη από την λειτουργία και χρήση πισίνας λουτρικών εγκαταστάσεων, με αύξηση του ασφαλίστρου
κατά 10%.
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Ενότητα 8

Ειδικές Εξαιρέσεις


Επαγγελματική Ευθύνη.



Αλληλοτραυματισμός/ αυτοτραυματισμός μαθητών/ μελών.



Ευθύνη συναφής με αθλητική δραστηριότητα.



Ζημιές σε εκθέματα, έργα τέχνης, πολύτιμα/ τιμαλφή αντικείμενα, καθώς και σε αντικείμενα που έχουν
υποκειμενική αξία.



Η μεταφορά με μη ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα ή/ και μη ασφαλισμένα.



Ευθύνη φύλαξης περιουσιακών στοιχείων μαθητών/ πελατών.
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Ενότητα 8

Καταστήματα / Εμπορικές Επιχειρήσεις


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης καταστήματος καταναλωτικών αγαθών, εμπορικής επιχείρησης.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων,
επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση και Εργοδοτική Ευθύνη.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές.
Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα (σωματικές
βλάβες/ υλικές ζημιές)
Ανώτατο αθροιστικό Όριο για
όλη την διάρκεια

€ 50.000

€100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Ανά τμ μέχρι 500 τμ

€ 0,47

€ 0,52

€ 0,68

€ 0,89

€ 0,99

Ανά τμ άνω των 500 τμ

€ 0,42

€ 0,47

€ 0,59

€ 0,79

€ 0,89

€ 84

€ 115

€ 136

€ 199

€ 240

€ 150

€ 150

€ 150

€ 200

€ 200



Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα
Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής
Ζημιάς

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Ευθύνη από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που διατέθηκαν ή πουλήθηκαν από τον
ασφαλισμένο εντός των εγκαταστάσεων, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 20%.



Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με
αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Ευθύνη έναντι τρίτων εκ των μεταφερομένων εμπορευμάτων για τα οποία ο ασφαλισμένος έχει την
ευθύνη μεταφοράς τους, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%. Εξαιρούνται ζημιές στο
μεταφερόμενο φορτίο.



Ευθύνη για υλικές ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/ πελατών από την εργασία παράδοσης
εμπορευμάτων σε χώρους τρίτων/ πελατών έως €1.000 ανά περιστατικό και €5.000 συνολικά, με
αύξηση του ασφαλίστρου κατά €52,50.

Ειδικές εξαιρέσεις


Επαγγελματική Ευθύνη.



Απώλειες/ Ζημιές σε αποθηκευμένα εμπορεύματα/ προϊόντα.



Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 υπαλλήλους.
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Ενότητα 8

Εστιατόρια / Καφέ / Κυλικεία


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ, κυλικείου, κατάστημα take away, κατάστημα με
υπηρεσίες delivery.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης.



Τροφική Δηλητηρίαση, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων, από τον πρώτο παθόντα, με απαλλαγή
€150 ανά παθόντα.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων,
επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση και Εργοδοτική Ευθύνη.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/
υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη την
διάρκεια

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Ανά θέση μέχρι 350 θέσεων

€ 0,68

€ 0,89

€ 1,05

€ 1,25

€ 1,41

Ανά θέση άνω των 350 θέσεων

€ 0,58

€ 0,78

€ 0,94

€ 1,10

€ 1,20

€ 94,00

€ 120,00

€146,50

€199,00

€ 230,00

€ 150

€ 150

€ 150

€ 200

€ 200

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα
Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με
αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Ζημιές από κλοπή σε αντικείμενα πελατών που έχουν παραδοθεί ή δοθεί για φύλαξη στον ασφαλισμένο
μέχρι €1.000 ετησίως με απαλλαγή €150 ανά άτομο, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €21.
Εξαιρούνται πάντοτε τα τιμαλφή, κοσμήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα.



Ευθύνη από την λειτουργία πισίνας, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%

Ειδικές εξαιρέσεις


Απώλειες/ Ζημιές σε αποθηκευμένα εμπορεύματα/ προϊόντα.



Εξαιρούνται κέντρα διασκέδασης και νυχτερινά κέντρα.



Από την Εργοδοτική Ευθύνη, εξαιρούνται οι υπάλληλοι της υπηρεσίας delivery.



Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν θέσεις (π.χ. take away) τιμολογούνται βάσει των ελαχίστων
ασφαλίστρων.
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Ενότητα 8

Ανελκυστήρες


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης εταιρίας συντηρήσεων ανελκυστήρων.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν κατά την άσκηση της δραστηριότητας του
ασφαλισμένου και από την πλημμελή λειτουργία των προς συντήρηση ανελκυστήρων.
Ασφαλίζονται όλοι οι ανελκυστήρες που συντηρεί ο ασφαλιζόμενος ανά κτίριο και υποβάλλεται
αναλυτική κατάσταση των διευθύνσεων.



Συμπεριλαμβάνονται: Εργοδοτική Ευθύνη.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, διαχειριστές, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων,
ενοικιαστές.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια
Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000

Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/ υλικές
ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Ανά ανελκυστήρα επιβατών

€ 1,57

€ 1,73

€ 2,10

€ 2,50

€ 2,80

Ανά ανελκυστήρα εμπορευμάτων

€ 5,25

€ 7,35

€ 8,35

€ 10,50

€ 11,50

€ 84,00

€ 115,00

€ 136,00

€ 167,50

€ 199,00

€ 150

€ 150

€ 150

€ 200

€ 200

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη την
διάρκεια

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα
Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς

Πρόγραμμα
Ε

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Για περισσότερους από 350 ανελκυστήρες, η τιμή ανά ανελκυστήρα μειώνεται κατά 20%.

Ειδικές εξαιρέσεις


Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων.



Ανελκυστήρες οχημάτων.



Ζημιές στον ίδιο τον ανελκυστήρα.
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Ενότητα 8

Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης επιχείρησης στάθμευσης αυτοκινήτων.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Υλικές ζημιές από πυρκαγιά και ολική κλοπή σε οχήματα τρίτων που παραδόθηκαν για φύλαξη, εντός
των χώρων της επιχείρησης, μέχρι €15.000 ανά περιστατικό, με απαλλαγή €550 ανά όχημα.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων,
επιγραφές και Εργοδοτική Ευθύνη.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/
υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη την
διάρκεια

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Ανά θέση μέχρι 200 θέσεων

€ 1,99

€ 2,20

€ 2,60

€ 2,90

€ 3,15

Ανά θέση άνω των 200 θέσεων

€ 1,78

€ 1,88

€ 2,25

€ 2,45

€ 2,65

€ 157,00

€ 189,00

€ 210,00

€ 262,00

€ 287,50

€ 200

€ 200

€ 250

€ 350

€ 350

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα
Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με
αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Ευθύνη από τη χρήση πλυντηρίου οχημάτων μέχρι € 1.500 ανά όχημα και €3.000 ετησίως, με απαλλαγή
€550 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €52,50.



Υλικές ζημιές από πρόσκρουση, σύγκρουση ή ανατροπή εντός της επιχείρησης, όταν το όχημα
οδηγείται από το προσωπικό του ασφαλισμένου, το οποίο διαθέτει άδεια οδήγησης, μέχρι €3.000 ανά
όχημα και ετησίως, με απαλλαγή €600 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €105.

Ειδικές εξαιρέσεις


Μερική κλοπή οχημάτων.



Ζημιές κατά την απόπειρα κλοπής/ διάρρηξης.



Υπαίθριοι χώροι.
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Ενότητα 8

Πρατήρια βενζίνης / Συνεργεία αυτοκινήτων


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης επιχείρησης συνεργείου/ πρατήριου/ πλυντηρίου αυτοκινήτων.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Υλικές ζημιές από πυρκαγιά και ολική κλοπή σε οχήματα τρίτων που παραδόθηκαν για φύλαξη/
επισκευή, εντός των χώρων της επιχείρησης, μέχρι €15.000 περιστατικό και συνολικά, με απαλλαγή €550
ανά όχημα.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων,
επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση, Εργοδοτική Ευθύνη και χρήση μηχανημάτων έργου.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα (σωματικές
βλάβες/ υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη
την διάρκεια

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Ολικά ασφάλιστρα μέχρι 500 τμ

€ 210,00

€ 313,50

€ 418,00

€ 502,00

€ 585,00

Ολικά ασφάλιστρα άνω των 500τμ

€ 262,00

€ 387,00

€ 512,00

€ 605,00

€ 711,00

€ 200

€ 200

€ 250

€ 300

€ 300

Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με
αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Ευθύνη από τη χρήση πλυντηρίου οχημάτων μέχρι €1.500 ανά όχημα και €3.000 ετησίως, με απαλλαγή
€550 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €52,50.



Υλικές ζημιές στο ίδιο το όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση ή ανατροπή εντός της επιχείρησης,
όταν το όχημα οδηγείται από το προσωπικό του ασφαλισμένου, το οποίο διαθέτει άδεια οδήγησης,
μέχρι €3.000 ανά όχημα και ετησίως, με απαλλαγή €600 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €105.



Ζημιές σε αυτοκίνητα ιδιοκτησίας πελατών του κατά την δοκιμαστική οδήγηση τους προς επισκευή από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ασφαλισμένου κατά τις εργάσιμες ώρες και σε ακτίνα κάλυψης μέχρι
3χλμ από τις εγκαταστάσεις του ασφαλιζομένου, εξαιρουμένων των τυχόν ζημιών που θα προκληθούν
σε τρίτους, μέχρι €3.000 ανά όχημα και ετησίως, με απαλλαγή €600 ανά όχημα, με αύξηση του
ασφαλίστρου κατά €105.
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Ενότητα 8

Ειδικές εξαιρέσεις


Μερική κλοπή οχημάτων.



Ζημιές κατά την απόπειρα κλοπής/ διάρρηξης.



Υπαίθριοι χώροι.



Ευθύνη από την διάθεση λανθασμένου τύπου καυσίμου.



Επαγγελματική Ευθύνη.



Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις μεγαλύτερες των 1.000τμ.
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Ενότητα 8

Κομμωτήρια


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης κομμωτηρίου/ παροχή υπηρεσιών αισθητικής.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Ευθύνη για σωματικές βλάβες / υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών καλλωπισμού χεριών
(μανικιούρ), ποδιών (πεντικιούρ), αποτρίχωσης και αισθητικής περιποίησης, με την προϋπόθεση ότι η εργασία
έγινε κατά την διάρκεια της ασφάλισης και ότι η ζημιά παρουσιάστηκε εντός 60 ημερών από την τοποθέτηση ή
όχι αργότερα από την λήξη της κάλυψης.
Η ασφάλιση ισχύει εφόσον ο ιδιοκτήτης και τα απασχολούμενα στις διάφορες υπηρεσίες άτομα, έχουν
τα απαιτούμενα από το νόμο, προσόντα για την εργασία που εκτελούν και υπό τον όρο ότι οι
δραστηριότητές τους και ειδικές περιποιήσεις δεν απαιτούν ιατρικούς ελέγχους.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων,
επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση, Εργοδοτική Ευθύνη και κακή χρήση ή εγκαύματα από επαφές με τις
εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος, ζεστού νερού.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές.
Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/
υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη την
διάρκεια

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Ανά κομμωτή μέχρι και 15 υπαλλήλους

€ 15,70

€ 21,00

€ 26,00

€ 34,00

€ 39,00

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα

€ 78,50

€ 105,00

€ 130,00

€ 183,00

€ 210,00

€ 150

€ 150

€ 150

€ 200

€ 200

Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με
αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Ζημιές από κλοπή σε αντικείμενα πελατών που έχουν παραδοθεί ή δοθεί για φύλαξη στον ασφαλισμένο
μέχρι €1.000 ετησίως με απαλλαγή €150 ανά άτομο, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €21.
Εξαιρούνται πάντοτε τα τιμαλφή, κοσμήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα.

Ειδικές εξαιρέσεις


Επαγγελματική Ευθύνη.



Χρήση ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών μηχανημάτων αισθητικής/ μηχανήματα laser.



Ευθύνη από μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών.



Ζημιές οι οποίες προέρχονται αποκλειστικώς και μόνον από υγρασία, φθορά, σταγμό και γενικά από
ανθυγιεινούς χώρους.
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Ενότητα 8

Γυμναστήρια


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, σχολής χορού, χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Ευθύνη από εξωτερικές και εσωτερικές εγκαταστάσεις όπως πινακίδες, εκθετήρια, τέντες, βιτρίνες,
ερμάρια, συστήματα φωτισμού, μηχανήματα ή εξοπλισμούς, τα οποία πρέπει να είναι σε άριστη
κατάσταση και να συντηρούνται κανονικά, εξαιρουμένων των κινδύνων που προέρχονται κατά και από
την τοποθέτηση και συντήρηση που γίνεται από τον ιδιοκτήτη ή τρίτους.
Ευθύνη από την χρήση λουτρικών εγκαταστάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Η ασφάλιση ισχύει
για την δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων που κάνουν οι πελάτες, εντός της επιχείρησης.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων,
επιγραφές, Εργοδοτική Ευθύνη, φόρτωση/ εκφόρτωση και κακή χρήση ή εγκαύματα από επαφές με τις
εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος, ζεστού νερού.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές, μέλη.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια
Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000

Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/ υλικές
ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000

Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη την
διάρκεια

€100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Ανά μέλος μέχρι 600 μέλη

€ 0,94

€ 1,36

€ 1,62

€ 2,10

€ 2,30

Ανά μέλος άνω των 600 μελών

€ 0,81

€ 1,10

€ 1,36

€ 1,73

€ 1,93

€ 99,00

€ 146,50

€ 183,00

€ 251,00

€ 282,00

€ 200

€ 200

€ 200

€ 250

€ 250

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα
Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς

Πρόγραμμα
Ε

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις




Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με
αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
Τροφική δηλητηρίαση, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
Ευθύνη από την λειτουργία πισίνας, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.

Ειδικές εξαιρέσεις






Επαγγελματική Ευθύνη.
Ευθύνη από μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών.
Ζημιές οι οποίες προέρχονται αποκλειστικώς και μόνον από υγρασία, φθορά, σταγμό και γενικά από ανθυγιεινούς χώρους.
Έλλειψη συντήρησης παντός είδους εγκαταστάσεων ή σε ανεπαρκή ή πλημμελή συντήρηση αυτών.
Ευθύνη συναφής με αθλητική δραστηριότητα ή/και αυτοτραυματισμό ή/και αλληλοτραυματισμό
συμμετεχόντων στα αθλήματα.
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Ενότητα 8

Ιδιοκτησία Κτιρίων


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης κτιρίου, διαμερίσματος, κατοικίας (μόνιμης ή εξοχικής). κατοικίας που
ενοικιάζεται για τουριστικούς σκοπούς.



Διάρκεια: Έτος ή σεζόν.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις του κτιρίου.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων,
επιγραφές και φόρτωση/ εκφόρτωση.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Ενοικιαστές, πελάτες, επισκέπτες.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
B

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/
υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη την
διάρκεια

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

€ 0,26

€ 0,47

€ 0,58

€ 0,78

€ 0,94

€ 63

€ 94

€ 125

€ 178

€ 220

€ 150

€ 150

€ 150

€ 200

€ 250

Ανά τ.μ. του κτιρίου μέχρι 750τ.μ.
Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα
Απαλλαγή ανά απαίτηση υλικής ζημιάς

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Εργοδοτική Ευθύνη, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Ευθύνη από την λειτουργία πισίνας, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με
αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.

Ειδικές εξαιρέσεις


Ζημιές ή απώλειες στα προσωπικά είδη.



Ζημιές που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής/ ιδιωτικής δραστηριότητας.



Κλοπή που θα διαπραχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο.



Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε κτίρια μεγαλύτερα των 750τμ.
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Ενότητα 8

Εργασίες Καθαρισμού Κτιρίων


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης επιχείρησης που αναλαμβάνει καθαρισμούς κτιρίων.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν κατά την διάρκεια των εργασιών και κατά την
διάρκεια διακίνησης εξοπλισμού του ασφαλισμένου και συλλογής και απόρριψης απορριμμάτων εντός
και πέριξ των εγκαταστάσεων των πελατών του ασφαλισμένου.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά και Εργοδοτική Ευθύνη.



Διάρκεια: 12 μήνες



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, εγκαταστάσεις.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/
υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη την
διάρκεια

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Ανά πελάτη μέχρι 300 διευθύνσεις

€ 2,60

€ 3,14

€ 3,97

€ 5,10

€ 6,25

Ανά πελάτη μέχρι 600 διευθύνσεις

€ 2,25

€ 2,67

€ 3,40

€ 4,40

€ 5,30

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα

€ 130

€ 189

€ 220

€ 262

€ 282

Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς

€ 200

€ 200

€ 250

€ 250

€ 300

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Υλικές ζημιές σε τρίτους οι οποίες απορρέουν από την εκτέλεση απεντομόσεων και μυοκτονιών, μέχρι
€50.000 ανά περιστατικό και συνολικά, εξαιρουμένων πάσης φύσεως ασθενειών και σωματικών βλαβών
που συνδέονται ή δύνανται να συνδέονται με την εκτέλεση αυτών, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €31,50.



Φόρτωση/ εκφόρτωση υλικών εντός των εγκαταστάσεων, μέχρι €5.000 ανά περιστατικό και συνολικά,
με απαλλαγή €350, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €31,50.

Σημείωση: Σε περίπτωση ασφάλισης συγκεκριμένης σύμβασης με μέγιστη διάρκεια 18 μήνες, τα ασφάλιστρα
θα διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Ασφάλιστρο επί του τζίρου/
μικτών αμοιβών μέχρι €250.000

0,105%

0,125%

0,157%

0,21%

0,26%



Ασφάλιστρο επί του τζίρου/
μικτών αμοιβών μέχρι €750.000

0,084%

0,105%

0,136%

0,178%

0,22%



Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα

€ 157,00

€ 210,00

€ 240,00

€ 313,50

€ 397,00
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Ενότητα 8

Ειδικές εξαιρέσεις


Ζημιές κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης, διαρρύθμισης, βελτίωσης των εγκαταστάσεων.



Ζημιές σε εκθέματα, έργα τέχνης, πολύτιμα/ τιμαλφή αντικείμενα καθώς και σε αντικείμενα που έχουν
υποκειμενική αξία (ιστορική, συναισθηματική κλπ).



Κλοπή.



Επαγγελματική Ευθύνη.



Ευθύνη από μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών.



Εργασίες καθαρισμού οι οποίες υπόκεινται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις ασφάλισης δεν καλύπτονται
από το παρόν και εξετάζονται από τον κλάδο κατά περίπτωση.
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Ενότητα 8

Διοργάνωση Εκδηλώσεων



Ασφαλιζόμενος: Ο διοργανωτής εκδήλωσης, συναυλίας, έκθεσης, σεμιναρίου, συνεδρίου και ο
εκάστοτε εκθέτης που συμμετέχει σε διοργάνωση.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, φόρτωση/ εκφόρτωση και εργασίες συναρμολόγησης/
αποσυναρμολόγησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.



Διάρκεια: Από 1 ημέρα μέχρι 30 ημέρες.



Βάση κάλυψης: Claims made με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας 7 ημέρες.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Θεατές, καλλιτέχνες, επισκέπτες.
Οι εγκαταστάσεις όπου γίνεται η εκδήλωση με απαλλαγή €700 ανά απαίτηση υλικής ζημιάς.
Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/
υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη την
διάρκεια

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Συναυλίες μέχρι 5.000 άτομα

€ 397,00

€ 480,00

€ 616,50

€ 763,00

€ 836,00

Εκδηλώσεις/ Εκθέσεις με προϋπολογισμό
μέχρι €100.000

€ 199,00

€ 251,00

€ 345,00

€ 470,00

€ 512,00

Σεμινάρια/ Συνέδρια μέχρι 5.000 άτομα

€ 157,00

€ 189,00

€ 210,00

€ 272,00

€ 313,50

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Εργοδοτική Ευθύνη, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Τροφική Δηλητηρίαση, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.



Ευθύνη από την φύλαξη εξοπλισμού τρίτων, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την εν λόγω εκδήλωση
μέχρι €10.000, με απαλλαγή €500 και επασφάλιστρο €52,50.

Ειδικές εξαιρέσεις


Βανδαλισμοί και κακόβουλες πράξεις.



Ζημιές σε εκθέματα, έργα τέχνης, πολύτιμα/ τιμαλφή αντικείμενα, καθώς και σε αντικείμενα που έχουν
υποκειμενική αξία.



Λειτουργία παγοδρομίου εντός των χώρων της εκδήλωσης.



Ακύρωση εκδήλωσης.
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Ενότητα 8



Παροχή ιατρικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών



Ευθύνη συναφής με αθλητική δραστηριότητα ή/ και αυτοτραυματισμό ή/και αλληλοτραυματισμό
συμμετεχόντων στα αθλήματα και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.



Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις ετησίων συμβολαίων.



Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις εκδηλώσεων με μηχανοκίνητα οχήματα ή ποδήλατα.
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Ενότητα 8

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια / Ξενοδοχεία


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής επιχείρησης, ενοικιαζόμενων δωματίων.



Διάρκεια: Έτος ή σεζόν.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης.



Συμπεριλαμβάνονται Ευθύνη από: πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων,
επιγραφές, φόρτωση / εκφόρτωση, εργασίες επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι
€20.000, Εργοδοτική Ευθύνη, τροφική δηλητηρίαση, πισίνα, λουτρικές και αθλητικές εγκαταστάσεις,
φύλαξη προσωπικών αντικειμένων (εξαιρ. τιμαλφών) μέχρι €1.000 ανά περιστατικό και €5.000 ετησίως,
ζημιές πυρκαγιάς και ολικής κλοπής οχημάτων μέχρι €5.000 ανά όχημα και €15.000 συνολικά, με
απαλλαγή €550 ανά όχημα.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/
υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη την
διάρκεια

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

Ανά κλίνη μέχρι 160 κλίνες

€ 1,20

€ 1,83

€ 2,30

€ 3,08

€ 3,40

Ανά κλίνη από 161 μέχρι 320 κλίνες

€ 0,99

€ 1,52

€ 1,93

€ 2,61

€ 2,90

€ 94,00

€ 157,00

€ 210,00

€ 287,50

€ 345,00

€ 150

€ 150

€ 200

€ 200

€ 250

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα
Απαλλαγή ανά απαίτηση υλικής ζημιάς

Ειδικές εξαιρέσεις


Επαγγελματική Ευθύνη.



Ευθύνη από μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών.



Παροχή ιατρικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών.



Έλλειψη συντήρησης παντός είδους εγκαταστάσεων ή σε ανεπαρκή ή πλημμελή συντήρηση αυτών.



Ευθύνη συναφής με αθλητική δραστηριότητα ή/και αυτοτραυματισμό ή/και αλληλοτραυματισμό
συμμετεχόντων στα αθλήματα και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.



Ευθύνη ναυαγοσώστη και γυμναστή.



Κατοικίες, οι οποίες ενοικιάζονται για τουριστικούς σκοπούς, τιμολογούνται σύμφωνα με το
πρόγραμμα «Ιδιοκτησία Κτιρίων».
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Ενότητα 8

Κατασκευή Έργου

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης ή και διαχειριστής ακινήτου και οι εργολάβοι, υπεργολάβοι στον τόπο του έργου.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν συνεπεία εργασιών ανέγερσης οικοδομής
(γραφείων / καταστημάτων / κατοικιών), επέκτασης ή προσθήκης, εσωτερικής διαμόρφωσης / ανακαίνισης,
επισκευής / συντήρησης / χρωματισμού εξωτερικής όψης.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, φόρτωση/ εκφόρτωση οχημάτων, ζημιές σε αγωγούς και
υπόγειες εγκαταστάσεις, εργοδοτική ευθύνη.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται οι: οποιοσδήποτε δεν έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Πρόγραμμα
Ε



Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000



Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000



Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/
υλικές ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000



Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη την
διάρκεια

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

0,063%

0,084%

0,105%

0,136%

0,157%

€ 125,00

€ 157,00

€ 210,00

€ 335,00

€ 418,00

€ 300

€ 500

€ 500

€ 750

€ 750

Ασφάλιστρο επί του πραγματικού
προϋπολογισμού
Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα
Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς
Απαλλαγή για ζημιές σε αγωγούς και
Υπόγειες εγκαταστάσεις

10% της ζημιάς με ελάχιστο € 750 ανά ζημιογόνο γεγονός

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις




Διασταυρούμενη ευθύνη με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 15%.
Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης μέγιστου προϋπολογισμού € 30.000, με απαλλαγή
10% της ζημιάς με ελάχιστο €750 ανά ζημιογόνο γεγονός, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 25%.

Διάρκεια: Μέγιστη διάρκεια 18 μήνες. Για ασφάλιση μικρότερη των 6 μηνών, το ασφάλιστρο μειώνεται κατά
15%. Ισχύουν πάντα τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα.
Ειδικές εξαιρέσεις






Απώλειες ή ζημίες σε δάση, καλλιέργειες, σοδειές και αρχαιότητες.
Επαγγελματική ευθύνη μελετητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού.
Μετακίνηση, δόνηση θεμελίων, υποχώρηση ή εξασθένιση υποστήριξης.
Υποχώρηση, κατολίσθηση του εδάφους.
Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε εργασίες προϋπολογισμού άνω των €600.000.
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Ενότητα 8

Β. ΟΔΟΠΟΙΙΕΣ (Χωρίς γέφυρες και σήραγγες), AΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ


Ασφαλιζόμενος: Ο ανάδοχος εργολάβος, ο Κύριος του Εργου (Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμος) και οι
υπεργολάβοι στον τόπο του έργου.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν συνεπεία εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη για ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, ευθύνη από πυρκαγιά,
ευθύνη από υποχώρηση/κατολίσθηση του εδάφους, διασταυρούμενη ευθύνη, εργοδοτική ευθύνη.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται οι: οποιοσδήποτε δεν έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια
Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000

Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/ υλικές
ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€150.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

0,094%

0,125%

0,157%

0,26%

0,314%

€ 262,00

€ 366,00

€ 418,00

€ 575,00

€ 653,50

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη την
διάρκεια
Ασφάλιστρο επί του πραγματικού
προϋπολογισμού
Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα
Απαλλαγή
Απαλλαγή για ζημιές σε αγωγούς και
Υπόγειες εγκαταστάσεις

Πρόγραμμα
Ε

5% με ελάχιστο € 300 ανά απαίτηση τρίτου
15% με ελάχιστο € 1.000 ανά ζημιογόνο γεγονός

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.

Διάρκεια: Μέγιστη διάρκεια 24 μήνες. Για ασφάλιση μικρότερη των 6 μηνών, το ασφάλιστρο μειώνεται κατά
15%. Ισχύουν πάντα τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα.

Ειδικές εξαιρέσεις


Απώλειες ή ζημίες σε δάση, καλλιέργειες, σοδειές και αρχαιότητες.



Επαγγελματική ευθύνη μελετητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού.



Μετακίνηση, δόνηση θεμελίων, υποχώρηση ή εξασθένιση υποστήριξης.



Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε εργασίες προϋπολογισμού άνω των € 600.000.
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Προϋποθέσεις


Ο ασφαλιζόμενος θα λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη ατυχημάτων / ζημιών
και να τηρεί απαρέγκλιτα τους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού
αλλά και του εργατοτεχνικού του προσωπικού που ασχολείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο έργο.



Προστασία πεζών και οχημάτων με κατάλληλα προειδοποιητικά μέτρα κατά μήκος και εκατέρωθεν των
σκαμμάτων.



Ύπαρξη κατάλληλης και αναγκαίας σήμανσης των σκαμμάτων.



Με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του ασφαλισμένου τα προϊόντα εκσκαφής και καθαιρέσεων θα
μεταφέρονται σε κατάλληλες – μη προσωρινές - θέσεις όπου δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή
των υδάτων και δεν εμποδίζουν την αποχέτευση/ απορροή όμβριων υδάτων κτιρίων και οδών.



Για τις κυκλοφοριακές επεμβάσεις που θα γίνουν σε δρόμους που είναι σε κυκλοφορία από το κοινό,
θα τηρηθεί πλήρως και θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών η μελέτη και η σήμανση των
έργων, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και την τροχαία, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Επίσης κάθε ανοικτό σκάμμα πλησίον κατοικημένης περιοχής, θα προστατεύεται από πλαστικό
εντόνου χρώματος για αποφυγή ατυχημάτων.

Γ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


Ασφαλιζόμενος: Ο ανάδοχος εργολάβος, ο Κύριος του Έργου (Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμος) και οι
υπεργολάβοι στον τόπο του έργου.



Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν συνεπεία εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.



Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη για ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, ευθύνη από πυρκαγιά,
ευθύνη από υποχώρηση/κατολίσθηση του εδάφους, διασταυρούμενη ευθύνη, εργοδοτική ευθύνη.



Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται οι: οποιοσδήποτε δεν έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια
Πρόγραμμα
Α

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ

Πρόγραμμα
Δ

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

Υλικές ζημιές κατά περιστατικό

€ 15.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000

Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/ υλικές
ζημιές)

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 600.000

0,125%

0,157%

0,26%

0,314%

0,418%

€ 298,00

€ 387,00

€ 470,00

€ 611,00

€ 732,00

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Ανώτατο αθροιστικό Όριο για όλη την
διάρκεια
Ασφάλιστρο επί του πραγματικού
προϋπολογισμού
Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα
Απαλλαγή
Απαλλαγή για ζημιές σε αγωγούς και
Υπόγειες εγκαταστάσεις
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Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.

Διάρκεια: Μέγιστη διάρκεια 24 μήνες. Για ασφάλιση μικρότερη των 6 μηνών, το ασφάλιστρο μειώνεται κατά
15%. Ισχύουν πάντα τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα.

Ειδικές εξαιρέσεις


Απώλειες ή ζημίες σε δάση, καλλιέργειες, σοδειές και αρχαιότητες.



Επαγγελματική ευθύνη μελετητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού.



Μετακίνηση, δόνηση θεμελίων, υποχώρηση ή εξασθένιση υποστήριξης.



Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε εργασίες προϋπολογισμού άνω των € 600.000.

Προϋποθέσεις


Ο ασφαλιζόμενος θα λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη ατυχημάτων / ζημιών
και να τηρεί απαρέγκλιτα τους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού
αλλά και του εργατοτεχνικού του προσωπικού που ασχολείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο έργο.



Προστασία πεζών και οχημάτων με κατάλληλα προειδοποιητικά μέτρα κατά μήκος και εκατέρωθεν των
σκαμμάτων.



Ύπαρξη κατάλληλης και αναγκαίας σήμανσης των σκαμμάτων.



Με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του ασφαλισμένου τα προϊόντα εκσκαφής και καθαιρέσεων θα
μεταφέρονται σε κατάλληλες – μη προσωρινές - θέσεις όπου δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή
των υδάτων και δεν εμποδίζουν την αποχέτευση/ απορροή όμβριων υδάτων κτιρίων και οδών.



Για τις κυκλοφοριακές επεμβάσεις που θα γίνουν σε δρόμους που είναι σε κυκλοφορία από το κοινό,
θα τηρηθεί πλήρως και θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών η μελέτη και η σήμανση των
έργων, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και την τροχαία, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Επίσης κάθε ανοικτό σκάμμα πλησίον κατοικημένης περιοχής, θα προστατεύεται από πλαστικό
εντόνου χρώματος για αποφυγή ατυχημάτων.
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Προσωπική Αστική Ευθύνη


Ασφαλισμένος:
Ο κάθε φορά ιδιώτης (μεμονωμένο πρόσωπο).
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων για σωματική βλάβη, θάνατο ή & και
υλική ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους και οφείλονται αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου.
Η κάλυψη ισχύει για ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης και τα οποία
έχουν σαν συνέπεια την σωματική βλάβη ή την ζημία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου τρίτου
καθώς επίσης και δικαστικές δαπάνες για τις οποίες συμφώνησε η Εταιρία.
Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών μας
προσφέροντας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ επιλέγοντας ένα από τα τρία παρακάτω προγράμματα
καλύψεων.





Ασφαλισμένα πρόσωπα θεωρούνται:


Ο Ασφαλισμένος.



Τα μέλη της οικογένειάς του: ο / η σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών ή
είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν, τα οποία συγκατοικούν με τον ασφαλισμένο, οι
γονείς του, εφόσον συγκατοικούν με τον ασφαλισμένο.



Μόνιμο έμμισθο υπηρετικό προσωπικό το οποίο απασχολείται από τον ασφαλισμένο, με την
προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην Αίτηση Ασφάλισης.

Ασφαλισμένοι κίνδυνοι-Καλύψεις:
Ασφαλισμένα Κεφάλαια
Πρόγραμμα
Α

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι-Καλύψεις

Πρόγραμμα
Β

Πρόγραμμα
Γ



Σωματικές βλάβες για κάθε άτομο

€ 30.000,00

€ 70.000,00

€ 100.000,00



Υλικές Ζημίες για κάθε συμβάν

€ 30.000,00

€ 70.000,00

€ 100.000,00



Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης για το
σύνολο των καλύψεων

€ 30.000,00

€ 70.000,00

€ 100.000,00

€ 52,50

€73,50

€105,00

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα

Είναι δυνατή η έκδοση εξάμηνου ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι η δόση εξάμηνου
ασφαλιστηρίου δεν είναι μικρότερη από €50,00.
Τα παραπάνω ασφαλισμένα κεφάλαια τόσο για Σωματικές βλάβες όσο και για Υλικές ζημιές
συνδυασμένα, είναι κατά συμβάν και συνολικά για όλη την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.
Το συνολικό καταβλητέο ποσό για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που προέρχονται από την αυτή
αιτία περιορίζεται στο όριο ευθύνης όπως αυτό ορίζεται στον πίνακα ασφάλισης.
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Δικηγόροι


Ασφαλιζόμενος
Ένας έκαστος ατομικά δικηγόρος εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς και δικηγορική
εταιρία με μέγιστο πλήθος συνεργατών και υπαλλήλων 5 άτομα.



Διάρκεια Ασφάλισης
Ένα έτος από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί.



Κάλυψη
Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου, για την σύμφωνα με τον νόμο ευθύνη
του έναντι τρίτων, η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου και μόνον
εφόσον ενάγεται ενώπιον των Ελληνικών Πολιτικών Δικαστηρίων και εφαρμοστέο τυγχάνει το Ελληνικό
Δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα, η κάλυψη αφορά σε:


Αμιγώς οικονομικές ζημίες, που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν, συνέβησαν κατά τη
διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλιζομένου
που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη δραστηριότητά του, η οποία απορρέει από την
ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.



Δαπάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες,
έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η Εταιρία.



Τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποίησε με τη συγκατάθεση της Εταιρίας για τη διερεύνηση,
εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν,
συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.



Απώλεια εγγράφων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του
ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.



Απιστία υπαλλήλων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του
ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.



Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου
ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.

Όρια ευθύνης και ετήσια μικτά Ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο (συμπεριλαμβανομένων 20% Δ.Σ. & 15% Φ.Α.):
Ετήσιο κόστος
Ετήσιο κόστος
Για ετήσιες αμοιβές Για ετήσιες αμοιβές
μέχρι €200.000
μέχρι €100.000

Όρια Ευθύνης
€ 30.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 180,00

€ 220,00

€ 50.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 220,00

€ 260,00

€ 100.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 350,00

€ 430,00

€ 200.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 560,00

€ 680,00

€ 300.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 710,00

€ 860,00

€ 500.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 960,00

€ 1.160,00



Απαλλαγή: 2,5% της ζημιάς με ελάχιστο € 350 ανά απαίτηση τρίτου.



Βάση κάλυψης: Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης
με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης.
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Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα για εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 12 μήνες, με
επασφάλιστρο 10%.


Γεωγραφικά Όρια: Η κάλυψη ισχύει μόνο εντός Ελληνικής Επικράτειας.



Δίκαιο / Δικαιοδοσία: Ελληνικό δίκαιο/ Δικαστήρια των Αθηνών.



Προϋποθέσεις:





Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, να
επιδεικνύει επιμέλεια/ μέριμνα σύμφωνα με τα τοπικά ήθη και έθιμα και τους γενικά
αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης των οικείων τοπικών
επαγγελματικών συνδέσμων/ συλλόγων και να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που
απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για να ασκεί το επάγγελμά του.



Η παρούσα προσφορά δεν έχει ισχύ για επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται με έμμισθη σχέση ή
σχέση εξαρτημένης εργασίας.



Σε περίπτωση εταιριών με συνολικό πλήθος συνεργατών και υπαλλήλων άνω των 5 ατόμων, θα
υποβάλλεται πρόταση ασφάλισης και θα εξετάζεται ξεχωριστά.



Καθαρό ιστορικό ζημιών.



Για την ανάθεση της ασφάλισης, θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση ασφάλισης πλήρως
συμπληρωμένη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο επαγγελματία και να
γίνει αποδεκτή από την εταιρία.

Ειδικές Εξαιρέσεις:


Απαιτήσεις που απορρέουν από απώλειες ή ζημίες ενώπιον δικαστηρίων εκτός αυτών που
ορίζονται πιο πάνω.



Απαιτήσεις που απορρέουν από απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από
δραστηριότητες εκτός των γεωγραφικών ορίων και δωσιδικίας που ορίζονται πιο πάνω.



Απαιτήσεις που απορρέουν από δραστηριότητα σε υποθέσεις marine/ aviation.



Απαιτήσεις που σχετίζονται με την πτώχευση ή αφερεγγυότητα του Ασφαλιζομένου.



Υπερβάσεις προβλεπόμενου κόστους ή πιστωτικών ορίων.



Απαιτήσεις που απορρέουν, ή αποδίδονται στη μη τήρηση επαρκούς συστήματος
παρακολούθησης, διαχείρισης χρονοδιαγράμματος υποχρεώσεων και τήρησης προθεσμιών.



Εγγύηση πίστης.



Παράβαση εχεμύθειας / παράβαση καθήκοντος.



Όλες οι δικαστικές δαπάνες και έξοδα που πραγματοποιούνται για την υπεράσπιση ποινικής
διαδικασίας.



Υποχρέωση που αναλαμβάνει ο Ασφαλισμένος ή οι υπάλληλοί του ή άλλα πρόσωπα που
εργάζονται ή εργάσθηκαν για τον Ασφαλιζόμενο, με σύμβαση ή οιουδήποτε άλλου είδους
συμφωνία συμπεριλαμβανομένης κάθε ρητής ή σιωπηρής δήλωσης ή εγγύησης. Διευκρινίζεται
ότι η παρούσα εξαίρεση αφορά πρόσθετες υποχρεώσεις ή ευθύνες (π.χ. εγγύηση
αποτελεσμάτων) που αναλαμβάνει ο ασφαλιζόμενος, πέραν της εκ του νόμου ευθύνης του για
την διαχείριση της υπόθεσης και δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο ασφαλιζόμενος θα έφερε
ευθύνη ακόμη κι αν δεν υπήρχαν οι εν λόγω συμβάσεις, συμφωνίες, δηλώσεις ή εγγυήσεις.



Οποιαδήποτε ζημιά (καθαρά οικονομική απώλεια) προερχόμενη από παρασχεθείσα συμβουλή
σε οικονομικές συναλλαγές (ακίνητα, οικονομικές συναλλαγές, συναλλαγές εξασφάλισης δηλ.
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προσαρμογή ομολόγων, μετοχών, έρευνες) καθώς και από συμβουλές χορηγηθείσες σε
κερδοσκοπικές ενέργειες.


Ευθύνη αναγγελιών/ προγραμμάτων (prospectus liability).



Απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή οικονομικών ή/και επενδυτικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με δηλώσεις ή προβλέψεις που δίνονται από τον
Ασφαλιζόμενο για επενδύσεις που δεν υλοποιούνται σύμφωνα με αυτές.



Πρόστιμα και ποινές.
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Ενότητα 8

Λογιστές


Ασφαλιζόμενος: Ένας έκαστος ατομικά λογιστής/ φοροτεχνικός εργαζόμενος ως ελεύθερος
επαγγελματίας, καθώς και λογιστικό/ φοροτεχνικό γραφείο με μέγιστο πλήθος συνεργατών και
υπαλλήλων 5 άτομα.



Κάλυψη: Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου, για την σύμφωνα με τον
νόμο ευθύνη του έναντι τρίτων, η οποία απορρέει από φορολογικές / φοροτεχνικές υπηρεσίες και την
τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η κάλυψη αφορά σε:


Αμιγώς οικονομικές ζημίες, που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν, συνέβησαν κατά τη
διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου
που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη δραστηριότητά του ως φοροτεχνικός / λογιστής.



Δαπάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες,
έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η Εταιρία.



Τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποίησε με τη συγκατάθεση της Εταιρίας για τη διερεύνηση,
εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν,
συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.



Απώλεια εγγράφων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του
ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.



Απιστία υπαλλήλων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του
ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.



Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου
ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.



Απαιτήσεις που απορρέουν ή αποδίδονται στη μη τήρηση προθεσμιών, εφόσον ο ασφαλισμένος
διατηρεί επαρκές σύστημα παρακολούθησης, διαχείρισης χρονοδιαγράμματος υποχρεώσεων και
τήρησης προθεσμιών.

Όρια ευθύνης και ετήσια μικτά Ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο (συμπεριλαμβανομένων 20%ΔΣ & 15% ΦΑ):
Ετήσιο κόστος
Για ετήσιες
αμοιβές μέχρι
€100.000

Όρια Ευθύνης



Ετήσιο κόστος
Για ετήσιες
Απαλλαγή ανά
αμοιβές μέχρι
απαίτηση
€200.000

€ 30.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 200,00

€ 235,00

€ 500,00

€ 50.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 235,00

€ 285,00

€ 500,00

€ 100.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 360,00

€ 440,00

€ 1.000,00

€ 200.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 550,00

€ 670,00

€ 2.000,00

€ 300.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 690,00

€ 845,00

€ 3.000,00

€ 500.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 950,00

€ 1.175,00

€ 3.000,00

Βάση κάλυψης: Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης
με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα για εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 12 μήνες, με
επασφάλιστρο 10%.


Γεωγραφικά Όρια: Η κάλυψη ισχύει μόνο εντός Ελληνικής Επικράτειας.
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Ενότητα 8



Δίκαιο / Δικαιοδοσία: Ελληνικό δίκαιο/ Δικαστήρια των Αθηνών.



Προϋποθέσεις:





Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, να
επιδεικνύει επιμέλεια/ μέριμνα σύμφωνα με τα τοπικά ήθη και έθιμα και τους γενικά
αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης των οικείων τοπικών
επαγγελματικών συνδέσμων/ συλλόγων και να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που
απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για να ασκεί το επάγγελμά του.



Η παρούσα προσφορά δεν έχει ισχύ για επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται με έμμισθη σχέση ή
σχέση εξαρτημένης εργασίας.



Σε περίπτωση εταιριών με συνολικό πλήθος συνεργατών και υπαλλήλων άνω των 5 ατόμων, θα
υποβάλλεται πρόταση ασφάλισης και θα εξετάζεται ξεχωριστά.



Καθαρό ιστορικό ζημιών.



Για την ανάθεση της ασφάλισης, θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση ασφάλισης πλήρως
συμπληρωμένη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο επαγγελματία και να
γίνει αποδεκτή από την εταιρία.

Ειδικές Εξαιρέσεις:


Ορκωτοί λογιστές/ ελεγκτές.



Τυχόν ρύθμιση ή υπόδειξη – είτε με χρέωση είτε χωρίς - για οικονομικά, ιδιοκτησιακά ή άλλα
εμπορικά ζητήματα. Η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει εάν, η απαίτηση προκύπτει από
λανθασμένες φορολογικές συμβουλές.



Υπερβάσεις προβλεπόμενου κόστους ή πιστωτικών ορίων



Απαιτήσεις που σχετίζονται με την πτώχευση ή αφερεγγυότητα του Ασφαλιζομένου.



Υποχρέωση που αναλαμβάνει ο Ασφαλισμένος ή οι υπάλληλοί του ή άλλα πρόσωπα που
εργάζονται ή εργάσθηκαν για τον Ασφαλιζόμενο, με σύμβαση ή οιουδήποτε άλλου είδους
συμφωνία συμπεριλαμβανομένης κάθε ρητής ή σιωπηρής δήλωσης ή εγγύησης. Διευκρινίζεται
ότι η παρούσα εξαίρεση αφορά πρόσθετες υποχρεώσεις ή ευθύνες (π.χ. εγγύηση
αποτελεσμάτων) που αναλαμβάνει ο ασφαλιζόμενος, πέραν της εκ του νόμου ευθύνης του για
την διαχείριση της υπόθεσης και δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο ασφαλιζόμενος θα έφερε
ευθύνη ακόμη κι αν δεν υπήρχαν οι εν λόγω συμβάσεις, συμφωνίες, δηλώσεις ή εγγυήσεις.



Απαιτήσεις που απορρέουν από τις δραστηριότητες ή/και την ιδιότητα του Ασφαλιζομένου ως
στελέχους, διευθυντή, συνεταίρου, θεματοφύλακα ή υπαλλήλου επιχείρησης ή φιλανθρωπικής
οργάνωσης ή ταμείου συντάξεων, πρόνοιας, συμμετοχών σε κέρδη, αμοιβαίων κεφαλαίων ή
επενδυτικών κεφαλαίων ή trust.



Απαιτήσεις που απορρέουν από τις δραστηριότητες ή/και την ιδιότητα του Ασφαλιζομένου ως
Φοροτεχνικός / Λογιστής, με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε Ανώνυμες Εταιρίες, σε
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς πάσης φύσεως (π.χ. τράπεζες, δανειοληπτικούς
οργανισμούς, Ασφαλιστικές ή/και Αντασφαλιστικές εταιρίες, πιστωτικές ενώσεις, οικοδομικούς
συνεταιρισμούς, χρηματομεσιτικές εταιρίες κ.α.) και εταιρίες γενικότερα των οποίων οι τίτλοι
διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά.



Απαιτήσεις που απορρέουν, ή αποδίδονται στη παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών του
Ασφαλισμένου αναφορικά με συγχωνεύσεις ή και εξαγορές.
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Ενότητα 8

Τεχνικοί Ασφαλείας


Ασφαλιζόμενος: Ένας έκαστος ατομικά Τεχνικός
επαγγελματίας, ο οποίος απασχολεί έως 2 βοηθούς.

Ασφαλείας

εργαζόμενος

ως

ελεύθερος



Έκταση κάλυψης: Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου συνεπεία ατυχήματος
που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητά του, για απαιτήσεις τρίτων αναφορικά με Σωματικές
βλάβες, Υλικές ζημιές ή/ και οικονομικές απώλειες που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του
και σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την άσκηση του επαγγέλματός του ως Τεχνικός Ασφαλείας.



Συμπεριλαμβάνονται:


Σωματικές βλάβες ή/ και υλικές ζημιές σε εγκαταστάσεις πελατών του, κατά την διάρκεια
επισκέψεων και επιθεωρήσεων σε αυτές.



Απώλεια εγγράφων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του
ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.



Απιστία υπαλλήλων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του
ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.



Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου
ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά συνολικά.

Όρια ευθύνης και ετήσια μικτά Ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο (συμπεριλαμβανομένων 20%ΔΣ & 15%ΦΑ):

Όρια Ευθύνης

Ετήσιο κόστος
Ετήσιο κόστος
Για ετήσιες αμοιβές Για ετήσιες αμοιβές
μέχρι €75.000
μέχρι €150.000

€ 30.000 ανά περιστατικό και ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 180,00

€ 220,00

€ 1.000,00

€ 50.000 ανά περιστατικό και ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 220,00

€ 265,00

€ 1.500,00

€ 375,00

€ 2.000,00

€ 100.000 ανά περιστατικό και ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης



Απαλλαγή ανά
απαίτηση

€ 310,00

€ 150.000 ανά περιστατικό και ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 395,00

€ 475,00

€ 3.000,00

€ 300.000 ανά περιστατικό και ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 585,00

€ 710,00

€ 3.000,00

€ 500.000 ανά περιστατικό και ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 830,00

€ 990,00

€ 5.000,00

Βάση κάλυψης: Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης
με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα για εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 12 μήνες, με
επασφάλιστρο 10%.


Γεωγραφικά Όρια: Η κάλυψη ισχύει μόνο εντός Ελληνικής Επικράτειας.



Δίκαιο / Δικαιοδοσία: Ελληνικό δίκαιο/ Δικαστήρια των Αθηνών.



Προϋποθέσεις:


Σε περίπτωση ασφάλισης συγκεκριμένης σύμβασης με μέγιστη διάρκεια 18 μήνες, τα ανωτέρω
ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 15%. Οι περιπτώσεις συμβάσεων που απαιτούν Ειδικούς
Όρους Κυρίου του Έργου και Υποχρεώσεων Ασφάλισης, θα εξετάζονται ξεχωριστά.
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Ενότητα 8





Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, να
επιδεικνύει επιμέλεια/ μέριμνα σύμφωνα με τα τοπικά ήθη και έθιμα και τους γενικά
αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης των οικείων τοπικών
επαγγελματικών συνδέσμων/ συλλόγων και να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που
απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για να ασκεί το επάγγελμά του.



Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη των
ατυχημάτων/ ζημιών και να τηρεί απαρεγκλίτως τους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς με
την ασφάλεια του κοινού.



Η παρούσα προσφορά δεν έχει ισχύ για επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται με έμμισθη σχέση ή
σχέση εξαρτημένης εργασίας.



Σε περίπτωση εταιριών με συνολικό πλήθος συνεργατών και υπαλλήλων άνω των 2 ατόμων, θα
υποβάλλεται πρόταση ασφάλισης και θα εξετάζεται ξεχωριστά.



Καθαρό ιστορικό ζημιών.



Για την ανάθεση της ασφάλισης, θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση ασφάλισης πλήρως
συμπληρωμένη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο επαγγελματία και να
γίνει αποδεκτή από την εταιρία.

Ειδικές Εξαιρέσεις:


Οποιαδήποτε δραστηριότητα του Ασφαλισμένου που δεν έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την
επιχειρηματική του δραστηριότητα όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.



Υπεργολάβοι.



Μόλυνση/ ρύπανση.



Ζημιές οι οποίες εμπίπτουν/ οφείλονται/ ανάγονται στην παρεχόμενη από τον κατασκευαστή εγγύηση.



Οικονομικοί έλεγχοι πάσης φύσεως.



Παροχή ιατρικών ή και φαρμακευτικών υπηρεσιών.



Marine liability συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών σε πλοία ή πλωτά μέσα ή και
εξαρτήματα αυτών, υπεράκτια ή υποβρύχια έργα/ εργασίες.



Aviation liability συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών σε αεροσκάφη ή και εξαρτήματα
αυτών.



Εργασίες σε διυλιστήρια ή/ και εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.



Πρόστιμα και ποινές.



Υποχρέωση που αναλαμβάνει ο Ασφαλισμένος ή οι υπάλληλοί του ή άλλα πρόσωπα που
εργάζονται ή εργάσθηκαν για τον Ασφαλιζόμενο, με σύμβαση ή οιουδήποτε άλλου είδους
συμφωνία συμπεριλαμβανομένης κάθε ρητής ή σιωπηρής δήλωσης ή εγγύησης. Διευκρινίζεται
ότι η παρούσα εξαίρεση αφορά πρόσθετες υποχρεώσεις ή ευθύνες (π.χ. εγγύηση
αποτελεσμάτων) που αναλαμβάνει ο ασφαλιζόμενος, πέραν της εκ του νόμου ευθύνης του για
την διαχείριση της υπόθεσης και δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο ασφαλιζόμενος θα έφερε
ευθύνη ακόμη κι αν δεν υπήρχαν οι εν λόγω συμβάσεις, συμφωνίες, δηλώσεις ή εγγυήσεις.



Οποιαδήποτε δραστηριότητα του Ασφαλισμένου που σχετίζεται με συστήματα ασφαλείας και
συναγερμούς.
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Ενότητα 8

Ηλεκτρολόγοι/ Υδραυλικοί/ Ψυκτικοί


Ασφαλιζόμενος: Ένας έκαστος ατομικά ηλεκτρολόγος/ υδραυλικός/ ψυκτικός, εργαζόμενος ως
ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος απασχολεί έως 2 βοηθούς.



Έκταση κάλυψης: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου επαγγελματία για ζημιές (Σωματικές
βλάβες/ Θάνατος ή/ και Υλικές ζημιές) συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με
υπαιτιότητά του για απαιτήσεις τρίτων από ατυχήματα που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από
αμέλειά του οι οποίες απορρέουν άμεσα και αποκλειστικά από τις εργασίες εγκατάστασης,
συντήρησης και επισκευής έργων που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο ασφαλισμένος.
Τρίτοι θεωρούνται για το παρόν και οι εγκαταστάσεις του εκάστοτε πελάτη του ασφαλισμένου.

Όρια ευθύνης και ετήσια μικτά Ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο (συμπεριλαμβανομένων 20%ΔΣ & 15%ΦΑ):

Όρια Ευθύνης

Ετήσιο κόστος
Για ετήσιες
αμοιβές μέχρι
€75.000

€ 30.000 ανά περιστατικό και ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 110,00

€ 130,00

€ 145,00

€ 450,00

€ 50.000 ανά περιστατικό και ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 130,00

€ 155,00

€ 170,00

€ 450,00

€ 225,00

€ 250,00

€ 600,00

€ 100.000 ανά περιστατικό και ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης



Ετήσιο κόστος Ετήσιο κόστος
Για ετήσιες
Για ετήσιες
Απαλλαγή ανά
αμοιβές μέχρι αμοιβές μέχρι
απαίτηση
€150.000
€250.000

€ 190,00

€ 150.000 ανά περιστατικό και ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 240,00

€ 285,00

€ 315,00

€ 750,00

€ 250.000 ανά περιστατικό και ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 325,00

€ 380,00

€ 415,00

€ 1.000,00

€ 350.000 ανά περιστατικό και ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 400,00

€ 480,00

€ 525,00

€ 1.000,00

Βάση κάλυψης: Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης
με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα για εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 12 μήνες, με
επασφάλιστρο 10%.


Προαιρετικές επεκτάσεις κάλυψης:


Επαγγελματική Ευθύνη από σχεδιασμό και επίβλεψη εργασιών της ασφαλισμένης
δραστηριότητας, μέχρι €15.000 ανά περιστατικό και κατ’ έτος, με απαλλαγή €750 ανά απαίτηση
και επασφάλιστρο €50.



Απαιτήσεις που σχετίζονται με ελαττωματικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στο έργο, μέχρι €15.000
ανά περιστατικό και κατ’ έτος, με απαλλαγή €650 ανά απαίτηση και επασφάλιστρο €50.



Εργοδοτική Ευθύνη με επασφάλιστρο 15% επί του βασικού ασφαλίστρου.



Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα μέχρι €30.000 ανά περιστατικό με επασφάλιστρο €30.



Ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, μέχρι €30.000 ανά περιστατικό και απαλλαγή 7,5%
της ζημιάς με ελάχιστο €650 ανά ζημιογόνο γεγονός, με επασφάλιστρο €30.
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Γεωγραφικά Όρια: Η κάλυψη ισχύει μόνο εντός Ελληνικής Επικράτειας.



Δίκαιο / Δικαιοδοσία: Ελληνικό δίκαιο/ Δικαστήρια των Αθηνών.



Προϋποθέσεις:





Σε περίπτωση ασφάλισης συγκεκριμένης σύμβασης με μέγιστη διάρκεια 18 μήνες, τα ανωτέρω
ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 15%. Οι περιπτώσεις συμβάσεων που απαιτούν Ειδικούς
Όρους Κυρίου του Έργου και Υποχρεώσεων Ασφάλισης, θα εξετάζονται ξεχωριστά.



Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, να
επιδεικνύει επιμέλεια/ μέριμνα σύμφωνα με τα τοπικά ήθη και έθιμα και τους γενικά
αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης των οικείων τοπικών
επαγγελματικών συνδέσμων/ συλλόγων και να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που
απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για να ασκεί το επάγγελμά του.



Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη των
ατυχημάτων/ ζημιών και να τηρεί απαρεγκλίτως τους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς με
την ασφάλεια του κοινού.



Η παρούσα προσφορά δεν έχει ισχύ για επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται με έμμισθη σχέση ή
σχέση εξαρτημένης εργασίας.



Σε περίπτωση εταιριών με συνολικό πλήθος συνεργατών και υπαλλήλων άνω των 2 ατόμων, θα
υποβάλλεται πρόταση ασφάλισης και θα εξετάζεται ξεχωριστά.



Καθαρό ιστορικό ζημιών.



Για την ανάθεση της ασφάλισης, θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση ασφάλισης πλήρως
συμπληρωμένη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο επαγγελματία και να
γίνει αποδεκτή από την εταιρία.

Ειδικές Εξαιρέσεις:


Συντηρητές καυστήρων.



Κακοτεχνία.



Απώλειες ή ζημιές σε ψυγεία και ψυκτικούς θαλάμους όπου βρίσκονται φάρμακα, παραφάρμακα,
ιατρικά είδη εν γένει καθώς επίσης αίμα, βιολογικό/ γενετικό υλικό και συναφή.



Εξαιρούνται έργα λιμενικά, αεροπορικά, σήραγγες, σε διυλιστήρια και έργα Οργανισμών Κοινής
Ωφελείας. Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων έργων, αυτά θα δηλώνονται και θα εξετάζονται
ξεχωριστά και κατά περίπτωση.



Marine liability συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών σε πλοία ή πλωτά μέσα ή/ και
εξαρτήματα αυτών, υπεράκτια ή υποβρύχια έργα/ εργασίες.



Aviation liability συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών σε αεροσκάφη ή/ και
εξαρτήματα αυτών.



Ευθύνη από εργασίες που δεν είναι συναφείς της δηλωθείσας δραστηριότητας.



Απώλειες ή ζημιές προκληθείσες από τους υπεργολάβους.



Αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και αδυναμία του έργου να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές
ποιότητας/ απόδοσης που θέτει η σύμβαση.



Απώλειες ή ζημίες σε δάση, καλλιέργειες, σοδειές και αρχαιότητες.



Οποιαδήποτε δραστηριότητα του Ασφαλισμένου που σχετίζεται με συστήματα ασφαλείας και
συναγερμούς.
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Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές


Ασφαλιζόμενος: Ένας έκαστος ατομικά Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Ασφαλιστικός Πράκτορας,
Συντονιστής Ασφαλίσεων, καθώς και εταιρίες αυτών.



Έκταση κάλυψης: Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου ως διαμεσολαβητής
ασφαλίσεων, για τα ποσά, τα οποία αυτός καθίσταται υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με
το νόμο, να καταβάλλει ως αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων οφειλόμενων σε πράξεις ή παραλείψεις
από αμέλειά του και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνον με την ως άνω επαγγελματική του
δραστηριότητα.



Επεκτάσεις Κάλυψης:


Απώλεια εγγράφων μέχρι € 150.000 ανά περιστατικό και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης.



Απιστία υπαλλήλων μέχρι € 150.000 ανά περιστατικό και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης.



Συκοφαντία & Δυσφήμιση μέχρι € 150.000 ανά περιστατικό και συνολικά για την περίοδο
ασφάλισης.

Πλαίσιο Ασφάλισης
Όριο ανά περιστατικό

€ 1.250.618

Ανώτατο αθροιστικό ετήσιο όριο ευθύνης

€ 1.875.927

Απαλλαγή

1,5% της ζημιάς με ελάχιστο € 1.500 και μέγιστο
€ 18.760 ανά απαίτηση

Κόστος για ετήσιες μικτές προμήθειες μέχρι € 20.000

€ 330,00

Κόστος για ετήσιες μικτές προμήθειες μέχρι € 50.000

€ 450,00

Κόστος για ετήσιες μικτές προμήθειες μέχρι € 100.000

€ 600,00

Κόστος για ετήσιες μικτές προμήθειες μέχρι € 150.000

€ 750,00

Κόστος για ετήσιες μικτές προμήθειες μέχρι € 200.000

€ 1.200,00

Το ανωτέρω κόστος είναι ολικό και περιλαμβάνει 20% Δικαίωμα Συμβολαίου και 15% Φόρο Ασφαλίστρων.


Βάση κάλυψης: Claims made. Αναδρομική ισχύς: 15/01/2005 ή η ημερομηνία απόκτησης αδείας,
εφόσον είναι μεταγενέστερη
Σε περίπτωση διακοπής δραστηριότητας για οποιοδήποτε λόγο, παρέχεται από την ημερομηνία λήξης
του συμβολαίου εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας έως 5 έτη, για απαιτήσεις, που γεννήθηκαν εντός του
χρόνου/ διάρκειας ισχύος του, έτσι ώστε να συνάδει με την εκ του νόμου προβλεπόμενη 5ετή
παραγραφή.



Γεωγραφικά Όρια: Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ε.Ο.Χ.



Δίκαιο / Δικαιοδοσία: Ελληνικό δίκαιο/ Δικαστήρια των Αθηνών.



Προϋποθέσεις:


Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, να
επιδεικνύει επιμέλεια/ μέριμνα σύμφωνα με τα τοπικά ήθη και έθιμα και τους γενικά
αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης των οικείων τοπικών
επαγγελματικών συνδέσμων/ συλλόγων και να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που
απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για να ασκεί το επάγγελμά του.
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Καθαρό ιστορικό ζημιών.



Για την ανάθεση της ασφάλισης, θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση ασφάλισης πλήρως
συμπληρωμένη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο επαγγελματία και να
γίνει αποδεκτή από την εταιρία.

Ειδικές Εξαιρέσεις:


Μεσίτες ασφαλίσεων ή/ και εταιρίες μεσιτείας ασφαλίσεων Σε αυτήν την περίπτωση, θα
υποβάλλεται πρόταση ασφάλισης και θα εξετάζονται ξεχωριστά.



Αποδοχή κινδύνων από τον Ασφαλισμένο με βάση οποιαδήποτε σύμβαση ή εξουσία που
χορηγείται προς τον Ασφαλισμένο που δεν απαιτεί την προηγούμενη συναίνεση της Εταιρίας για
την αποδοχή του κάθε κινδύνου εκτός από Προσωρινή Βεβαίωση Ασφαλιστικής Κάλυψης
(Temporary Cover Notes).



Εργασίες αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης.



Διακανονισμός ζημιών.



Διαμεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών που διενεργούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ε.Ο.Χ.



Εργασίες διαμεσολάβησης marine/ aviation insurance.
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Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών και Συναφών Επαγγελμάτων
(Φυσικοθεραπευτές/ Μαίες/ Νοσοκόμοι)
Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση


Τι καλύπτει η Επαγγελματική Ευθύνη Ιατρού και συναφών επαγγελμάτων;
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου ιατρού/ φυσικοθεραπευτή/ μαίας/ νοσοκόμου 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 Generali Hellas ΑAΕ με την παρούσα κάλυψη υποχρεούται να καταβάλει στον Ασφαλισμένο τα
ποσά που αυτός καθίσταται υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο, να καταβάλει,
ως αποζημίωση σε τρίτο για οποιαδήποτε γραπτή απαίτηση τρίτου, ως νόμιμη αποζημίωση για
σωματική βλάβη, θάνατο ή/ και υλική ζημιά (όπου αυτό καλύπτεται) συμπεριλαμβανομένης της ηθικής
βλάβης / ψυχικής οδύνης, που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν, συνέβησαν κατά τη διάρκεια
του ασφαλιστηρίου και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου οι οποίες σχετίζονται
άμεσα και αποκλειστικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως αυτή ορίζεται
από την ειδικότητά του.
Επιπλέον η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο Ιατρό και για τα χρηματικά ποσά που αυτός
νόμιμα καλείται να καταβάλει ως αποζημίωση για απαιτήσεις οφειλόμενες σε:


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



Χρήση μηχανημάτων ακτινών για διαγνωστικούς λόγους.



Χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες.



Πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων σε εξωτερικά ιατρεία, έστω και αν η
επαγγελματική δραστηριότητα που δηλώθηκε και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο δεν προβλέπει
την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.



Χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας.



Θεραπεία με ακτίνες (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία πραγματοποιείται από γραμμικό
επιταχυντή ή μηχάνημα κοβαλτίου και/ ή σωματιδιακή ακτινοβολία) στο πλαίσιο της ειδικότητας
του ιατρού Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου και ιατρού Ακτινοδιαγνώστη.

Για τους φυσικοθεραπευτές η κάλυψη ισχύει και για τη χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και
ηλεκτροθεραπείες.
Τα Νομικά Έξοδα (π.χ. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, πραγματογνωμοσύνες) συμπεριλαμβάνονται
στο όριο ευθύνης της Εταιρίας που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.

 Προαιρετική επέκταση κάλυψης:
Σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με
υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, από την κατοχή, χρήση και εν γένει λειτουργία των χώρων και
εγκαταστάσεων του ιατρείου του, μέχρι του ποσού €25.000 ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος με
απαλλαγή €150 σε κάθε υλική ζημιά. Η παρούσα επέκταση θα παρέχεται με ολικό επασφάλιστρο
€67,95.
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 Γεωγραφικά όρια
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.



Ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν με το πρόγραμμα Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρών






































Αγγεοχειρουργική
Αιματολογία
Ακτινοδιαγνωστική
Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία
Αλλεργιολογία
Αναισθησιολογία
Γαστρεντερολογία
Γενική Ιατρική
Δερματολογία – Αφροδισιολογία
Ενδοκρινολογία
Ιατρική της Εργασίας
Καρδιολογία
Κοινωνική Ιατρική
Κυτταρολογία
Μαιευτική Γυναικολογία
Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)
Νευρολογία
Νεφρολογία
Νευροχειρουργική
Ορθοπεδική
Ουρολογία
Οφθαλμολογία
Παθολογία
Παθολογική Ανατομική
Παιδιατρική
Παιδοψυχιατρική
Πυρηνική Ιατρική
Ρευματολογία
Πνευμονολογία – Φυματιολογία
Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Χειρουργική
Χειρουργική Θώρακος
Χειρουργική Παίδων
Ψυχιατρική
Ωτορινολαρυγγολογία

Συναφή επαγγέλματα που μπορούν να καλυφθούν με το παρόν πρόγραμμα Επαγγελματικής
Ευθύνης




Φυσικοθεραπευτές
Μαίες
Νοσοκόμοι
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Δεν καλύπτονται





Ιατροδικαστές
Πλαστικοί χειρουργοί

Ασφαλισμένος / Συμβαλλόμενος:
Ο ίδιος ο ιατρός/ φυσικοθεραπευτής/ μαία/ νοσοκόμος. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί ως
Συμβαλλόμενος η Εταιρία για την οποία εργάζεται.



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 (ασφάλιση
τύπου “claims made”) χωρίς αναδρομική ισχύ, με περίοδο «αργοπορημένης δήλωσης αξίωσης προς
αποζημίωση» 12 μηνών από της λήξεως της ασφάλισης.
Ως επέκταση της κάλυψης μπορεί να συμφωνηθεί περίοδος αργοπορημένης δήλωσης αξίωσης προς
αποζημίωση 24 μήνες από τη λήξη της ασφάλισης, με επασφάλιστρο 20%.
Προϋποθέσεις κάλυψης:
Για να εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης ιατρού ή συναφών επαγγελμάτων
και να ισχύει η κάλυψη πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:





Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως
ορίζεται στο ασφαλιστήριο να επιδεικνύει επιμέλεια/ μέριμνα σύμφωνα με τους κανόνες της
ιατρικής επιστήμης και τέχνης και πρότυπα αυτής και τους κανόνες και κανονισμούς των οικείων
τοπικών επαγγελματικών φορέων/ συνδέσμων/ συλλόγων.



Ο ιατρός/ φυσικοθεραπευτής/ μαία/ νοσοκόμος 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 Ασφαλισμένο και να γίνει αποδεκτή από την Εταιρία.



Για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ιατρού: Ρητή αναφορά της αναγνωρισμένης από τον
Ιατρικό Σύλλογο, ειδικότητας του ιατρού.

Βασικές εξαιρέσεις του συμβολαίου Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρών και συναφών επαγγελμάτων:
Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη απαιτήσεις/ αξιώσεις:


που εγείρονται από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο



από βλάβη αισθητικής φύσης



για γενετικές βλάβες/ μεταλλάξεις οφειλόμενες σε ακτινοβολίες



από μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών, AIDS, ανθρώπινους ιστούς, παράγωγα αίματος,
μετάδοση του ιού HIV και των συνεπειών του
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που οφείλονται σε μη νόμιμες ή μη εγκεκριμένες από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο επεμβάσεις μεθόδους καθώς και σε συνταγογράφηση, παροχή, προώθηση, σύσταση και χρήση φαρμάκων,
σκευασμάτων κλπ συναφών μη εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ.



για ευθύνη που απορρέει από την χρήση, κατοχή και λειτουργία του επαγγελματικού χώρου που
ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα ο Ασφαλισμένος (γενική αστική ευθύνη χώρου).



που απορρέουν από συμβάσεις ή άλλες ειδικές συμφωνίες που υπερβαίνουν το σκοπό της
ιατρικής ευθύνης.



από ποινική ή και πειθαρχική ευθύνη κάθε φύσης.



για ευθύνη του Ασφαλισμένου που απορρέει από την ιδιότητά του ως ερευνητή ή/και χορηγό
κλινικών μελετών.



που οφείλονται σε ή προκύπτουν από τη μη τήρηση και συμμόρφωση με τους κανόνες της
ιατρικής επιστήμης και τέχνης και πρότυπα αυτής.



Ευθύνης του Νοσοκομείου/ Κλινικής/ Διαγνωστικού Κέντρου 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 την Κλινική ή το Διαγνωστικό Κέντρο 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 Ευθύνης του Ιατρού ΔΕΝ καλύπτεται σε καμία
περίπτωση η Ποινική ή η Πειθαρχική Ευθύνη του Ιατρού/ Φυσικοθεραπευτή/ Μαίας/
Νοσοκόμου.

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.
Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ελλιπή, η Εταιρία θα τα ζητήσει από τον Ασφαλισμένο. Σε
περίπτωση που τα στοιχεία δεν προσκομιστούν στην Εταιρία, η διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου
δεν θα συνεχιστεί και δεν θα ολοκληρωθεί.
Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση και αποστολή της «Αίτησης Ασφάλισης» δεν συνεπάγεται
αυτομάτως αποδοχή του κινδύνου από την Εταιρία. Η ευθύνη της Εταιρίας αρχίζει μετά την αποδοχή
του κινδύνου από την ίδια.



Πρόσθετη Ασφάλιση
Σε περίπτωση όπου ο ασφαλισμένος επιλέξει να ασφαλίσει και τον εξοπλισμό του ιατρείου του στην
Generali, παρέχεται έκπτωση 50% στα ασφάλιστρα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
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Τιμολόγιο


Τιμολόγιο Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρών:
Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες ανά ειδικότητα.


Κατηγορία 1η:



Κατηγορία 2η: Αγγειοχειρουργική, Ακτινοδιαγνωστική, Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία,
Ουρολογία, Γαστρεντερολογία, Δερματολογία – Αφροδισιολογία, Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική,
Οφθαλμολογία, Χειρουργική, Χειρουργική Θώρακος, Χειρουργική Παίδων, Ωτορινολαρυγγολογία.



Kατηγορία 3η: Αιματολογία, Αλλεργιολογία, Γενική Ιατρική, Ενδοκρινολογία, Ιατρική της
Εργασίας, Καρδιολογία, Κοινωνική Ιατρική, Κυτταρολογία, Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία),
Νευρολογία, Νεφρολογία, Παθολογία, Παθολογική Ανατομική, Παιδιατρική, Παιδοψυχιατρική,
Πυρηνική Ιατρική, Ρευματολογία, Πνευμονολογία – Φυματιολογία, Φυσική Ιατρική και
Αποκατάσταση, Ψυχιατρική. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται και οι Αγροτικοί Ιατροί
χωρίς ειδικότητα.



Κατηγορία 4η: Οδοντίατροι.



Όρια Ευθύνης / Πίνακας ασφαλίστρων:
Όρια Ευθύνης
(ανά περιστατικό

Αναισθησιολογία, Μαιευτική Γυναικολογία.

Κατηγορία 1η

Κατηγορία 2η

Κατηγορία 3η

Κατηγορία 4η

€ 30.000

€ 384,28

€ 345,03

€ 161,53

€ 187,78

€ 60.000

€ 463,79

€ 416,40

€ 194,96

€ 226,64

€ 75.000

€ 516,79

€ 464,00

€ 217,23

€ 252,54

€ 100.000

€ 569,80

€ 511,71

€ 239,52

€ 278,44

€ 150.000

€ 662,56

€ 594,86

€ 278,51

€ 323,76

€ 250.000

€ 795,07

€ 713,83

€ 334,21

€ 388,52

€ 300.000

€ 894,45

€ 803,06

€ 375,99

€ 437,09

€ 400.000

€ 1.026,96

€ 922,03

€ 431,69

€ 501,84

€ 500.000

€ 1.225,73

€ 1.100,49

€ 515,25

€ 598,97

€ 600.000

€ 1.457,62

€ 1.308,71

€ 612,71

€ 712,29

€ 700.000

€ 1.656,39

€ 1.487,16

€ 696,27

€ 809,42

€ 800.000

€ 1.987,66

€ 1.784,59

€ 835,53

€ 971,30

€ 900.000

€ 2.318,95

€ 2.082,02

€ 974,79

€ 1.133,18

€ 1.000.000

€ 2.650,22

€ 2.379,46

€ 1.114,03

€ 1.295,07

και συνολικά)
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Επεξηγήσεις – Σημειώσεις – Εκπτώσεις - Επιβαρύνσεις


Τα ανωτέρω ασφάλιστρα
ασφαλίστρων.

περιλαμβάνουν

15%

δικαίωμα

συμβολαίου

και

15%

φόρο



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



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



Τα ως άνω όρια ευθύνης παρέχονται κατά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος.



Στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε:
o σαν ετήσιο όριο ευθύνης, το όριο ανά περιστατικό αυξημένο κατά 70%, τότε τα ανωτέρω
ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 6,5% (π.χ. €600.000 κατά περιστατικό και € 1.020.000
ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης) και
o σαν ετήσιο όριο ευθύνης, το διπλό όριο ανά περιστατικό, τότε τα ανωτέρω ασφάλιστρα
προσαυξάνονται κατά 15% (π.χ. € 600.000 κατά περιστατικό και € 1.200.000 ανώτατο ετήσιο
όριο ευθύνης) και
o σαν ετήσιο όριο ευθύνης, το τριπλό όριο ανά περιστατικό, τότε τα ανωτέρω ασφάλιστρα
προσαυξάνονται κατά 25% (π.χ. € 600.000 κατά περιστατικό και € 1.800.000 ανώτατο ετήσιο όριο





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

Φυσικοθεραπευτές/ Μαίες/ Νοσοκόμοι
Όρια Ευθύνης ανά
περιστατικό και συνολικά



Ετήσια ασφάλιστρα

€ 30.000

€ 139,63

€ 60.000

€ 168,51

€ 75.000

€ 187,86

€ 100.000

€ 207,25

€ 150.000

€ 240,94

€ 250.000

€ 288,88

€ 300.000

€ 324,66

€ 400.000

€ 373,14

€ 500.000

€ 445,36

€ 600.000

€ 529,62

Επεξηγήσεις – Σημειώσεις – Εκπτώσεις - Επιβαρύνσεις


Τα ανωτέρω ασφάλιστρα
ασφαλίστρων.

περιλαμβάνουν
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δικαίωμα

συμβολαίου

και

15%

φόρο

Ενότητα 8

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operator
Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την Ισχύ των Κάτωθι Προγραμμάτων





Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφαλείας που
προβλέπονται και επιβάλλονται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία για την λειτουργία της
επιχείρησής του.



Καθαρό ιστορικό ζημιών κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την ημερομηνία έναρξης της
ασφάλισης.



Όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις σύμφωνα με τους όρους του standard ασφαλιστηρίου
Συμβολαίου της Generali Hellas A.A.Ε.



Για έκδοση συμβολαίου, θα πρέπει να συμπληρωθεί η αντίστοιχη αίτηση στο Thesis και να σταλεί
στο mail prosfores@generali.gr Η πρόταση εξετάζεται από τον αντίστοιχο κλάδο και εφόσον
πληροί τις προϋποθέσεις και γίνει αποδεκτή, εκδίδεται συμβόλαιο.



Όλα τα παρακάτω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνουν 15% Δικαίωμα συμβολαίου, 15% Φόρο
ασφαλίστρων και προμήθεια σύμβασης.

Κάλυψη: Καλύπτεται η ευθύνη του ασφαλισμένου σύμφωνα με τον Ν. 339/96 περί Tour Operator για τη
μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του έναντι των ταξιδιωτών/ πελατών του.

Όρια Ευθύνης
Σωματικές Βλάβες ανά ταξιδιώτη

€ 75.000

€ 150.000

Υλικές Ζημιές για κάθε ατύχημα ανεξαρτήτως αριθμού ταξιδιωτών

€ 75.000

€ 150.000

Ομαδικό συμβάν για Σ.Β. και Υ.Ζ. ανεξαρτήτως αριθμού ταξιδιωτών

€ 150.000

€ 300.000

Οικονομικές απώλειες ανά συμβάν

€ 15.000

€ 30.000

Οικονομικές απώλειες συνολικά για όλη την ετήσια ασφαλιστική περίοδο

€ 15.000

€ 30.000

Επαναπατρισμός ανά ταξιδιώτη λόγω πτώχευσης του Τour Operator

€ 1.000

€ 1.500

Επαναπατρισμός κατά συμβάν λόγω πτώχευσης του Τour Operator.

€ 50.000

€ 75.000

Επαναπατρισμός για όλη την ετήσια ασφαλιστική περίοδο λόγω
πτώχευσης του Τour Operator

€ 50.000

€ 75.000

Αφερεγγυότητα εκτός εξόδων επαναπατρισμού κατά συμβάν

€ 15.000

€ 30.000

Αφερεγγυότητα εκτός εξόδων επαναπατρισμού για όλη την ετήσια
ασφαλιστική περίοδο

€ 15.000

€ 30.000

Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης

€ 300.000

€ 600.000
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Ελάχιστα ασφάλιστρα ανά άτομο
μέχρι 400 άτομα

€ 1,90

€ 3,15

μέχρι 800 άτομα

€ 1,75

€ 2,85

μέχρι 2.000 άτομα

€ 1,57

€ 2,40

Ελάχιστα ετήσια καταβλητέα

€ 408

€ 627



Απαλλαγή: Δεν υπάρχει απαλλαγή



Γεωγραφικά Όρια: Παγκοσμίως



Βάση κάλυψης: Claims made με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας 30 ημέρες



Σημείωση: Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να στέλνει στην Εταιρία προ της έναρξης κάθε ταξιδιού
αναλυτική κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των ταξιδιωτών, την ημερομηνία αναχώρησης και
επιστροφής και τον τόπο προορισμού. Στη λήξη της περιόδου ασφάλισης, θα γίνεται εκκαθάριση των
ασφαλίστρων με βάση τις παραπάνω καταστάσεις και θα χρεωθούν τα τυχόν επιπλέον ασφάλιστρα
για κάθε επιπλέον ταξιδιώτη.



Ειδικές Εξαιρέσεις


Προσωπικό Ατύχημα



Εισερχόμενος Τουρισμός



Από την παρούσα ασφάλιση εξαιρούνται απώλειες ή ζημίες από συμμετοχή των διακινουμένων /
παρευρισκομένων/ θεατών σε δραστηριότητες /αθλήματα καθώς και αλληλοτραυματισμοί.



Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή όταν η μέση διάρκεια ταξιδιού υπερβαίνει τις 20 ημέρες.



Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή όταν ο ετήσιος αριθμός διακινούμενων προσώπων υπερβαίνει τα
2.000 άτομα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Γενικά Στοιχεία

Στόχος της Generali είναι η υγιής ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της με σωστή τιμολογιακή πολιτική
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασφαλισμένου και προσεκτικό underwriting με στόχο τη
συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την εξασφάλιση σταθερού πλαισίου συνεργασίας για
όλους τους συνεργάτες μας.
Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εσάς και στους ασφαλισμένους
μας συνεργαζόμαστε με την εταιρία EUROP ASSISTANCE για την υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος για να
προσφέρουμε την δυνατότητα αναγγελίας ζημιάς σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο συνεργάτης
της Φροντίδας Ατυχήματος επισκέπτεται αμέσως τον ασφαλισμένο είτε στον τόπο του ατυχήματος είτε
στον τόπο που θα υποδείξει (π.χ. στην κατοικία του ή στην εργασία του) για να προσφέρει τις ακόλουθες
υπηρεσίες:


Βοήθεια για τη συμπλήρωση και παραλαβή του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού και της Υπεύθυνης Δήλωσης
Ατυχήματος.



Λήψη επιτόπιων ψηφιακών φωτογραφιών του οχήματος και των εγγράφων που αφορούν το συμβάν
(δίπλωμα, άδεια, Δελτίο Συμβάντων Αστυνομίας, Δήλωση Ατυχήματος, έντυπο Φιλικού Διακανονισμού).



Χορήγηση στον ασφαλισμένο της προβλεπόμενης από την απόφαση της ΤτΕ σχετικής απόδειξης παραλαβής /
παράδοσης για τα έγγραφα που παρέλαβε.



Φροντίδα για την αποστολή των εγγράφων στην Εταιρία απαλλάσσοντας τον ασφαλισμένο μας ή εσάς από
την διαδικασία αποστολής τους.



Φροντίδα για την μεταφορά / ρυμούλκηση του οχήματος σε περίπτωση που έχει ακινητοποιηθεί λόγω της
σοβαρότητας του ατυχήματος ή δεν μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια, σε συνεργείο της επιλογής του
ασφαλισμένου.

Αναγνωρίζοντας ότι στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία κάθε ευρώ που ξοδεύεται για
ασφαλιστική δαπάνη πρέπει να έχει ουσιαστική αξία και νόημα, δημιουργήσαμε ένα πλήρες Δίκτυο
Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων για την αποκατάσταση των ζημιών των αυτοκινήτων των ασφαλισμένων
μας μετά από ατύχημα ΧΩΡΙΣ να πληρώσουν χρήματα. Το πρόγραμμα αποκατάστασης ζημιών
αυτοκινήτων απευθύνεται σε όλους τους πελάτες EIX της GENERALI, καθώς και σε τρίτους δικαιούχους
αποζημίωσης από την GENERALI οι οποίοι εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από
τα εξουσιοδοτημένα , εξειδικευμένα συνεργαζόμενα συνεργεία του δικτύου μας για να εξυπηρετηθούν
εύκολα, άμεσα και ποιοτικά εγγυημένα χωρίς ταλαιπωρία και χρονοβόρες διαδικασίες.
Τα οφέλη της χρήσης του δικτύου των εξουσιοδοτημένων συνεργείων μπορούν να συνοψιστούν στα
παρακάτω σημεία:


Αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου ΧΩΡΙΣ την οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.



Γρήγορη και απρόσκοπτη αποκατάσταση της ζημιάς.



Απαλλαγή του πελάτη από τη γραφειοκρατία δήλωσης ζημιάς και τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον
πραγματογνώμονα προκειμένου να οριστεί συνάντηση.



Καταβολή ΜΟΝΟ της συμφωνημένης απαλλαγής της κάλυψης. Η αποκατάσταση της ζημιάς πραγματοποιείται
σε συνεννόηση της GENERALI με το συνεργαζόμενο συνεργείο της επιλογής του πελάτη.



Δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης του αυτοκινήτου από και προς το χώρο του πελάτη ακόμη και το
Σάββατο.



Σε περίπτωση ατυχήματος, παραλαβή και μεταφορά του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου από τον τόπο του
ατυχήματος στο χώρο του συνεργαζόμενου συνεργείου επιλογής του πελάτη.
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Δυνατότητα χορήγησης αυτοκινήτου αντικατάστασης σε περίπτωση ατυχήματος/βλάβης, χωρίς περαιτέρω
επιβάρυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προηγηθεί συνεννόηση με το συνεργαζόμενο συνεργείο
προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα αυτοκινήτου αντικατάστασης.



Γραπτή εγγύηση ενός (1) έτους για την εργασία και τα ανταλλακτικά μετά την επισκευή του αυτοκινήτου του
πελάτη.



Καθαρισμός του αυτοκινήτου πριν από την παράδοσή του στον πελάτη.



Έλεγχος αυτοκινήτου σε τριάντα πέντε (35) σημεία.



Παροχή ειδικής έκπτωσης σε κάθε συντήρηση (service) ή επισκευή του αυτοκινήτου του πελάτη καθώς και
πλήθος άλλων παροχών, όπως δωρεάν κάρτα καυσαερίων, άτοκες δόσεις αποπληρωμής επισκευής κ.α.

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των επιλεγμένων συνεργαζόμενων συνεργείων της Generali, και των παροχών ανά
συνεργείο, μάρκα αυτοκινήτου και γεωγραφική περιοχή θα βρείτε στο site της Generali www.generali.gr.
Παρέχουμε τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους μας να επισκευάσουν τα κρύσταλλα των αυτοκινήτων τους ΧΩΡΙΣ να
πληρώσουν χρήματα μέσω της συνεργασίας μας με τις εταιρίες Carglass ή Glass Drive ή και των Συνεργαζόμενων
Συνεργείων.
Εφόσον έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος μας να εξυπηρετηθεί μέσω της Car glass ή με την εταιρία Glass Drive ή και των
Συνεργαζόμενων Συνεργείων του δικτύου μας, δεν θα ισχύει στην κάλυψη κρυστάλλων το ποσόν της απαλλαγής που
αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.
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.



Ασφαλιστήριο Μεμονωμένων Αυτοκινήτων
Απευθύνεται σε ιδιώτες, ιδιοκτήτες ενός ή περισσοτέρων αυτοκινήτων ή σε επιχειρήσεις (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) που έχουν στην ιδιοκτησία τους οχήματα.



Ομαδικό Ασφαλιστήριο Στόλου Αυτοκινήτων
Αφορά εταιρικούς πελάτες και απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που έχουν στην ιδιοκτησία
τους περισσότερα από 15 οχήματα και προσαρμόζεται στις κάθε φορά ασφαλιστικές ανάγκες του
ασφαλισμένου.
Προκειμένου να προχωρήσει η Εταιρία σε ασφάλιση στόλων οχημάτων, χρειάζεται να συντρέχουν οι
παρακάτω προϋποθέσεις:



Το πλήθος οχημάτων να ξεπερνά τουλάχιστον τα δεκαπέντε (15)
Να ανήκουν στην ίδια επωνυμία/ να έχουν κοινό Α.Φ.Μ.

Ειδικότερα για την ορθότερη εκτίμηση του κινδύνου, χρειάζεται να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία:









Αντικείμενο εργασιών της προς ασφάλιση Εταιρίας
Αριθμός κυκλοφορίας
Είδος οχημάτων (ΕΙΧ, ΦΙΧ, κ.λπ.)
Τύπος οχημάτων (μάρκα, μοντέλο)
Έτος πρώτης κυκλοφορίας
Φορολογήσιμοι ίπποι – κυβικά εκατοστά
Ιστορικό ζημιών, σε χρονικό βάθος τριετίας και ξεχωριστά ανά έτος
Ασφαλισμένη αξία

Η αποστολή των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται σε αρχείο excel.
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Προϋποθέσεις Ασφάλισης


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





Η ηλικία του ιδιοκτήτη / οδηγού του αυτοκινήτου να είναι μεταξύ 18 και 75 ετών.



Η άδεια οδήγησης να έχει εκδοθεί σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.



Το προς ασφάλιση αυτοκίνητο ΕΙΧ θα πρέπει να φέρει απαραίτητα κωδικό Eurotax και νόμιμη
άδεια κυκλοφορίας.



Να δηλώνεται ο κυρίως οδηγός στην αίτηση ασφάλισης με πλήρη στοιχεία όπως επώνυμο,
όνομα, διεύθυνση αλληλογραφίας, ημερομηνία γέννησης κλπ



Οταν ο συμβαλλόμενος/ ασφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
δήλωση του κυρίως οδηγού με πλήρη στοιχεία όπως επώνυμο, όνομα, διεύθυνση
αλληλογραφίας, ημερομηνία γέννησης κλπ.



Για κάθε όχημα γίνεται αποδεκτή η ασφάλισή του αν έχει μέχρι και τρεις υπαίτιες ζημιές (αστικής
ευθύνης) κατά την τελευταία τριετία.



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



Η ασφαλισμένη αξία του αυτοκινήτου να μην είναι μικρότερη της «τρέχουσας πραγματικής /
εμπορικής αξίας» του, δηλαδή της αξίας πώλησής του ως μεταχειρισμένο βάσει της αξίας που
προσδιορίζεται με τον κωδικό της Eurotax



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



Σε περίπτωση που η ασφαλιστική αξία του προς ασφάλιση αυτοκίνητου υπερβαίνει τις €30.000,00,
θα πρέπει να απευθύνεστε στο τμήμα Underwriting της Generali Hellas A.A.E.

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 Οδήγησης.



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



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



Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως (ΦΔΧ), 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, απορριματοφόρα, ασθενοφόρα, σχολικά λεωφορεία, οχήματα
δοκιμών (test drive).
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Η ασφάλιση στόλου αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Φυσικών, Νομικών Προσώπων (Φορτηγά ή
Μηχανήματα Έργου ή συναφείς χρήσεις), είναι δυνατή μόνον όταν ασφαλίζονται παράλληλα και
τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή ασφαλιστικά συμφέροντα του φυσικού, νομικού προσώπου.



Η ασφάλιση μεμονωμένων αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Φυσικών, Νομικών Προσώπων (Φορτηγά,
Αγροτικά με μικτό βάρος άνω των 3500 Kgr Μηχανήματα Έργου ή συναφείς χρήσεις), είναι
δυνατή μόνον όταν ασφαλίζονται παράλληλα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή ασφαλιστικά
συμφέροντα του φυσικού, 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 προς Τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος (ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ)
Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης που προσφέρει η Generali στους ασφαλισμένους της συνοπτικά
περιλαμβάνει:


Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος: Σωματικές Βλάβες (για κάθε
θύμα) / Υλικές Ζημιές (για κάθε ατύχημα)). Δεν θεωρούνται τρίτοι: 1) ο οδηγός του αυτοκινήτου
που προξένησε τη ζημιά 2) κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με το Ασφαλιστήριο,
3) εκείνος ο οποίος έχει συνάψει το Ασφαλιστήριο με την Εταιρία 4) οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού
προσώπου που είναι ασφαλισμένοι ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα.



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 που φέρει ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας. Η Generali ευθύνεται
αποκλειστικά και μόνο για τις υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος. Το ανώτατο όριο
ευθύνης της Generali για αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των € 30.000,00 και ισχύει για κάθε ζημιά
και συνολικά κατά ασφαλιστική περίοδο.



Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του ασφαλισμένου αποτελεί η:


Διαπίστωση της ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και η πιστοποίηση της μη
ασφάλισής του, πρέπει υποχρεωτικά να προκύπτουν και να αποδεικνύονται από δημόσια
έγγραφα (αντίγραφο δελτίου συμβάντων της Αστυνομικής Αρχής που επιλήφθηκε του
ατυχήματος ή ποινική δικογραφία).



Διαφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων του έναντι του υπαίτιου τρίτου για την αποκατάσταση
και επανείσπραξη της ζημιάς.

Οι καλύψεις, «Αστική Ευθύνη προς Τρίτους κατά την μεταφορά του οχήματος και μέσα σε
φυλασσόμενους χώρους» καθώς και οι «Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα» προσφέρονται σε
όλους τους ασφαλισμένους της Εταιρίας μας.



Πυρκαγιά
Η κάλυψη πυρκαγιάς περιλαμβάνει οποιαδήποτε υλική ζημιά του οχήματος από πυρκαγιά,
συμπεριλαμβανομένων των ζημιών πυρκαγιάς λόγω έκρηξης και τρομοκρατικών ενεργειών.



Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από Πυρκαγιά του ασφαλισμένου οχήματος
Η κάλυψη περιλαμβάνει την αστική ευθύνη έναντι απαιτήσεων τρίτων για σωματικές βλάβες ή και
υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιά του ασφαλισμένου οχήματος μέχρι €15.000,00 ως
επιμέρους όριο ευθύνης και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστική περίοδο.
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Ολική Κλοπή
Η κάλυψη ολικής κλοπής καλύπτει την ολική απώλεια του οχήματος λόγω κλοπής του, εφόσον δεν
ανεβρεθεί σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία του συμβάντος και της υποβολής
σχετικής μήνυσης.



Μερική Κλοπή
Η κάλυψη μερικής κλοπής καλύπτει τις επιμέρους υλικές ζημιές ή απώλειες μερών του οχήματος κατά
την κλοπή ή και την απόπειρα κλοπής του.
Συσκευές Ήχου/ Εικόνας/GPS: Σε περίπτωση μεμονωμένης απώλειας ή υλικής ζημιάς σε συσκευές λήψης/
μετάδοσης/ αναπαραγωγής ήχου, εικόνας ή σε σύστημα πλοήγησης, που αποτελούν σταθερά ή όχι
τμήματα / εξαρτήματα του οχήματος, εφόσον δεν έχουν δηλωθεί, κατονομασθεί ειδικά και ασφαλιστεί με
ειδική αξία, η Generali ευθύνεται για αποζημίωση ποσού μέχρι την αξία αντικατάστασης αυτών με
καινούργια ίδιου ή παρόμοιου τύπου και προδιαγραφών, με ανώτατο όριο ευθύνης ανά αντικείμενο το
ποσό των € 250,00 και με ανώτατο όριο για κάθε ζημιά το ποσό των € 500.00.



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



Διασάλευση / Διατάραξη Δημόσιας Τάξης
Η κάλυψη διασάλευση / διατάραξη δημόσιας τάξης περιλαμβάνει οποιαδήποτε ζημιά του οχήματος
από πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, ανταπεργίες, στάσεις από μεμονωμένα
άτομα ή από οργανωμένες ομάδες ατόμων καθώς και ενέργειες των Αρχών για την καταστολή,
μείωση αποφυγή ζημιών από τις καταστάσεις αυτές.



Τρομοκρατικές Ενέργειες
Η κάλυψη τρομοκρατικές ενέργειες περιλαμβάνει οποιαδήποτε υλική ζημιά του οχήματος (εκτός από
πυρκαγιά) από τρομοκρατικές ενέργειες.



Κακόβουλες Ενέργειες
Η κάλυψη κακόβουλες ενέργειες περιλαμβάνει οποιαδήποτε υλική ζημιά του οχήματος από κακόβουλες
ενέργειες με σκοπό τον βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά με αποτέλεσμα τη ζημιά του οχήματος.



Φυσικά Φαινόμενα
Η κάλυψη φυσικών φαινομένων περιλαμβάνει οποιαδήποτε ζημιά του οχήματος από πλημμύρα, θύελλα,
ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα, καταιγίδα, χαλάζι, χιόνι, τυφώνα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό, παλιρροιακό
κύμα (τσουνάμι), καθίζηση, δηλ. φαινόμενα που προσδιορίζονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.



Θραύση Κρυστάλλων
Η κάλυψη θραύσης κρυστάλλων περιλαμβάνει κάλυψη των εργατικών δαπανών και υλικών
τοποθέτησης που απαιτούνται για την αντικατάσταση των παραθύρων / κρυστάλλων, γυάλινων
οροφών ή και ηλιοροφών (γυάλινων) του οχήματος λόγω τυχαίας θραύσης τους.
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Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
Καλύπτεται ο οδηγός του οχήματος όταν είναι στη θέση του οδηγού, για σωματική βλάβη ή θάνατο,
που είναι συνέπεια τροχαίου ατυχήματος που θα συμβεί από την οδήγηση του οχήματος.



Νομική Στήριξη
Καλύπτονται δαπάνες που θα κάνει ο ασφαλισμένος για την αστική δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεών
του κατά τρίτων καθώς και για την δικαστική του άμυνα έναντι αστικών απαιτήσεων τρίτων λόγω
επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου με ανώτατο όριο ευθύνης της Generali ποσό €3.000,00 για κάθε
ζημιά για όλη τη διάρκεια και βαθμίδες της νομικής διαδικασίας.



Φροντίδα Ατυχήματος
H κάλυψη αυτή αφορά βοήθεια προς τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ατυχήματος, πυρκαγιάς ή
κλοπής του ασφαλισμένου οχήματος, για την αποστολή συνεργάτη στο τόπο του ατυχήματος
προκειμένου να συμπληρώσει το έντυπο «Δήλωσης Ατυχήματος», να φωτογραφήσει το ασφαλισμένο
όχημα και τα τυχόν εμπλεκόμενα στο ατύχημα οχήματα τρίτων.



Ρυμούλκηση οχήματος λόγω Ατυχήματος
Η κάλυψη αυτή παρέχει στον ασφαλισμένο υπηρεσία ρυμούλκησης του οχήματος του αποκλειστικά από
τον τόπο του ατυχήματος. Τα Ε.Ι.Χ. οχήματα και τα Φ.Ι.Χ. πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Μικτό βάρος μέχρι και 3500Kgr, ύψος μέχρι και 3 μέτρα και μεταξόνιο μέχρι και 3,5 μέτρα.



Ενοικίαση Οχήματος λόγω Πυρκαγιάς / Ολικής Κλοπής
Η κάλυψη ενοικίασης οχήματος περιλαμβάνει τη δαπάνη ενοικίασης οχήματος μέχρι 11 ίππους, σε
περίπτωση ζημιάς συνεπεία πυρκαγιάς (της οποίας το ύψος ζημιάς ξεπερνά το 35% της τρέχουσας
εμπορικής αξίας του οχήματος) και ολικής κλοπής. Η κάλυψη προσφέρεται σε όλα τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα
των ασφαλισμένων της Εταιρίας μας.
Διευκρινίζουμε ότι η παραπάνω κάλυψη παρέχεται εφόσον το όχημα καλύπτεται για κινδύνους
πυρκαγιάς και ολικής κλοπής.



Κάλυψη Αερόσακων
Η κάλυψη αερόσακου καλύπτει ζημιές που θα προκληθούν στο σύστημα αερόσακων λόγω
ατυχήματος (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, πτώση ή και κατακρήμνιση) του
οχήματος με ανώτατο όριο ευθύνης της Generali το ποσό των € 800,00 για κάθε ατύχημα και συνολικά
κατά ασφαλιστική περίοδο. Η κάλυψη ζημιών στον αερόσακο λόγω ατυχήματος δεν ισχύει σε περίπτωση
ολικής καταστροφής του οχήματος.
Η παραπάνω κάλυψη προσφέρεται σε όλα τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα των ασφαλισμένων της Εταιρίας μας.



Οδική Βοήθεια
Η προαιρετική κάλυψη Οδική Βοήθεια παρέχεται μέσα από το ασφαλιστήριο αυτοκινήτου. Τα Ε.Ι.Χ.
οχήματα και τα Φ.Ι.Χ. πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: Μικτό βάρος μέχρι και 3500Kgr, ύψος
μέχρι και 3 μέτρα και μεταξόνιο μέχρι και 3,5 μέτρα.
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Άδεια Οδήγησης, Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο
Η κάλυψη αυτή καλύπτει την δαπάνη επανέκδοσης διαβατηρίου, αστυνομικής ταυτότητας και άδειας
οδήγησης του Συμβαλλόμενου ή Ασφαλισμένου ή του κυρίως οδηγού με την προϋπόθεση να έχει
δηλωθεί στην Αίτηση Ασφάλισης με ανώτατο όριο ευθύνης της Generali το ποσόν των €150,00 για
κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστική περίοδο.



Αντικατάσταση Κλειδιών Οχήματος
Η κάλυψη αυτή καλύπτει το κόστος αντικατάστασης κλειδιών του οχήματος καθώς και το κόστος
αντικατάστασης της κλειδαριάς εξαιτίας απώλειας ή κλοπής κλειδιών με ανώτατο όριο ευθύνης της
Generali το ποσόν των €150,00 για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστική περίοδο.



Προστασία Αξίας
Σε περίπτωση που, κατά την διάρκεια των δύο (2) πρώτων ετών από την ημερομηνία της 1ης
κυκλοφορίας του οχήματος, το όχημα κλαπεί ή καταστραφεί ολοσχερώς λόγω επέλευσης
ασφαλισμένου και καλυπτόμενου κινδύνου, καταβάλλεται ως αποζημίωση η αξία αγοράς του
οχήματος (τιμολόγιο αγοράς).
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Πακέτα Καλύψεων


Speed 1


Αστική Ευθύνη προς τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος



Αστική Ευθύνη προς τρίτους κατά την μεταφορά του οχήματος και μέσα σε φυλασσόμενους
χώρους



Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού (κατ΄επιλογή €10.000,00, €15.000,00, €30.000,00)



Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα



Κάλυψη Αερόσακων



Νομική Στήριξη



Φροντίδα Ατυχήματος



Ρυμούλκηση οχήματος λόγω Ατυχήματος

Στο Speed 1, ο ασφαλισμένος μπορεί να προσθέσει όποιες από τις παρακάτω προαιρετικές καλύψεις
επιθυμεί:





Θραύση Κρυστάλλων (€1.000,00 για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστική περίοδο)*



Οδική Βοήθεια

Speed 2


Αστική Ευθύνη προς τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος



Αστική Ευθύνη προς τρίτους κατά την μεταφορά του οχήματος και μέσα σε φυλασσόμενους
χώρους



Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού (κατ΄ επιλογή €10.000,00, €15.000,00, €30.000,00)



Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα



Κάλυψη Αερόσακων



Νομική Στήριξη



Φροντίδα Ατυχήματος



Ρυμούλκηση οχήματος λόγω Ατυχήματος

Εκτός των καλύψεων του Speed 1, προσφέρονται επιπλέον με το Speed 2 οι παρακάτω καλύψεις:


Θραύση Κρυστάλλων (κατ΄ επιλογή €1.000,00, €3.000,00, €5.000,00) για κάθε ζημιά και συνολικά
κατά ασφαλιστική περίοδο)*



Πυρκαγιά (σε «τρέχουσα εμπορική αξία» του οχήματος)



Αστική Ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά του ασφαλισμένου οχήματος



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



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



Φυσικά Φαινόμενα (για κάθε ζημιά απαλλαγή το ποσόν των €300,00)



Ενοικίαση οχήματος λόγω Πυρκαγιάς/ Ολικής Κλοπής
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Επιπλέον, στο Speed 2, ο ασφαλισμένος μπορεί να προσθέσει όποιες από τις παρακάτω προαιρετικές
καλύψεις επιθυμεί:


Οδική Βοήθεια



Προστασία Αξίας οχήματος



Αντικατάσταση Κλειδιών οχήματος



Απώλεια Άδειας Οδήγησης, Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου
* Σημείωση: Το πακέτο Speed 2 δεν μπορεί να δοθεί για ασφαλισμένη αξία οχήματος («τρέχουσα
εμπορική αξία») μικρότερη των €1.000,00.



Speed 3


Αστική Ευθύνη προς τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος



Αστική Ευθύνη προς τρίτους κατά την μεταφορά του οχήματος και μέσα σε φυλασσόμενους χώρους



Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού (κατ΄ επιλογή €10.000,00, €15.000,00, €30.000,00)



Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα



Κάλυψη Αερόσακων



Νομική Στήριξη



Φροντίδα Ατυχήματος



Ρυμούλκηση οχήματος λόγω Ατυχήματος



Θραύση Κρυστάλλων (κατ΄ επιλογή €1.000,00, €3.000,00, €5.000,00) για κάθε ζημιά και συνολικά
κατά ασφαλιστική περίοδο)*



Πυρκαγιά (σε «τρέχουσα εμπορική αξία» του οχήματος)



Αστική Ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά του ασφαλισμένου οχήματος



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



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



Φυσικά Φαινόμενα (για κάθε ζημιά απαλλαγή το ποσόν των €300,00)



Ενοικίαση οχήματος λόγω Πυρκαγιάς/ Ολικής Κλοπής

Εκτός των καλύψεων του Speed 2 προσφέρονται με το Speed 3 επιπλέον οι παρακάτω καλύψεις:


Ίδιες Ζημιές (με απαλλαγή κατ΄επιλογή €300,00, €1.000,00, €1500,00). Εξαιρούνται από την κάλυψη
ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα ενώ ο οδηγός του είναι ηλικίας κάτω των 23
ετών ή και κάτοχος άδειας οδήγησης μικρότερης του ενός έτους



Διασάλευση / Διατάραξη Δημόσιας Τάξης και Τρομοκρατικές ενέργειες



Κακόβουλες Ενέργειες (με απαλλαγή κατ΄επιλογή €300,00, €1.000,00, €1500,00). Το ποσόν της
απαλλαγής θα είναι ίδιο με αυτό που έχετε επιλέξει στην κάλυψη Ιδίων Ζημιών

Επιπλέον, στο Speed 3, ο ασφαλισμένος μπορεί να προσθέσει όποιες από τις παρακάτω προαιρετικές
καλύψεις επιθυμεί:


Οδική Βοήθεια



Προστασία Αξίας οχήματος



Αντικατάσταση Κλειδιών οχήματος



Απώλεια Άδειας Οδήγησης, Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου
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Speed 4


Αστική Ευθύνη προς τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος



Αστική Ευθύνη προς τρίτους κατά την μεταφορά του οχήματος και μέσα σε φυλασσόμενους
χώρους



Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού (κατ΄επιλογή €10.000,00, €15.000,00, €30.000,00)



Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα



Κάλυψη Αερόσακων



Νομική Στήριξη



Φροντίδα Ατυχήματος



Ρυμούλκηση οχήματος λόγω Ατυχήματος

Στο Speed 4, ο ασφαλισμένος μπορεί να προσθέσει όποιες από τις παρακάτω προαιρετικές καλύψεις
επιθυμεί:


Θραύση Κρυστάλλων €1.000,00 για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστική περίοδο)*



Οδική Βοήθεια

* Σημείωση: Για την Αντικατάσταση Κρυστάλλων ο ασφαλισμένος μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω της
Car Glass, της Glass drive ή / και Συνεργαζόμενων Συνεργείων του δικτύου μας.
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Όρια Ευθύνης, Ασφαλισμένες Αξίες, Ασφαλισμένο Κεφάλαιο


Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος
Τα όρια ευθύνης που παρέχει η Generali είναι:

Σωματικές βλάβες για κάθε θύμα € 1.000.000,00

Υλικές Ζημιές για κάθε ατύχημα € 1.000.000,00

Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από Πυρκαγιά του ασφαλισμένου οχήματος μέχρι του ποσού των €15.000,00

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα μέχρι του ποσού των €30.000,00 και ισχύει για κάθε ζημιά
και συνολικά κατά ασφαλιστική περίοδο.



Καλύψεις Πυρκαγιάς, Κλοπής (ολικής & μερικής), Ίδιων Ζημιών, Διασάλευση/ Διατάραξη Δημόσιας
Τάξης, Τρομοκρατικών Ενεργειών, Κακόβουλων Ενεργειών, Φυσικών Φαινομένων
Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες καλύψεις, η ασφαλισμένη αξία του οχήματος (ασφαλισμένο
κεφάλαιο) πρέπει να ανταποκρίνεται στην «τρέχουσα 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 «Υπερασφάλισης», 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 Οχήματος λόγω Πυρκαγιάς /Ολικής
Κλοπής ορίζεται το ποσό των €1.500,00 για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστική περίοδο. Για
κάθε ζημιά ορίζεται χρονική απαλλαγή οι πέντε (5) πρώτες ημέρες από την ημερομηνία ενοικίασης.
Ανώτατο όριο ημερών κάλυψης σε περίπτωση ζημιάς λόγω πυρκαγιάς είναι τριάντα (30) ημέρες ανά
ασφαλιστικό έτος. Ανώτατο όριο ημερών κάλυψης για ζημιά συνεπεία ολικής κλοπής αποτελεί το
χρονικό διάστημα περιόδου αναμονής κατά ασφαλιστική περίοδο.



Καλύψεις Θραύσης Κρυστάλλων και Προσωπικού Ατυχήματος Οδηγού
Η αποζημίωση για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστική περίοδο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
από το όριο ευθύνης που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο
Καλύψεις

Πρόγραμμα Α

Πρόγραμμα Β

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00

Θάνατος

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00

% € 10.000,00

% € 15.000,00

% € 30.000,00

€ 300,00

€ 600,00

€ 1.200,00

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα



Πρόγραμμα Γ

Καλύψεις Αντικατάσταση Κλειδιών Οχήματος & Απώλεια Άδειας Οδήγησης, Αστυνομικής Ταυτότητας
και Διαβατηρίου
Η αποζημίωση για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστική περίοδο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
από το όριο ευθύνης που αναγράφεται 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 προαιρετικούς 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 προαιρετικούς 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).

Ειδικές Προϋποθέσεις Ασφάλισης Προαιρετικών Καλύψεων




Η κάλυψη Ιδίων Ζημιών δεν παρέχεται:


Σε νέο οδηγό σε ηλικία. θεωρείται το άτομο που είναι ηλικίας κάτω των 23 ετών.



Σε νέο οδηγό σε άδεια ικανότητας οδήγησης. θεωρείται το άτομο του οποίου η άδεια ικανότητας
οδήγησης είναι μικρότερη του έτους.



Σε ΦΙΧ & ΑΓΡΟΤΙΚΑ (ιδιοκτησίας Φυσικών- Νομικών Προσώπων) μέχρι μικτού βάρους 3500Κgr
όταν δεν ασφαλίζονται παράλληλα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή ασφαλιστικά
συμφέροντα του φυσικού, νομικού προσώπου.

Κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων
Η προαιρετική κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων στα προγράμματα SPEED 1 & SPEED 4 μετά από αίτημα
του ασφαλισμένου παρέχεται για:

Τις νέες εργασίες από την ανάληψη κινδύνου (έναρξη ασφάλισης)

Τις ανανεώσεις (υπάρχον χαρτοφυλάκιο) από την επόμενη ανανέωση.



Προαιρετικές καλύψεις ΦΙΧ & Aγροτικών

Οι προαιρετικές καλύψεις Πυρκαγιάς, Ολικής-Μερικής Κλοπής, Φυσικών Φαινομένων, και Αστικής
Ευθύνης Εργαλείου σε μεμονωμένα αυτοκίνητα ιδιοκτησίας Φυσικών, Νομικών Προσώπων είναι
αποδεκτές μέχρι μικτού βάρους 3500 Kgr .
Ελάχιστες καλύψεις για την ασφάλιση ΦΙΧ & AΓΡΟΤΙΚΩΝ είναι:
1. Αστική Ευθύνη προς τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος
2. Αστική Ευθύνη προς τρίτους κατά την μεταφορά του οχήματος και μέσα σε φυλασσόμενους
χώρους
3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
4. Φροντίδα Ατυχήματος
Η κάλυψη «θραύση Κρυστάλλων» (κατ΄ επιλογή €1.500,00, €2.000,00) παρέχεται μετά από αίτημα του
ασφαλισμένου και δεν είναι υποχρεωτική στις ελάχιστες καλύψεις για την ασφάλιση ΦΙΧ & AΓΡΟΤΙΚΩΝ.
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Τιμολόγιο και Διαδικασίες


Καθορισμός Ασφαλίστρου
Το ασφάλιστρο προσδιορίζεται με βάση πλήθος χαρακτηριστικών και παραμέτρων κυριότερες από τις
οποίες είναι:
1.

Τη χρήση, τον κυβισμό του κινητήρα, τους φορολογήσιμους ίππους, την μάρκα (εργοστάσιο
κατασκευής), το βάρος, το ασφαλισμένο κεφάλαιο, τον αριθμό θέσεων, τον τύπο /μοντέλο, μέτρα
προστασίας (όπως ενδεικτικά συσκευή εντοπισμού, συναγερμός, χώρος στάθμευσης), την ηλικία
του οχήματος, τη συχνότητα και το ύψος των ζημιών.

2.

Τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τους οδηγούς του, το χρόνο απόκτησης της άδειας οδήγησης, το
επάγγελμα, την ηλικία, την εμπειρία οδήγησης.

3.

Την περιοχή κίνησης του οχήματος ή τον τόπο συνήθους στάθμευσης αυτού.

Η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα υπολογισμού του ασφαλίστρου με ελάφρυνση ή επιβάρυνση αυτού,
ανάλογα με τον αριθμό των προκαλούμενων ζημιών.



Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης (Φ.Ι.Χ. Αγροτικά Aυτοκίνητα, Μοτ/τες) - 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) ως εξής:
1.

Νομός Αττικής

2.

Ηπειρωτική Ελλάδα, Εύβοια & Κρήτη

3.

Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου

4.

Νησιά (εκτός από Εύβοια και Κρήτη)

Ανά ομάδα περιοχών ισχύουν διαφορετικά ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης όσον αφορά Φ.Ι.Χ. και
Αγροτικά αυτοκίνητα. Τα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης για την χρήση Μοτοσικλέτες, Μοτοποδήλατα
ισχύουν για όλες τις περιοχές.



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.



Κλίμακα Ζημιών
Αυτοκίνητο που ασφαλίζεται στην Generali για πρώτη φορά θα ταξινομείται σε μια κατηγορία ζημιών
σύμφωνα με την δήλωση / απάντηση του ασφαλισμένου στην αίτηση ασφάλισης, όσον αφορά στην
ερώτηση: “Αριθμός υπαίτιων ζημιών αστικής ευθύνης (Ολική ή Μερική υπαιτιότητα) κατά την τελευταία
τριετία”. Το αυτοκίνητο θα ταξινομείται σε μια κατηγορία ζημιών από το 5 μέχρι το 10 (0 ζημιές στην
τριετία ισοδυναμεί στην κατηγορία 5).
Σε κάθε ετήσια ανανέωση θα εξετάζεται ο αριθμός των υπαίτιων ζημιών αστικής ευθύνης κατά
τηντελευταία διετία. Επισημαίνεται ότι η κατώτερη κατηγορία ζημιών για ένα αυτοκίνητο είναι η
κατηγορία 1.
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Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπαίτιων ζημιών αστικής ευθύνης στην τελευταία διετία είναι 0,
τότε η κατηγορία μειώνεται κατά μία.



Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπαίτιων ζημιών αστικής ευθύνης στην τελευταία διετία είναι 1,
τότε η κατηγορία παραμένει ίδια.



Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπαίτιων ζημιών αστικής ευθύνης στην τελευταία διετία είναι
μεγαλύτερος ή ίσος με 2, μία εκ των οποίων είναι εντός του έτους τότε η κατηγορία αυξάνει κατά
μία.



Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπαίτιων ζημιών αστικής ευθύνης εντός του έτους είναι
μεγαλύτερος ή ίσος με 2 τότε η κατηγορία αυξάνει κατά δύο.

Έτη Ασφάλισης

Αριθμός Ζημιών

Αρ. Ζημιών 2ετίας

Κατηγορία Ζημιών

1ο

0

0

4

2ο

1

1

4

3ο

1

2

5

4ο

0

1

5

5ο

2

2

7

6ο

1

3

8

7ο

0

1

8

8ο

0

0

7

9ο

0

0

6

10ο

1

1

6

11ο

0

1

6

12ο

0

0

5

13ο

0

0

4

14ο

0

0

3

15ο

1

1

3

Σημείωση: Η κλίμακα ζημιών ισχύει μόνο για τα προγράμματα Speed.



Επιβράβευση λόγω Ετήσιας Εφάπαξ Καταβολής Ασφαλίστρων
Η Generali επιδιώκει την έκδοση ασφαλιστηρίων με ετήσια διάρκεια ασφάλισης. Για τον σκοπό αυτό
παρέχει στους ασφαλισμένους επιβράβευση στα ασφάλιστρα του ασφαλιστηρίου ετήσιας διάρκειας.



Επιβράβευση λόγω ύπαρξης και άλλων ασφαλιστηρίων με το ίδιο ΑΦΜ
H Generali επιβραβεύει τον ασφαλισμένο λόγω ασφάλισης και άλλων περιουσιακών στοιχείων
(εξαιρουμένων των αυτοκινήτων) με τον ίδιο ΑΦΜ με την προϋπόθεση ότι τα καθαρά ετήσια
ασφάλιστρα είναι περισσότερο από €150,00. Η επιβράβευση αυτή ισχύει για Φυσικά ή Νομικά
πρόσωπα.
Σημείωση: H επιβράβευση ισχύει μόνο για τα προγράμματα Speed.
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Νέος Οδηγός σε Ηλικία – Νέος Οδηγός σε Αδεια Ικανότητας Οδήγησης
Το ασφάλιστρο Νέου Οδηγού σε ηλικία (<23 ετών) ή σε εμπειρία (<1 έτους άδεια ικανότητας
οδήγησης), υπολογίζεται επί του ασφαλίστρου των καλύψεων Αστικής Ευθύνης προς τρίτους. Ο
ασφαλισμένος υποχρεούται να τα δηλώσει κατά τη σύναψη της ασφάλισης και κατά την διάρκεια
αυτής.
Εάν συμβεί ζημιά Αστικής Ευθύνης προς τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος και δεν έχει
δηλωθεί ο νέος οδηγός. τότε ο ασφαλισμένος θα καταβάλει άμεσα στην Εταιρία επιπλέον ασφάλιστρο
60% από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου.
Εάν συμβεί ζημιά της κάλυψης Ιδίων Ζημιών οχήματος, η Generali απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης.
Οι παραπάνω υπολογισμοί πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και αυτόματα εφόσον προκύπτουν από
την αίτηση ασφάλισης και τα δεδομένα της Εταιρίας.



Απαλλαγές (Ε.Ι.Χ.)
Απαλλαγές ισχύουν για τις παρακάτω καλύψεις ως εξής:





Κάλυψη Ιδίων Ζημιών: Για κάθε ζημιά ορίζεται απαλλαγή το ποσόν κατ΄ επιλογή €300,00, €1.000,00,
€1.500,00.



Κάλυψη Κακόβουλων Ενεργειών: Για κάθε ζημιά ορίζεται απαλλαγή το ποσόν κατ΄ επιλογή €300,00,
€1.000,00, €1.500,00.



Κάλυψη Φυσικών Φαινομένων: Για κάθε ζημιά ορίζεται απαλλαγή το ποσόν των €300,00 .



Κάλυψη θραύσης Κρυστάλλων: Για κάθε ζημιά ορίζεται απαλλαγή το ποσόν των € 250,00. Στην
περίπτωση που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος να εξυπηρετηθεί μέσω της Car glass ή της Glass drive ή
και των Συνεργαζόμενων Συνεργείων του δικτύου μας, δεν θα ισχύει το ποσόν της απαλλαγής που
αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.



Κάλυψη Ενοικίασης Οχήματος λόγω Πυρκαγιάς / Ολικής Κλοπής: Για κάθε ζημιά ορίζεται χρονική
απαλλαγή οι πέντε (5) πρώτες ημέρες από την ημερομηνία ενοικίασης.

Απαλλαγές (Λοιπές χρήσεις)
Απαλλαγές ισχύουν για τις παρακάτω καλύψεις ως εξής:


Κάλυψη Ιδίων Ζημιών: Για κάθε ζημιά ορίζεται απαλλαγή ίση με ποσοστό 2% του ασφαλισμένου
κεφαλαίου με ελάχιστο το ποσό των €300,00.



Κάλυψη Κακόβουλων Ενεργειών: Για κάθε ζημιά ορίζεται απαλλαγή ίση με ποσοστό 2% του
ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο το ποσό των €300,00.



Κάλυψη Φυσικών Φαινομένων: Για κάθε ζημιά ορίζεται απαλλαγή ίση με ποσοστό 2% του
ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο το ποσό των €300,00.



Κάλυψη Ενοικίασης Οχήματος λόγω Πυρκαγιάς/ Ολικής Κλοπής: Για κάθε ζημιά ορίζεται χρονική
απαλλαγή οι πέντε (5) πρώτες ημέρες από την ημερομηνία ενοικίασης.
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Διαχείριση – Έκδοση Ασφαλιστηρίων & Προσθέτων Πράξεων
1.

Για την αποδοχή της κάλυψης και την ασφάλιση οποιουδήποτε οχήματος είναι απαραίτητη η
υποβολή στην Generali όλων των παρακάτω δικαιολογητικών:


Πλήρως συμπληρωμένη ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης μέσω “Thesis” κατά δήλωση του
ασφαλισμένου ή μετά από εξουσιοδότησή του, από τον διαμεσολαβούντα συνεργάτη και να
αποστέλλεται στην Generali.



Πλήρως συμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση ασφάλισης τα προσωπικά στοιχεία του
«κυρίως οδηγού» εφόσον είναι διαφορετικός από τον ασφαλισμένο, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ,
ΔΟΥ, επάγγελμα, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης της άδειας οδήγησης,
οικογενειακή κατάσταση και την Διεύθυνση αλληλογραφίας.



Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

2.

Δεν είναι δυνατή η ανάληψη της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης εφόσον το όχημα δεν φέρει
πινακίδες κυκλοφορίας.

3.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ασφαλιστηρίου είναι δυνατή μόνο μετά από γραπτή αίτηση του
ασφαλισμένου ή του συνεργάτη που ενεργεί για λογαριασμό του ασφαλισμένου.
Οποιαδήποτε τροποποίηση στοιχείων ασφαλιστηρίου που είναι ήδη στο χαρτοφυλάκιο της
Generali και η οποία εκδίδεται με ημερομηνία ισχύος μετά την ημερομηνία εφαρμογής νέου
τιμολογίου, θα επιφέρει αναλογική τροποποίηση των ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου με βάση
αυτό.

4.

Η ακύρωση του ασφαλιστηρίου είναι δυνατή μόνο μετά από γραπτή αίτηση του ασφαλισμένου. Η
αποστολή της εντολής του πελάτη μπορεί να γίνει με ταχυδρομική επιστολή, μέσω fax ή
ηλεκτρονικά στα στοιχεία επικοινωνίας της Generali.

5.

Η Εταιρία υποχρεούται από 1η Δεκεμβρίου 2011 να παραδίδει μαζί με κάθε νέο ασφαλιστήριο
αυτοκινήτου εκτός των αναφερομένων στην ασφαλιστική νομοθεσία εντύπων, τα πιο κάτω
έγγρaφα:

Αίτηση Αποζημίωσης

Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος

Συνοπτική μνεία του περιεχομένου της απόφασης 3/5/26.01.2011 της Τράπεζας της Ελλάδος
σχετικής με τη Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών και Καταβολής Αποζημίωσης

Το έντυπο «Απόδειξη Παράδοσης - Παραλαβής Ασφαλιστηρίου» θα πρέπει να υπογράφεται
από τον ασφαλισμένο και να επιστρέφεται στην Εταιρία.
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Εισαγωγή
Στην Ελλάδα όπου η αγορά μικραίνει, ο ανταγωνισμός αυξάνεται, οι τεχνολογίες συνεχώς αναπτύσσονται,
οι απαιτήσεις επιβάλλουν αναθεώρηση και αλλαγή νοοτροπίας. Σε αυτή την νέα πραγματικότητα η
Generali, έχοντας πάντα ως γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της, προχώρησε για
μία ακόμα φορά σε αναβάθμιση των υπηρεσιών της, εγκαινιάζοντας μία νέα υπηρεσία: αυτή της
«Αυτόματης Έκδοσης Πρασίνων Καρτών».
Η νέα αυτή υπηρεσία δίνει την δυνατότητα σε κάθε συνεργάτη να εκδίδει αυτόματα το πιστοποιητικό της
Πράσινης Κάρτας, με την χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Thesis της Generali.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα καλωσορίσετε την νέα αυτή εφαρμογή, και έχουμε την πεποίθηση ότι με τη σωστή
διαχείριση των αναγκών των συνεργατών μας συμμετέχουμε κι εμείς στη διευκόλυνση της καθημερινής
σας εργασίας.

Σύστημα Διεθνούς Ασφάλισης
Το Σύστημα Διεθνούς Ασφάλισης (ΣΔΑ) ιδρύθηκε το 1949 προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις και
τις διεθνείς μεταφορές στην Ευρώπη καθώς και τις αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα.
Σκοπός του Συστήματος Διεθνούς Ασφάλισης (ΣΔΑ) είναι η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτων,
με την χορήγηση ενός διεθνούς πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης, την Πράσινη Κάρτα ή
Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης.
Σε κάθε χώρα μέλος του ΣΔΑ, έχει ιδρυθεί ένας οργανισμός με την ονομασία Γραφείο Διεθνούς
Ασφάλισης, με σκοπό την χορήγηση Πρασίνων Καρτών στις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη του ΣΔΑ, και να
διακανονίζει ζημιές από τροχαία ατυχήματα.
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Πράσινη Κάρτα
Ti είναι η Πράσινη Κάρτα
Η Πράσινη Κάρτα ή αλλιώς Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης, είναι το έντυπο που απαιτείται από τις
αρμόδιες ξένες αρχές για την πιστοποίηση της ασφάλισης του οχήματος από Αστική Ευθύνη, όταν
κυκλοφορεί εκτός της χώρας προέλευσής του, με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες αποζημίωσης όταν
συμβεί κάποιο ατύχημα.

Μορφή Πράσινης Κάρτας
Οι πράσινες κάρτες έχουν πανευρωπαϊκά την ίδια μορφή, εκδίδονται εις διπλούν, έχουν 11 παραγράφους /
πεδία προς συμπλήρωση και ένα πίνακα με τα διεθνή διακριτικά γράμματα των 45 χωρών μελών του ΣΔΑ.
Συγκεκριμένα, τα πεδία της κάρτας έχουν ως εξής:


Πεδίο 1: Αναγράφεται «Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτου».



Πεδίο 2: Αναγράφεται το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης κάτω από την αιγίδα του οποίου εκδίδεται το
αντίστοιχο πιστοποιητικό – Πράσινη Κάρτα.



Πεδίο 3: Αναγράφονται οι ημερομηνίες ισχύος της Πράσινης Κάρτας, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται
στο χρονικό διάστημα κάλυψης.



Πεδίο 4: Αναγράφονται τα διεθνή διακριτικά αρχικά της χώρας που εδρεύει το Γραφείο Διεθνούς
Ασφάλισης, ο κωδικός αριθμός της ασφαλιστικής εταιρίας που εκδίδει την κάρτα και ο αριθμός
Πράσινης Κάρτας.
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Πεδίο 5: Αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ή αν δεν υπάρχει, ο αριθμός πλαισίου.



Πεδίο 6: Αναγράφεται η κατηγορία του οχήματος.



Πεδίο 7: Αναγράφεται η μάρκα του οχήματος.



Πεδίο 8: Αναγράφονται πληροφορίες για την εδαφική ισχύ της Πράσινης Κάρτας.



Πεδίο 9: Αναγράφονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση) του ασφαλισμένου ή του οδηγού
του οχήματος με λατινικούς χαρακτήρες. Τα πεδία αυτά δέχονται μόνο γράμματα, αριθμούς και κενά
(όχι χαρακτήρες ή σύμβολα).



Πεδίο 10: Αναγράφονται τα στοιχεία του ασφαλιστή που εκδίδει την Πράσινη Κάρτα.



Πεδίο 11: Τίθεται η υπογραφή της ασφαλιστικής επιχείρησης που εκδίδει την Πράσινη Κάρτα.

Στην πίσω πλευρά της Κάρτας αναγράφονται οδηγίες προς τον Ασφαλισμένο και αναλυτικός κατάλογος
όλων των Γραφείων Πρασίνων Καρτών.
Διευκρινήσεις


Η Πράσινη Κάρτα δεν ισχύει για τις χώρες των οποίων τα διεθνή αναγνωριστικά έχουν διαγραφεί
με Χ.



Η ισχύς της Πράσινης Κάρτας δεν υφίσταται στην χώρα το Γραφείο της οποίας την έχει εκδώσει.



Δεν εκδίδεται Πράσινη Κάρτα για οχήματα με ξένες πινακίδες.



Η προτεινόμενη, από το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, ελάχιστη διάρκεια της Πράσινης Κάρτας
μπορεί να είναι ένας μήνας ή πολλαπλάσια του ενός μήνα. Η μέγιστη διάρκεια δεν μπορεί να
υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.



Δεν είναι εφικτή η έκδοση νέας Πράσινης Κάρτας αν έχει εκδοθεί άλλη για το ίδιο χρονικό διάστημα.



Έχετε την δυνατότητα να ορίσετε τις χώρες στις οποίες ΔΕΝ ισχύει η Πράσινη Κάρτα, μαρκάροντας
με την επιλογή σας ().



Η επέκταση της Αστικής Ευθύνης σε κάθε χώρα που αναφέρεται στο έντυπο της Πράσινης
Κάρτας είναι δωρεάν.



Η Πράσινη Κάρτα δεν ακυρώνεται μετά την ημερομηνία έναρξης.



Ο Ασφαλισμένος κατά την διάρκεια του ταξιδίου του θα πρέπει να έχει μαζί του δύο (2) αντίγραφα
της Πράσινης Κάρτας.
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Ενότητα 10

Διαδικασία Αυτόματης Έκδοσης Πράσινης Κάρτας

Η διαδικασία έκδοσης πράσινης κάρτας μέσω της πλατφόρμας του Thesis, αποτελείται από τα ακόλουθα
εύκολα και απλά βήματα:
1.

Από το κεντρικό μενού της ηλεκτρονικής εφαρμογής Thesis επιλέγετε το πεδίο «Συμβόλαια».

2.

Στο μενού που εμφανίζεται, συμπληρώνετε στο πεδίο «Αριθμός» τον αριθμό του Ασφαλιστηρίου
Συμβολαίου για το οποίο θέλετε να εκδώσετε την Πράσινη Κάρτα. Στην συνέχεια, με μονό κλικ
επιλέγετε το πεδίο «Αναζήτηση».

Στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας, το THESIS σας εμφανίζει αυτόματα την σχετική επιλογή για την
έκδοση της Πράσινης Κάρτας.

3.

Πατώντας το πλήκτρο «Έκδοση Πράσινης Κάρτας», εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη η οποία
αποτελείται από τρείς (3) ενότητες:

Η πρώτη που αναφέρεται στα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Η δεύτερη που αναφέρεται στις ήδη υπάρχουσες πράσινες κάρτες
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Ενότητα 10



Η τρίτη που αναφέρεται στα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση νέας πράσινης κάρτας

Υπάρχουσες Πράσινες Κάρτες
Από την ενότητα αυτή, μπορείτε να δείτε τις πράσινες κάρτες που έχετε εκδώσει, προκειμένου να τις
εκτυπώσετε και να τις δώσετε στους πελάτες σας.


Από το μενού «Προβολή Κάρτας» εμφανίζεται στην οθόνη σας η πράσινη κάρτα που εκδώσατε.



Με την επιλογή «Άνοιγμα» εμφανίζεται η πράσινη κάρτα που έχετε επιλέξει σε μορφή pdf για να την
εκτυπώσετε,



Στο τελικό στάδιο, επιλέγετε από την οθόνη σας εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας ή να
ακυρώσετε την όλη διαδικασία.
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Ενότητα 10

Στοιχεία Νέας Πράσινης Κάρτας
Από την ενότητα αυτή, μπορείτε να προχωρήσετε στη δημιουργία Νέας Πράσινης Κάρτας,
συμπληρώνοντας τα ακόλουθα πεδία:

Την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης της Πράσινης Κάρτας,

Το ονοματεπώνυμο του πελάτη με λατινικούς χαρακτήρες,

Τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα με λατινικούς χαρακτήρες,

Τις χώρες στις οποίες δεν ισχύει η πράσινη κάρτα.

Στη συνέχεια επιλέγετε το πλήκτρο «Δημιουργία Πράσινης Κάρτας», που βρίσκεται κάτω δεξιά της
οθόνης σας.
Σημείωση: Η εκτύπωση της κάρτας πρέπει να γίνεται σε σελίδα μεγέθους Α4 και χρώματος ανοικτού
πράσινου.
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Ενότητα 10

Η δημιουργία της Νέας Πράσινης Κάρτας καθώς και η διαδικασία έκδοσης της έχουν ολοκληρωθεί.
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Ενότητα 10

Πολιτική της Generali

Σας παραθέτουμε πιο κάτω σημαντικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν στην πολιτική ανάληψης, και τις
διαδικασίες αυτόματης έκδοσης / επανεκτύπωσης των Πράσινων Καρτών.
1. Σε περίπτωση συμπλήρωσης / υποβολής λανθασμένων στοιχείων, η Πράσινη Κάρτα ακυρώνεται από
τα κεντρικά γραφεία της Generali και αντικαθίσταται με νέα κάρτα, ίδιας διάρκειας.
2. Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και η Πράσινη
Κάρτα (και τα δύο αντίγραφα), επιστρέφονται στην εταιρία, μαζί με αντίγραφο της μεταβιβασμένης
άδειας ή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη ότι το όχημα έχει μεταβιβαστεί και ως εκ τούτου επιθυμεί την
ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της Πράσινης Κάρτας. Η ακύρωση πραγματοποιείται
από την ημερομηνία παραλαβής των παραπάνω εγγράφων.
3. Υπάρχει δυνατότητα επανεκτύπωσης της Πράσινης Κάρτας από το πεδίο «Προβολή Κάρτας», ενότητα
«Υπάρχουσες Πράσινες Κάρτες». Σε αυτή την περίπτωση η λέξη «Αντίγραφο» και ο αριθμός των
αντιγράφων που έχουν πραγματοποιηθεί (π.χ. 2) εμφανίζονται αυτόματα, σε παρένθεση, στο δεξί
πάνω μέρος της Πράσινης Κάρτας.
4. Πράσινη κάρτα με προορισμό την Αλβανία εκδίδεται πλέον και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Thesis χωρίς καμία χρέωση.
5. Στα πρωτασφαλιστήρια δεν ισχύουν οι προαιρετικές καλύψεις για καμία χώρα, μέχρι τουλάχιστον το
πέρας των πρώτων έξι (6) μηνών.
6. Οι προαιρετικές καλύψεις προσφέρονται μόνο για χώρες της Ε.Ε. μετά την πρώτη ανανέωση του
ασφαλιστηρίου, εξαιρουμένης της μερικής κλοπής, των ιδίων ζημιών, των τρομοκρατικών και
κακόβουλων ενεργειών και φυσικών φαινομένων.
7. Ο συνεργάτης και ο πελάτης ενημερώνεται για τις προαιρετικές καλύψεις που ισχύουν εκτός της
Ελληνικής επικράτειας από το κείμενο που εμφανίζεται στα σχόλια της Πράσινης Κάρτας όταν πρόκειται
για αυτόματη έκδοση, ή από τους ειδικούς όρους της πρόσθετης πράξης όταν η έκδοση γίνεται από τα
κεντρικά γραφεία της Generali.
8. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος θέλει να ταξιδέψει σε χώρα που δεν ανήκει στο Σύστημα Πράσινης
Κάρτας (σε αυτές περιλαμβάνεται και το Κόσοβο), κατά την είσοδό του στη χώρα αυτή θα πρέπει να
συνάψει τοπική ασφάλιση που θα τον καλύπτει για όσο διάστημα θα παραμείνει εκεί.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

- 184 -

Ενότητα 10

Συμβουλές για Τροχαίο Ατύχημα στο Εξωτερικό
Είναι πολύ σημαντικό να έχουν οι Ασφαλισμένοι μας σωστή ενημέρωση σε περίπτωση που εμπλακούν σε
κάποιο ατύχημα για το διάστημα που βρίσκονται στο εξωτερικό. Στην ενότητα αυτή θα αντλήσετε χρήσιμες
πληροφορίες για κάθε περίπτωση.


Ο οδηγός εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα θα πρέπει να καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας του
άλλου ή των άλλων οχημάτων και οπωσδήποτε να ειδοποιήσει την Αστυνομία για να καταγράψει το
συμβάν.



Σε περίπτωση που ευθύνεται ο Ασφαλισμένος μας για το ατύχημα, θα δώσει στην αστυνομική αρχή ή
στον άλλο οδηγό το αντίγραφο της πράσινης κάρτας και θα επικοινωνήσει με τον Κλάδο Ζημιών της
Generali ή με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για να δηλώσει το ατύχημα.
Επισημαίνεται ότι στο πίσω μέρος της Πράσινης κάρτας, αναγράφονται όλα τα στοιχεία των Γραφείων
Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών που μετέχουν στο Σύστημα.



Σε περίπτωση που δεν ευθύνεται ο Ασφαλισμένος για το ατύχημα, και διεκδικεί αποζημίωση πρέπει να
φροντίσει να κρατήσει πλήρη στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος που τον χτύπησε και να
ζητήσει από τον άλλο οδηγό να κάνει τη σχετική δήλωση. Εάν το ατύχημα έχει συμβεί σε χώρο της Ε.Ε.
μπορεί να διεκδικήσει την αποζημίωσή του επιστρέφοντας στην Ελλάδα απευθυνόμενος για
πληροφορίες είτε στο Επικουρικό Κεφάλαιο της Ελλάδας, όπου λειτουργεί το Κέντρο Πληροφοριών με
τους αντιπροσώπους ζημιών των ασφαλιστικών εταιριών κρατών –μελών της Ε.Ε. είτε στο Γραφείο
Διεθνούς Ασφάλισης (Οργανισμός Αποζημίωσης), στην περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρία δεν έχει
διορίσει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Οι αντιπρόσωποι ζημιών 4 ης Οδηγίας των αλλοδαπών
ασφαλιστικών στην Ελλάδα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών.
Εάν το αυτοκίνητο του Ασφαλισμένου πρέπει να επισκευαστεί όσο θα βρίσκεται στο εξωτερικό θα
πρέπει να απευθυνθεί για την αποζημίωσή του στην ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού.
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Ενότητα 10

Τιμολόγιο Αυτοκινήτου

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
1. OΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.
1.1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Ι.Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 15%.
ΙΠΠΟΙ
ΕΩΣ10
11 έως 15
16 έως 20
21 έως 30
31 έως 40
41 έως 55
56 έως 75
πάνω από 75

ΒΜ 3
355,49
395,40
457,05
504,17
574,41
646,59
711,59
747,33

ΒΜ 4
378,07
420,50
486,07
536,19
610,88
687,64
756,77
794,78

ΒΜ 5
411,92
458,16
529,60
584,20
665,59
749,22
824,54
865,96

ΒΜ 6
440,14
489,54
565,87
624,22
711,18
800,54
881,01
925,27

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΒΜ 7
473,99
527,20
609,40
672,23
765,88
862,12
948,78
996,45

ΒΜ 8
502,21
558,58
645,67
712,25
811,47
913,44
1.005,26
1.055,76

ΒΜ 9
530,42
589,96
681,94
752,26
857,06
964,76
1.061,73
1.115,07

ΒΜ 10
564,28
627,62
725,47
800,28
911,76
1.026,34
1.129,50
1.186,25

ΒΜ 3
209,11
232,59
268,85
296,57
337,89
380,35
418,58
439,61

ΒΜ 4
222,39
247,36
285,92
315,40
359,34
404,50
445,16
467,52

ΒΜ 5
242,31
269,51
311,53
343,65
391,52
440,72
485,02
509,39

ΒΜ 6
258,90
287,97
332,86
367,19
418,34
470,91
518,24
544,28

ΒΜ 7
278,82
310,12
358,47
395,43
450,52
507,13
558,11
586,14

ΒΜ 8
295,42
328,58
379,81
418,97
477,33
537,32
591,33
621,03

ΒΜ 9
312,01
347,04
401,14
442,51
504,15
567,50
624,55
655,92

ΒΜ 10
331,93
369,19
426,75
470,75
536,33
603,73
664,41
697,79

ΒΜ 6
171,75
180,46
189,61
193,89
221,06
248,98
274,13
287,96

ΒΜ 7
184,97
194,35
204,20
208,80
238,07
268,14
295,21
310,11

ΒΜ 8
195,98
205,91
216,35
221,23
252,24
284,10
312,79
328,56

ΒΜ 9
206,99
217,48
228,50
233,66
266,41
300,06
330,36
347,02

ΒΜ 10
220,20
231,36
243,09
248,58
283,41
319,21
351,44
369,17

1.2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Ι.Χ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 15%.
ΙΠΠΟΙ
ΕΩΣ10
11 έως 15
16 έως 20
21 έως 30
31 έως 40
41 έως 55
56 έως 75
πάνω από 75

ΒΜ 3
235,83
247,79
260,35
266,23
303,53
341,87
376,40
395,38

ΒΜ 4
250,80
263,52
276,88
283,13
322,80
363,58
400,30
420,49

ΒΜ 5
273,27
287,12
301,67
308,48
351,71
396,14
436,14
458,14

ΒΜ 6
291,98
306,79
322,34
329,61
375,80
423,27
466,02
489,52

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΒΜ 7
314,44
330,39
347,13
354,97
404,71
455,83
501,86
527,18

ΒΜ 8
333,16
350,05
367,79
376,10
428,80
482,96
531,74
558,56

ΒΜ 9
351,88
369,72
388,46
397,23
452,89
510,10
561,61
589,94

ΒΜ 10
374,34
393,32
413,25
422,58
481,80
542,66
597,46
627,60

ΒΜ 3
138,72
145,76
153,15
156,60
178,55
201,10
221,41
232,58

ΒΜ 4
147,53
155,01
162,87
166,55
189,89
213,87
235,47
247,35

ΒΜ 5
160,74
168,90
177,46
181,46
206,89
233,02
256,55
269,50

ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
2. ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ & ΚΡΗΤΗΣ.
2.1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Ι.Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 15%.
ΙΠΠΟΙ
ΕΩΣ10
11 έως 15
16 έως 20
21 έως 30
31 έως 40
41 έως 55
56 έως 75
πάνω από 75

BM 3
205,48
228,54
264,17
291,41
332,01
373,73
411,30
431,96

BM 4
218,52
243,05
280,95
309,92
353,09
397,46
437,41
459,39

BM 5
238,09
264,82
306,11
337,67
384,71
433,05
476,58
500,52

ΒΜ 6
254,40
282,96
327,07
360,80
411,06
462,71
509,23
534,81

ΒΜ 7
273,97
304,72
352,23
388,55
442,68
498,31
548,40
575,95

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.
ΒΜ 8
290,28
322,86
373,20
411,68
469,03
527,97
581,04
610,23

ΒΜ 9
306,58
341,00
394,16
434,81
495,38
557,63
613,68
644,51

ΒΜ 10
326,15
362,76
419,32
462,56
527,00
593,22
652,85
685,65

BM 3
120,87
134,44
155,40
171,42
195,30
219,84
241,94
254,09

BM 4
128,54
142,97
165,26
182,30
207,70
233,80
257,30
270,23

BM 5
140,05
155,78
180,06
198,63
226,30
254,74
280,34
294,43

ΒΜ 6
149,65
166,44
192,40
212,23
241,80
272,18
299,54
314,59

ΒΜ 7
161,16
179,25
207,20
228,56
260,40
293,12
322,59
338,79

ΒΜ 8
170,75
189,92
219,53
242,16
275,90
310,57
341,79
358,96

ΒΜ 9
180,34
200,59
231,86
255,77
291,40
328,02
360,99
379,12

ΒΜ 10
191,85
213,39
246,66
272,09
310,00
348,95
384,03
403,32

ΒΜ 6
105,54
110,90
116,52
119,15
135,84
153,00
168,45
176,95

ΒΜ 7
113,66
119,43
125,48
128,31
146,29
164,77
181,41
190,56

ΒΜ 8
120,43
126,53
132,95
135,95
155,00
174,58
192,21
201,90

ΒΜ 9
127,19
133,64
140,42
143,59
163,71
184,38
203,00
213,25

ΒΜ 10
135,31
142,17
149,38
152,75
174,16
196,15
215,96
226,86

2.2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Ι.Χ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 15%.
ΙΠΠΟΙ
ΕΩΣ10
11 έως 15
16 έως 20
21 έως 30
31 έως 40
41 έως 55
56 έως 75
πάνω από 75

BM 3
144,92
152,27
159,98
163,60
186,52
210,08
231,30
242,96

BM 4
154,12
161,94
170,14
173,98
198,36
223,42
245,98
258,39

BM 5
167,92
176,44
185,38
189,56
216,13
243,43
268,01
281,53

ΒΜ 6
179,42
188,52
198,08
202,55
230,93
260,10
286,37
300,81

ΒΜ 7
193,22
203,02
213,31
218,13
248,69
280,11
308,39
323,95

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.
ΒΜ 8
204,73
215,11
226,01
231,11
263,50
296,78
326,75
343,23

ΒΜ 9
216,23
227,19
238,71
244,10
278,30
313,45
345,11
362,52

ΒΜ 10
230,03
241,69
253,94
259,68
296,07
333,46
367,14
385,66

BM 3
85,25
89,57
94,11
96,23
109,72
123,58
136,06
142,92

BM 4
90,66
95,26
100,08
102,34
116,68
131,42
144,69
151,99

BM 5
98,78
103,79
109,05
111,51
127,13
143,19
157,65
165,61

ΑΕ ΗΠΕΙΡ. ΕΛΛ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
3. ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ & ΕΒΡΟΥ
3.1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Ι.Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 15%.
ΙΠΠΟΙ
ΕΩΣ10
11 έως 15
16 έως 20
21 έως 30
31 έως 40
41 έως 55
56 έως 75
πάνω από 75

BM 3
227,52
253,06
292,51
322,67
367,62
413,82
455,42
478,29

BM 4
241,96
269,12
311,08
343,16
390,96
440,09
484,33
508,66

BM 5
263,63
293,22
338,94
373,89
425,98
479,50
527,70
554,21

ΒΜ 6
281,69
313,31
362,16
399,50
455,15
512,35
563,85
592,17

ΒΜ 7
303,36
337,41
390,01
430,23
490,16
551,76
607,22
637,73

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.
ΒΜ 8
321,41
357,49
413,23
455,84
519,34
584,60
643,36
675,69

ΒΜ 9
339,47
377,58
436,44
481,45
548,52
617,44
679,51
713,64

ΒΜ 10
361,14
401,68
464,30
512,18
583,53
656,85
722,88
759,20

BM 3
133,83
148,86
172,07
189,81
216,25
243,42
267,89
281,35

BM 4
142,33
158,31
182,99
201,86
229,98
258,88
284,90
299,21

BM 5
155,08
172,48
199,38
219,94
250,57
282,06
310,41
326,01

ΒΜ 6
165,70
184,30
213,03
235,00
267,74
301,38
331,68
348,34

ΒΜ 7
178,44
198,48
229,42
253,08
288,33
324,56
357,19
375,13

ΒΜ 8
189,07
210,29
243,08
268,14
305,49
343,88
378,45
397,46

ΒΜ 9
199,69
222,10
256,73
283,20
322,66
363,20
399,71
419,79

ΒΜ 10
212,43
236,28
273,12
301,28
343,25
386,39
425,22
446,59

ΒΜ 6
106,49
111,89
117,56
120,21
137,06
154,37
169,96
178,53

ΒΜ 7
114,68
120,49
126,60
129,46
147,60
166,24
183,03
192,27

ΒΜ 8
121,50
127,67
134,14
137,16
156,39
176,14
193,93
203,71

ΒΜ 9
128,33
134,84
141,67
144,87
165,17
186,04
204,82
215,15

ΒΜ 10
136,52
143,45
150,72
154,12
175,71
197,91
217,90
228,89

3.2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Ι.Χ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 15%.
ΙΠΠΟΙ
ΕΩΣ10
11 έως 15
16 έως 20
21 έως 30
31 έως 40
41 έως 55
56 έως 75
πάνω από 75

BM 3
146,22
153,63
161,42
165,06
188,19
211,96
233,37
245,14

BM 4
155,50
163,38
171,67
175,54
200,14
225,42
248,18
260,70

BM 5
169,42
178,02
187,04
191,26
218,06
245,61
270,41
284,05

ΒΜ 6
181,03
190,21
199,85
204,36
233,00
262,43
288,93
303,50

ΒΜ 7
194,95
204,84
215,22
220,08
250,92
282,62
311,15
326,85

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.
ΒΜ 8
206,56
217,03
228,03
233,18
265,86
299,44
329,68
346,31

ΒΜ 9
218,16
229,23
240,84
246,28
280,79
316,26
348,20
365,76

ΒΜ 10
232,09
243,86
256,22
262,00
298,72
336,45
370,42
389,11

BM 3
86,01
90,37
94,95
97,09
110,70
124,68
137,27
144,20

BM 4
91,47
96,11
100,98
103,26
117,73
132,60
145,99
153,35

BM 5
99,66
104,72
110,02
112,51
128,27
144,47
159,06
167,09

ΑΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
4. ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΝΗΣΙΩΝ ΠΛΗΝ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΚΡΗΤΗΣ.
4.1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Ι.Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 15%.
ΙΠΠΟΙ
ΕΩΣ10
11 έως 15
16 έως 20
21 έως 30
31 έως 40
41 έως 55
56 έως 75
πάνω από 75

BM 3
223,96
249,10
287,94
317,63
361,88
407,35
448,30
470,82

BM 4
238,18
264,92
306,22
337,80
384,86
433,22
476,76
500,71

BM 5
259,51
288,64
333,64
368,05
419,32
472,01
519,46
545,55

ΒΜ 6
277,29
308,41
356,50
393,26
448,04
504,34
555,04
582,92

ΒΜ 7
298,62
332,14
383,92
423,51
482,51
543,14
597,73
627,76

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.
ΒΜ 8
316,39
351,91
406,77
448,72
511,23
575,47
633,31
665,13

ΒΜ 9
334,17
371,68
429,63
473,92
539,95
607,80
668,89
702,49

ΒΜ 10
355,49
395,40
457,05
504,17
574,41
646,59
711,59
747,33

BM 3
131,74
146,53
169,38
186,84
212,87
239,62
263,71
276,95

BM 4
140,11
155,83
180,13
198,70
226,39
254,83
280,45
294,54

BM 5
152,65
169,79
196,26
216,50
246,66
277,65
305,56
320,91

ΒΜ 6
163,11
181,42
209,70
231,33
263,55
296,67
326,49
342,89

ΒΜ 7
175,66
195,37
225,84
249,12
283,83
319,49
351,61
369,27

ΒΜ 8
186,11
207,00
239,28
263,95
300,72
338,51
372,54
391,25

ΒΜ 9
196,57
218,63
252,72
278,78
317,62
357,53
393,47
413,23

ΒΜ 10
209,11
232,59
268,85
296,57
337,89
380,35
418,58
439,61

ΒΜ 6
120,23
126,32
132,73
135,72
154,74
174,29
191,89
201,57

ΒΜ 7
129,48
136,04
142,94
146,16
166,65
187,70
206,65
217,07

ΒΜ 8
137,18
144,14
151,44
154,86
176,56
198,87
218,95
230,00

ΒΜ 9
144,89
152,24
159,95
163,56
186,48
210,04
231,25
242,92

ΒΜ 10
154,14
161,96
170,16
174,00
198,39
223,45
246,01
258,42

4.2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Ι.Χ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 15%.
ΙΠΠΟΙ
ΕΩΣ10
11 έως 15
16 έως 20
21 έως 30
31 έως 40
41 έως 55
56 έως 75
πάνω από 75

BM 3
165,08
173,45
182,24
186,36
212,47
239,31
263,48
276,77

BM 4
175,56
184,47
193,82
198,19
225,96
254,51
280,21
294,34

BM 5
191,29
200,99
211,17
215,94
246,20
277,30
305,30
320,70

ΒΜ 6
204,39
214,75
225,64
230,73
263,06
296,29
326,21
342,67

ΒΜ 7
220,11
231,27
242,99
248,48
283,30
319,08
351,30
369,03

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.
ΒΜ 8
233,21
245,04
257,46
263,27
300,16
338,07
372,21
390,99

ΒΜ 9
246,31
258,80
271,92
278,06
317,02
357,07
393,13
412,96

ΒΜ 10
262,04
275,32
289,28
295,81
337,26
379,86
418,22
439,32

BM 3
97,11
102,03
107,20
109,62
124,98
140,77
154,99
162,81

BM 4
103,27
108,51
114,01
116,58
132,92
149,71
164,83
173,14

BM 5
112,52
118,23
124,22
127,02
144,82
163,12
179,59
188,65

ΑΕ ΝΗΣΙΩΝ

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 Φ.Ι.Χ. & ΑΓΡ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

Α. ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Β. ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
Γ. ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
Δ. ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ανά € 1.000 μέχρι τα πρώτα € 12.000
ανά € 1.000 μετά τα πρώτα € 12.000
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Ε. ΔΙΑΣΑΛΕΥΣΗ/ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΤΡΟΜ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 15%.

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

BM 3
5,04
5,96
3,81

BM 4
5,36
6,34
4,06

BM 5
5,84
6,90
4,42

ΒΜ 6
6,24
7,38
4,72

ΒΜ 7
6,72
7,94
5,09

ΒΜ 8
7,12
8,42
5,39

ΒΜ 9
7,52
8,89
5,69

ΒΜ 10
8,00
9,46
6,05

BM 3
2,96
3,51
2,24

BM 4
3,15
3,73
2,39

BM 5
3,43
4,06
2,60

ΒΜ 6
3,67
4,34
2,78

ΒΜ 7
3,95
4,67
2,99

ΒΜ 8
4,19
4,95
3,17

ΒΜ 9
4,42
5,23
3,35

ΒΜ 10
4,71
5,56
3,56

43,71
30,07

46,48
31,98

50,65
34,84

54,11
37,23

58,28
40,10

61,75
42,48

65,22
44,87

69,38
47,73

25,71
17,69

27,34
18,81

29,79
20,50

31,83
21,90

34,28
23,59

36,32
24,99

38,36
26,39

40,81
28,08

BM 4
0,57

BM 5
0,62

ΒΜ 6
0,66

ΒΜ 7
0,71

ΒΜ 8
0,76

ΒΜ 9
0,80

ΒΜ 10
0,85

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

BM 3
0,91

BM 4
0,97

BM 5
1,06

ΒΜ 6
1,13

ΒΜ 7
1,22

ΒΜ 8
1,29

ΒΜ 9
1,36

ΒΜ 10
1,45

BM 3
0,54

ΣΤ. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 1.500
Για ασφαλισμένο κεφάλαιο € 2.000
Ζ. ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Για κάθε € 1.000 ασφαλισμένης αξίας.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

24,06 €
42,24 €

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS.

14,15 €
24,85 €

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS.

2,56 €

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS.

1,51 €

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ BONUS / MALUS.

Ορίζεται απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά 2% επι της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 300

ΣΥΜΠΛ. ΚΙΝ∆.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ.
Η. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
Τα ασφάλιστρα είναι κοινά για τους οδηγούς Φ.Ι.Χ & Φ.Ι.Χ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ αυτοκινήτων.
ΠΛΑΝΟ 1

ΠΛΑΝΟ 2

ΠΛΑΝΟ 3

ΠΛΑΝΟ 4

Θάνατος από ατύχημα
Μον. ολική ανικανότητα από ατύχημα
Μον. μερική ανικανότητα από ατύχημα
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα

9.000,00
9.000,00
9.000,00
300,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΠΛΑΝΟ 1

ΠΛΑΝΟ 2

ΠΛΑΝΟ 3

ΠΛΑΝΟ 4

17,57
10,33

32,73
19,25

49,62
29,19

63,51
37,36

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

15.000,00
15.000,00
15.000,00
600,00

24.000,00
24.000,00
24.000,00
900,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.200,00

Θ. ΝΟΜΙΚΕΣ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Τα ασφάλιστρα είναι κοινά για τους οδηγούς Ι.Χ.Ε. & Φ.Ι.Χ / ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ αυτοκινήτων.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

5,21
2,61

Ι. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Τα ασφάλιστρα είναι κοινά για τους οδηγούς Ι.Χ.Ε. & Φ.Ι.Χ / ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ αυτοκινήτων.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

4,19
2,09

ΣΥΜΠΛ ΠΡΣ. ΑΤ-Ν.∆-ΡΥΜ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Το παρακάτω τιμολόγιο ισχύει για όλες τις περιοχές.
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 15%.
ΚΥΒΙΚΑ (cc)
Μέχρι 125 cc
Από 126 μέχρι 250 cc
Από 251 cc και πάνω

BM 3
120,85
138,98
239,51

BM 4
128,52
147,81
254,72

BM 5
140,03
161,04
277,53

ΒΜ 6
149,62
172,07
296,54

ΒΜ 7
161,13
185,31
319,35

ΒΜ 8
170,72
196,34
338,36

ΒΜ 9
180,32
207,37
357,37

ΒΜ 10
191,82
220,61
380,18

ΒΜ 6
88,01
101,22
174,44

ΒΜ 7
94,78
109,01
187,85

ΒΜ 8
100,43
115,49
199,04

ΒΜ 9
106,07
121,98
210,22

ΒΜ 10
112,84
129,77
223,64

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.
BM 3
71,09
81,75
140,89

BM 4
75,60
86,95
149,84

BM 5
82,37
94,73
163,25

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Περιλαμβάνεται η έκπτωση 15%.
BM 3
58,35

BM 4
62,05

BM 5
67,61

ΒΜ 6
72,24

ΒΜ 7
77,80

ΒΜ 8
82,43

ΒΜ 9
87,06

ΒΜ 10
92,62

ΒΜ 6
42,50

ΒΜ 7
45,76

ΒΜ 8
48,49

ΒΜ 9
51,21

ΒΜ 10
54,48

ΒΜ 7
0,67
0,40

ΒΜ 8
0,71
0,42

ΒΜ 9
0,75
0,44

ΒΜ 10
0,80
0,47

ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.
BM 3
34,32

BM 4
36,50

BM 5
39,77

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ € 100 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

BM 3
0,50
0,30

BM 4
0,54
0,32

BM 5
0,58
0,34

ΒΜ 6
0,62
0,37

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 από διασάλευση/διατάραξη δημόσιας τάξης και τρομοκρατικές ενέργειες
3.2 ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

5,21
2,61

3.3 ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

4,19
2,09

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤ

