
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ PLUG - IN 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤOY YΠ' ΑΡ.

Ονοματεπώνυμο
ή Επωνυμία Επιχείρησης

Επάγγελμα 

Διεύθυνση
Αλληλογραφίας

Οδός Αριθμός Τ.Κ.

Πόλη Νομός

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ. οικίας Κινητό

e-mail

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)2

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

Ημ/νία έκδοσης διπλώματος

Τηλ. εργασίας

Ημ/νία λήξης διπλώματος Προέλευση διπλώματος: Ελληνικό / Ε.Ε. Άλλο        /         /           /         /   

Όνομα πατρός Ημ/νία γέννησης         /         /   Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου

Ονοματεπώνυμο

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)3 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ (αν είναι διαφορετικός από τον ΛΗΠΤΗ της ασφάλισης αλλιώς “Ο ΙΔΙΟΣ”)

Α.

Β.

Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τηλέφωνο
επικοινωνίαςΑ.Φ.Μ. Ημ/νία έκδοσης

διπλώματος
Ημ/νία

γέννησης

        /         /           /         /   

        /         /           /         /   

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ5
Δικαιούχος φορέας Ποσό δανείου

Προτεινόμενη ημ/νία έναρξηςΕτήσια Εξάμηνη Τρίμηνη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6
        /         /   

Προηγούμενη ασφαλιστική εταιρία

ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΙ / ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ4

Ημ/νία έκδοσης διπλώματος Προέλευση διπλώματος: Ελληνικό / Ε.Ε. Άλλο        /           /   

Στην περίπτωση που το όχημά σας οδηγείται ή πρόκειται να οδηγείται από άτομο ηλικίας μικρότερης των είκοσι τριών ετών (23) ή/και που η ημερομηνία έκδοσης 
του διπλώματος του οποίου είναι μικρότερη του (1) έτους τότε παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

Ημ/νία γέννησης         /            /   

Επωνυμία

Κωδ. Συνεργάτη Α.Φ.Μ. Αρ. Ειδικού Μητρώου

Επωνυμία

Κωδ. Συνεργάτη Α.Φ.Μ. Αρ. Ειδικού Μητρώου

Επωνυμία

Κωδ. Συνεργάτη Α.Φ.Μ. Αρ. Ειδικού Μητρώου

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
A. ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ:

B. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ:

Γ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

1

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λ. Συγγρού 193-195 & Χρ.Σμύρνης 2, 171 21, Ν.Σμύρνη  |  τηλ. κέντρο.: 210 9309500 • e-mail: info@minetta.gr 
Α.Φ.Μ.: 094040925 • Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 121811001000 
www.minetta.gr



ΕΠΙΣΥΝΑΠΤOΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ8
Άδεια κυκλοφορίας Άδεια οδήγησης Άλλο (αναφέρατε):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ7

Κυβικά

Αρ. πλαισίου Αρ. κινητήρα

Χρήση Αρ. κυκλοφορίας

        /         /   

Μάρκα

Έτος κατασκευής

Φορ. ίπποι / kw

Ημ/νία 1ης άδειας κυκλ. Θέσεις

Μοντέλο

Οροφή τύπου cabrio / συρόμενη / συνθετική: ΝΑΙ ΟΧΙ To όχημα έλκει ρυμούλκα: ΝΑΙ ΟΧΙ 2 4 6Πλήθος τροχών:
Πpoτεινόμενη τρέχουσα εμπορική αξία οχήματος:  € Περιοχή συνήθους κίνησης (Νομός):

Το όχημα διατίθεται για ενοικίαση ή leasing: ΝΑΙ ΟΧΙΧώρος στάθμευσης:  στο δρόμο σε πιλοτή σε κλειστό χώρο

Μέτρα προστασίας:  συναγερμός immobilizer anti-start GPS tracker: με κάρτα SIM           άνευ 

ανοιχτό χώρο περιφραγμένο

ΕΟ 20

ΕΟ 18 Επέκταση νομικής προστασίας (έως € 3.000)

ΕΟ 19 Επεκτάσεις Προσωπικού 
ατυχήματος οδηγού

έως € 15.000
έως € 30.000

έως € 1.000
έως € 3.000

έως € 45.000

ΕΟ 25
Οδική και ταξιδιωτική βοήθεια 

ΕΟ 
151046

MINETTA AID (Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη)

1.   Ονοματεπώνυμο:  4.   Ονοματεπώνυμο:

2.   Ονοματεπώνυμο:  5.   Ονοματεπώνυμο:

3.   Ονοματεπώνυμο:

(δεν παρέχεται η ρυμούλκηση 
οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τν ή/και ύψους άνω των 3 μ.)
Δείτε αναλυτικά τις εξαιρέσεις στους όρους.

Εγγύηση Ασφαλισμένης Αξίας (έως € 60.000)

ΕΟ 49 

ΕΟ 48 Κλοπή καλωδίου φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος 
ΕΟ 47 Προσωπικό ατύχημα οδηγού κατά τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος 
ΕΟ 46 Υλικές ζημιές ηλεκτρικού οχήματος κατά τη φόρτισή του 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΕΟ 01 Aστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος για σωματικές βλάβες 
τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια)

ΕΟ 01 Aστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος για υλικές ζημιές  
τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια)

ΕΟ 02 Διασταυρούμενη ευθύνη (έως € 3.500)
ΕΟ 04 Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα (έως € 50.000)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  & ΠΑΡΟΧΕΣ 
Οι βασικές ασφαλιστικές καλύψεις που περιλαμβάνονται σε κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα έχουν προεπιλεγεί. Παρακαλούμε σημειώστε με « √ » το 
ασφαλιστικό πρόγραμμα ή/και τις προαιρετικές καλύψεις που επιθυμείτε. 

1 2 6

√ √ √ √

√ √ √ √

ΕΟ 51 Υλικές ζημιές από υπαίτιο όχημα εκτός φιλικού διακανονισμού (έως 6.500 €) √ √ √ √

ΕΟ 52 Υλικές ζημιές από υπαίτιο όχημα με αλλοδαπές πινακίδες 
κυκλοφορίας (έως 6.500 €) √ √ √ √

√ √ √ √
√ √ √ √

3

ΕΟ 30 Νομική προστασία (έως € 3.000) 
ΕΟ 19 Προσωπικό ατύχημα οδηγού (έως € 15.000) 
ΕΟ 25 Φροντίδα ατυχήματος 
ΕΟ 21 Επίδομα ολοσχερούς καταστροφής οχήματος (έως € 6.000) 
ΕΟ 22 Επέκταση Α.Ε. σε χώρες της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. 
ΕΟ 23 Επέκταση συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. 
ΕΟ 27 Προληπτικός έλεγχος υγείας

ΕΟ 06 Πυρκαγιά - έκρηξη (περιλαμβανομένων των ζημιών πυρκαγιάς & έκρηξης  
από τρομοκρατικές / πολιτικές ταραχές / κακόβουλες ενέργειες)

ΕΟ 03 Αστική ευθύνη από πυρκαγιά (έως € 50.000)
ΕΟ 13 Φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα 
ΕΟ 08 Κλοπή ολική
ΕΟ 09 Κλοπή μερική / ζημιές από κλοπή / κλοπή σταθερών εξαρτημάτων  

ΕΟ 09 Κλοπή μη σταθερών εξαρτημάτων (έως 2% της ασφαλισμένης αξίας 
του οχήματος )

ΕΟ 15 Κάλυψη εξόδων αντικατάστασης κλειδιών ή ξεκλειδώματος (έως € 300) 

√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √

√ √ √

√ √ √
√ √ √

√ √
√ √

√ √

√

ΕΟ 12 Πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών 

ΕΟ17 Υλικές ζημιές αερόσακων
και ζωνών ασφαλείας 

ΕΟ 07 Κάλυψη ιδίων ζημιών από τρομοκρατικές / πολιτικές ταραχές / κακόβουλες 
ενέργειες (επιπλέον των ζημιών από πυρκαγιά ή / και έκρηξη)

√

 √

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΕΟ 14 Θραύση κρυστάλλων & 
εργοστασιακών ηλιοροφών      

Standard (έως € 1.500)
Flexible (10% της ασφ/νης αξίας με min.  
έως € 1.500 και max έως € 5.000)

2 3 61

9Α

ΕΟ 50 Αστική ευθύνη κατά τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √

Ενοικίαση μπαταρίας ηλεκτρικού οχήματος ή οχήματος 
αντικατάστασης ιδιωτικής χρήσης 

ΕΟ 20 Αυτόματη Επικαιροποίηση της Ασφαλισμένης Αξίας √ √ √



ΕΟ 20 Εγγύηση Ασφαλισμένης Αξίας (έως € 60.000)

ΕΟ 49 Ενοικίαση μπαταρίας ηλεκτρικού οχήματος ή οχήματος 
αντικατάστασης ιδιωτικής χρήσης 

ΕΟ 48 Κλοπή καλωδίου φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος 
ΕΟ 47 Προσωπικό ατύχημα οδηγού κατά τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος 
ΕΟ 46 Υλικές ζημιές ηλεκτρικού οχήματος κατά τη φόρτισή του 

ΕΟ 50 Αστική ευθύνη κατά τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √

ΕΟ 25
Οδική και ταξιδιωτική βοήθεια (δεν παρέχεται η ρυμούλκηση 
οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τν ή/και ύψους άνω των 3 μ.)
Δείτε αναλυτικά τις εξαιρέσεις στους όρους.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
(το κόστος ασφάλισης ιδίων ζημιών διαφοροποιείται 

ανάλογα με την απαλλαγή που θα επιλεγεί)

ΕΟ 12
ΕΟ 10
ΕΟ 07

Πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών / Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές / πολιτικές 
ταραχές / κακόβουλες ενέργειες (επιπλέον των ζημιών από  
πυρκαγιά ή / και έκρηξη). 

ΕΟ 13 Φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα 1% της ασφαλισμένης αξίας με min. € 300 * 

ΕΟ 14 Θραύση κρυστάλλων & εργοστασιακών ηλιοροφών 15% της αξίας της ζημιάς με min. € 100 **

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

9Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  & ΠΑΡΟΧΕΣ (συνέχεια)

9Β ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  & ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΕΟ 01 Aστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος για σωματικές βλάβες 
τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια)

ΕΟ 01 Aστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος για υλικές ζημιές 
τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια)

ΕΟ 04 Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα (έως € 50.000) 
ΕΟ 30 Νομική προστασία (έως € 3.000) 
ΕΟ 19 Προσωπικό ατύχημα οδηγού (έως € 15.000)  
ΕΟ 19 Προσωπικό ατύχημα οδηγού (έως € 5.000)  
ΕΟ 25 Φροντίδα ατυχήματος 
ΕΟ 22 Επέκταση Α.Ε. σε χώρες της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. 
ΕΟ 27 Προληπτικός έλεγχος υγείας

ΕΟ 06 Πυρκαγιά - έκρηξη (περιλαμβανομένων των ζημιών πυρκαγιάς & έκρηξης  
από τρομοκρατικές / πολιτικές ταραχές / κακόβουλες ενέργειες)

ΕΟ 03 Αστική ευθύνη από πυρκαγιά (έως € 50.000) 
ΕΟ 03 Αστική ευθύνη από πυρκαγιά (έως € 100.000) 
ΕΟ 13 Φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα 
ΕΟ 08 Κλοπή ολική
ΕΟ 09 Κλοπή μερική / ζημιές από κλοπή / κλοπή σταθερών εξαρτημάτων  

ΕΟ 09 Κλοπή μη σταθερών εξαρτημάτων (έως 2% της ασφαλισμένης αξίας 
του οχήματος)

ΕΟ 15 Κάλυψη εξόδων αντικατάστασης κλειδιών ή ξεκλειδώματος (έως € 300) 
ΕΟ 12 Πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών 

ΕΟ 07 Κάλυψη ιδίων ζημιών από τρομοκρατικές / πολιτικές ταραχές / κακόβουλες 
ενέργειες (επιπλέον των ζημιών από πυρκαγιά ή / και έκρηξη)

ΤΑΞΙ

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√

√

√
√
√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√
√
√
√

√

1 2 3 6

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΕΟ 14 Θραύση κρυστάλλων & 
εργοστασιακών ηλιοροφών      

Standard (έως € 1.500)

ΕΟ 30 Νομική προστασία (έως € 3.000) 

ΕΟ 18 Επέκταση νομικής προστασίας (έως € 3.000)

ΕΟ 19 Επεκτάσεις Προσωπικού 
ατυχήματος οδηγού  

έως € 15.000

έως € 30.000

έως € 45.000

1 2 63

1% της ασφαλισμένης αξίας με min. € 1.000 * 

2% της ασφαλισμένης αξίας με min. € 1.300 * 

3% της ασφαλισμένης αξίας με min. € 1.600 * 

ΕΟ 20 Αυτόματη Επικαιροποίηση της Ασφαλισμένης Αξίας √ √ √

Flexible (10% της ασφ/νης αξίας με min.  
έως € 1.500 και max έως € 5.000)

ΣΗΜΑΝΤΙΚEΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
* Η απαλλαγή των ιδίων ζημιών μειώνεται στο μισό στις περιπτώσεις επισκευής στα συνεργαζόμενα συνεργεία. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής δεν παρακρατείται απαλλαγή.
** Δεν παρακρατείται απαλλαγή τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών σε περίπτωση επισκευής τους ή σε περίπτωση αντικάστασής τους στα συνεργαζόμενα συνεργεία ή στα συνεργεία 
της GLASSDRIVE.
Επεξήγηση των ειδικών όρων στο βιβλίο αναλυτικών όρων στο www.minetta.gr

Οι βασικές ασφαλιστικές καλύψεις που περιλαμβάνονται σε κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα έχουν προεπιλεγεί. Παρακαλούμε σημειώστε με « √ » το 
ασφαλιστικό πρόγραμμα ή/και τις προαιρετικές καλύψεις που επιθυμείτε. 

ΕΟ 51 Υλικές ζημιές από υπαίτιο όχημα εκτός φιλικού διακανονισμού (έως 6.500 €) √ √ √ √

ΕΟ 52 Υλικές ζημιές από υπαίτιο όχημα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας
(έως 6.500 €) √ √ √ √



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ που σχετίζονται με την προτεινόμενη ασφάλιση και δεν έχουν καλυφθεί από τις ερωτήσεις αυτής της Πρότασης10

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

(υπογραφή - ονοματεπώνυμο)

Ο ΑΙΤΩΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

(υπογραφή - ονοματεπώνυμο)

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

(υπογραφή - ονοματεπώνυμο)Μ
ΙΝ

19
.1

3/
05

.2
3/

P

Γενικές πληροφορίες:
Σε σχέση με την υπό σύναψη ασφαλιστική σύμβαση, παρέχονται οι πιο κάτω πληροφορίες:
1. Η πλήρης επωνυμία της συμβαλλόμενης ασφαλιστικής Εταιρίας είναι: ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2. Η έδρα της συμβαλλόμενης ασφαλιστικής Εταιρίας είναι: Λ. Συγγρού 193-195, 17121 Ν. Σμύρνη, Αθήνα.
3. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Υ.Π.Δ.) της Εταιρίας: τηλ.: 210 9309500, email: dpo@minetta.gr
4. Μπορείτε να υποβάλετε εγγράφως οποιοδήποτε παράπονο τυχόν έχετε και να μας το αποστείλετε ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να 
το καταθέσετε αυτοπροσώπως στα κεντρικά μας γραφεία ή στο υποκατάστημά μας. Η Εταιρία μας θα  σας δώσει απάντηση το ταχύτερο δυνατόν και στην 
περίπτωση που απαιτείται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ημερών, θα σας ενημερώνουμε τακτικά για την ημερομηνία της οριστικής απάντησης. 
Έχετε δικαίωμα να επιδιώξετε οποτεδήποτε εξωδικαστική επίλυση της ενδεχόμενης διαφοράς σας με την Εταιρία μας, ενώπιον του Συνηγόρου του 
Καταναλωτή  ή άλλου φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, να ενημερώσετε την εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) αλλά και να προσφύγετε 
ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Εφαρμοστέο δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης ορίζεται το Ελληνικό.
Η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων της, με σκοπό στην εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο σύναψης 
ασφαλιστικής σύμβασης, τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης και τη συμμόρφωση της Εταιρίας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η 
συλλογή των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε γίνεται βάσει των στοιχείων που μας χορηγήσατε εσείς οι ίδιοι ή τα λάβαμε από τρίτα 
συνεργαζόμενα με την Εταιρία μέρη. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι δυνατό να είναι (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες, δημόσιες/δικαστικές αρχές, 
Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.), συνεργαζόμενοι με την Εταιρία πάροχοι στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της 
ασφαλιστικής σύμβασης, όπως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, πάροχοι υπηρεσιών υγείας, δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές, πραγματογνώμονες, 
αντασφαλιστές (εντός ή εκτός Ε.Ε.), πάροχοι οδικής βοήθειας, φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών και  
εταιρείες αποστολής ενημερωτικών εντύπων. Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που 
τηρεί η Εταιρία, να ζητήσει την διαγραφή, διόρθωση ή επικαιροποίηση, τον περιορισμό καθώς και να φέρει αντιρρήσεις σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες ή 
σε χρήση στοιχείων του για σκοπούς marketing. Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος αποδέχεται τα ανωτέρω με την υπογραφή της «Δήλωσης 
Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης», υπόδειγμα της οποίας  εμπεριέχεται στο βιβλίο Γενικών και Ειδικών Όρων της εταιρίας.

Προς την Εταιρία: ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κεντρικά Γραφεία Αθηνών: Λ. Συγγρού 193-195, 17121 Ν. Σμύρνη, Τηλ: 210 9309500, e-mail: info@minetta.gr
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Αριστοτέλους 5, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 288216, e-mail: info@minetta.gr
Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστική σύμβαση, με βάση τα στοιχεία που δήλωσα. Συμφωνώ πως η ασφάλισή μου θα ισχύσει μετά την αποδοχή από την 
Εταιρία σας αυτής της πρότασής μου, με την προϋπόθεση προηγούμενης εξόφλησης των ασφαλίστρων. Η πρότασή μου αυτή, μαζί με τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες και προϋποθέσεις, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης. Αυτή η δήλωσή μου ισχύει για κάθε ανανέωση της ασφαλιστικής 
σύμβασης, εκτός αν εγγράφως σας δηλώσω επιθυμία τροποποίησης και το αποδεχτείτε εγγράφως. Βεβαιώνω πως έλαβα γνώση των πληροφοριών που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:              /                     /

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
(το κόστος ασφάλισης ιδίων ζημιών διαφοροποιείται 

ανάλογα με την απαλλαγή που θα επιλεγεί)

ΕΟ 12
ΕΟ 10
ΕΟ 07

Πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών / Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές / πολιτικές 
ταραχές / κακόβουλες ενέργειες (επιπλέον των ζημιών από  
πυρκαγιά ή / και έκρηξη). 

3% της ασφαλισμένης αξίας με min € 800 *
Δεν καλύπτονται ζημιές αν οι επισκευές / αποκαταστάσεις δεν πραγματοποιηθούν σε συνεργαζόμενο συνεργείο

Δεν καλύπτονται ζημιές αν οι επισκευές / αποκαταστάσεις δεν πραγματοποιηθούν σε συνεργαζόμενο συνεργείο
ΕΟ 13 Φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα

3% της ασφαλισμένης αξίας με min. € 450 *

ΕΟ 14 Θραύση κρυστάλλων & εργοστασιακών ηλιοροφών Δεν καλύπτονται ζημιές αν οι επισκευές / αποκαταστάσεις δεν πραγματοποιηθούν σε συνεργαζόμενο συνεργείο 

ΤΑΞΙ

9B ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  & ΠΑΡΟΧΕΣ (συνέχεια)

ΣΗΜΑΝΤΙΚEΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
* Σε περίπτωση ολικής καταστροφής δεν παρακρατείται απαλλαγή.
Επεξήγηση των ειδικών όρων στο βιβλίο αναλυτικών όρων στο www.minetta.gr


