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Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

Νόμιμος εκπρόσωπος

Οργανισμόs / Τράπεζα Ποσό εκχώρησης

ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ4

Ημ/νία έναρξηςΕτήσια Εξάμηνη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ5

Ιδιοκτήτης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΟΥ ΓΙΑ Ι∆ΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ HOME PACK 
APARTMENT

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:
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Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ6

Οδός Αριθμός Τ.Κ.

Πόλη Συνοικία Νομός

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 9 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Είχατε ποτέ ζημιές συνεπεία σεισμού ή καιρικών φαινομένων (από την έναρξη κατασκευής του ακινήτου); 

Αν ναι, παρακαλώ αναφέρατε είδος ζημιάς _______________________  αιτία της ζημιάς _______________________ ποσό _____________________________

Έχει αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά; ΝΑΙ ΟΧΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ΟΧΙ, σε ποια εταιρία ασφαλιζόσασταν; Είναι η πρώτη φορά που ζητάτε να ασφαλιστείτε; ΝΑΙ ΟΧΙ

Υπάρχουν άλλα ασφαλιστήρια για την ίδια περιουσία σε ισχύ; Αν ΝΑΙ, σε ποια ασφαλιστική εταιρία; ΝΑΙ ΟΧΙ

Σε περίπτωση που θέλετε να ασφαλιστείτε για κλοπή, παρακαλούμε να σημειώσετε αν η οικοδομή που στεγάζει την οικοσκευή, διαθέτει:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΥΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)

ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ10
Αν στην προς ασφάλιση οικοσκευή περιλαμβάνονται αντικείμενα, όπως: αγάλματα, πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, χαλιά, γλυπτά, διακοσμητικά ή άλλα αντικείμενα 
(οικοσκευής) από χρυσό, ασήμι, πορσελάνη, κρύσταλλο ή από άλλα πολύτιμα ή ημιπολύτιμα υλικά, ή άλλα έργα τέχνης, κεντήματα χειρός, γουναρικά, ωρολόγια 
τοίχου ή δαπέδου, φωτογραφικά είδη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, στερεοφωνικά συγκροτήματα, και ηλεκτρονικά εν γένει μηχανήματα ήχου και εικόνας, 
τηλεσκόπια, αντίκες, αθλητικός εξοπλισμός, των οποίων η αξία (του κάθε ενός ή του ενιαίου συνόλου, αν πρόκειται για σετ, σερβίτσιο κ.λπ.) υπερβαίνει τα € 1.000, 
παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις παρακάτω πληροφορίες (αν ο χώρος δεν επαρκεί, επισυνάψτε αναλυτική λίστα στο τέλος της Πρότασης Ασφάλισης):

συναγερμό συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων ιδιωτικής εταιρίας ασφαλείας

πύρους ασφαλείας στα παράθυρα και στις πόρτες βεραντών

άλλα μέτρα (αναφέρατε):

θωρακισμένη πόρτα εισόδου με ειδική κλειδαριά, τουλάχιστον τριών περιστροφών

κλειδαριά ασφαλείας στην πόρτα εισόδου

εξώφυλλα παραθύρων και πορτών βεραντών

ειδικά τζάμια

μεταλλικά κιγκλιδώματα (σταθερά ή κινητά) σε παράθυρα και πόρτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 7

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ

Έτος κατασκευής (μετά το έτος 1980):

Πλήθος ορόφων ολόκληρης της οικοδομής: Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.): Το προς ασφάλιση κτίριο έχει κτιστεί με νόμιμη άδεια:

ΝΑΙ ΟΧΙΤο ακίνητο βρίσκεται εντός αραιοκατοικημένης ή απομονωμένης περιοχής; 

ΝΑΙ ΟΧΙΤο ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από δασώδη περιοχή, φυσικά ή τεχνητά κανάλια νερού, ακτή, ποτάμι, ρέμα, λίμνη, χείμαρρο;

Σκελετός: Μπετόν αρμέ Λιθόκτιστος Μεταλλικός Άλλο (σημειώστε):

Στέγη: Μπετόν αρμέ Άλλο (σημειώστε):

Τοίχοι: ΠέτρεςΤούβλα / Τσιμεντόλιθοι Άλλο (σημειώστε):

Είχατε κάποια ζημιά την τελευταία 5ετία; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, αναφέρατε:

είδος της ζημιάς                                            αιτία της ζημιάς                                              ποσό                        έχει αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά; ΝΑΙ ΟΧΙ

ημερομηνία ζημιάς _______/_____/________

Έτος Ανακαίνισης:                  (Πλήρης ανακαίνιση σε σοβάδες, πατώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, βαψίματα κτλ.)



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  & ΠΑΡΟΧΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ √

12

Αν τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι τουλάχιστον αυτά που προτείνονται από την Εταιρία (προτεινόμενες ελάχιστες αξίες ανά τ.μ) για την οικοδομή και το περιεχόμενο, τότε 
οι ασφαλισμένες αξίες προστατεύονται από ενδεχόμενη υπασφάλιση, η δε ασφάλιση και η αποζημίωση των ασφαλιζόμενων αντικειμένων θα είναι σε αξία καινούργιου.

11 ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Προτεινόμενες ελάχιστες αξίες 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ΚΤΙΡΙΟ: € 1.250 / τ.μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: € 300 / τ.μ

Άλλες αξίες (αναγράψτε στο ανάλογο πεδίο αν θεωρείτε πως οι προς ασφάλιση αξίες διαφέρουν από τις προτεινόμενες)

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΚΤΙΡΙΟ:

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ που σχετίζονται με την προτεινόμενη ασφάλιση και δεν έχουν καλυφθεί από τις ερωτήσεις αυτής της Πρότασης13

HOME PACK APARTMENT - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ή ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

(ΕΟ202) ΚΕΡΑΥΝΟΣ  
(ΕΟ203) ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ 
(ΕΟ204) ΕΚΡΗΞΗ

(ΕΟ206) ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
(ΕΟ207) ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(ΕΟ208)  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(ΕΟ209) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
(ΕΟ210) ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(ΕΟ211) ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ / ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ μέχρι € 3.000
(ΕΟ212) ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
(ΕΟ213)  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
(ΕΟ214) ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(ΕΟ215) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

(ΕΟ217) ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ μέχρι 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

(ΕΟ218) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ € 5.000

(ΕΟ201) ΠΥΡΚΑΓΙΑ  

(ΕΟ221) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
(ΕΟ222) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ μέχρι € 1.000
(ΕΟ223) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

(ΕΟ224) ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΟΡΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

(ΕΟ216) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου κτιρίου

(ΕΟ205) ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ μέχρι € 3.000

(ΕΟ17035) ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ μέχρι € 1.500 (όταν ασφαλίζεται μόνο το κτίριο)

(ΕΟ225)

(ΕΟ226)

(ΕΟ227)

(ΕΟ17036)

(ΕΟ229)

(ΕΟ230) 

ΘΥΕΛΛΑ / ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ / ΠΛΗΜΜΥΡΑ / ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ / 
ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ
2,5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και μέχρι € 1.000

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
20% ασφαλιζομένου κεφαλαίου και μέχρι € 30.000

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (προσωπική) 
20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και μέχρι € 30.000

ΚΛΟΠΗ / ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου και μέχρι € 5.000
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ μέχρι € 3.500

(ΕΟ231) ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ HOME PACK APARTMENT

(ΕΟ231)       Σεισμός - Έκρηξη ηφαιστείου: 2% επί του ασφαλιζομένουκεφαλαίου



Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

(υπογραφή - ονοματεπώνυμο)

Ο ΑΙΤΩΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

(υπογραφή - ονοματεπώνυμο)

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

(υπογραφή - ονοματεπώνυμο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:              /                     /
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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 φαξ, 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 εταιρίες 
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, Fax: 210 9309457, e-mail: info@minetta.gr
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Αριστοτέλους 5, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 288216, Fax: 2310 224675, 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.


