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ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
Ονοματεπώνυμο
Α.Φ.Μ.

Επάγγελμα

Δ.Ο.Υ.

Νόμιμος εκπρόσωπος
Διεύθυνση
Αλληλογραφίας

Στοιχεία επικοινωνίας
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Τ.Κ.

Αριθμός

Οδός
Πόλη

Συνοικία

Νομός
Κινητό

Σταθερό τηλ.
Fax

e-mail

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ
(αν είναι (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
διαφορετικός από τον ΛΗΠΤΗ της ασφάλισης αλλιώς “Ο ΙΔΙΟΣ”)
ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο
Επάγγελμα
Δ.Ο.Υ.

Α.Φ.Μ.
Διεύθυνση
Αλληλογραφίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Ιδιοκτήτης
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Οδός

Αριθμός
Συνοικία

Πόλη
Σταθερό τηλ.

Νομός
Κινητό

Fax

e-mail

Ενοικιαστής

ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ

Οργανισμόs / Τράπεζα

4

Ποσό εκχώρησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ετήσια

5

Ημ/νία έναρξης

Εξάμηνη

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οδός

Αριθμός

Πόλη
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Τ.Κ.

Συνοικία

Νομός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΟΡΟΦΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Έτος κατασκευής:

Σκελετός:

Μπετόν αρμέ

Μπετόν αρμέ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟ/ΥΠΟΓΕΙΟ

Πλήθος ορόφων ολόκληρης της οικοδομής:

Το προς ασφάλιση κτίριο έχει κτιστεί με νόμιμη άδεια: ΝΑΙ

Στέγη:

Τ.Κ.

Λιθόκτιστος
Κεραμίδια

Τοίχοι: Τούβλα / Τσιμεντόλιθοι

Πέτρες

ΟΧΙ

Μεταλλικός
Πάνελ / ελενίτ
Ξύλο / προκάτ

Άλλο (σημειώστε):
Άλλο (σημειώστε):
Άλλο (σημειώστε):

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ / ΜΕΖΟΝΕΤΑ

Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.):
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Είχατε κάποια ζημιά την τελευταία 5ετία; ΝΑΙ
είδος της ζημιάς

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, αναφέρατε:

αιτία της ζημιάς

Είναι η πρώτη φορά που ζητάτε να ασφαλιστείτε;

ΝΑΙ

ποσό

ΟΧΙ

Υπάρχουν άλλα ασφαλιστήρια για την ίδια περιουσία σε ισχύ; ΝΑΙ
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ημερομηνία ζημιάς _______/_____/________

έχει αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά; ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΟΧΙ, σε ποια εταιρία ασφαλιζόσασταν;

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, σε ποια ασφαλισική εταιρία;

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ασφαλιστείτε για κλοπή, παρακαλούμε να σημειώσετε αν η οικοδομή που στεγάζει την οικοσκευή, διαθέτει:
συναγερμό συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων ιδιωτικής εταιρίας ασφαλείας
πύρους ασφαλείας στα παράθυρα και στις πόρτες βεραντών
κλειδαριά ασφαλείας στην πόρτα εισόδου
θωρακισμένη πόρτα εισόδου με ειδική κλειδαριά, τουλάχιστον τριών περιστροφών
εξώφυλλα παραθύρων και πορτών βεραντών
ειδικά τζάμια
μεταλλικά κιγκλιδώματα (σταθερά ή κινητά) σε παράθυρα και πόρτες
άλλα μέτρα (αναφέρατε):
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ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

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
(€ 500 αν πρόκειται περί οικοσκευής δευτερεύουσας / εξοχικής κατοικίας), παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις παρακάτω πληροφορίες (αν ο χώρος δεν επαρκεί,
επισυνάψτε αναλυτική λίστα στο τέλος της Πρότασης Ασφάλισης):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΥΠΟΣ
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ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)

ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Προτεινόμενες ελάχιστες αξίες (αναπροσαρμοζόμενες κατά 2% κάθε χρόνο)
ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ:

ΚΤΙΡΙΟ: € 1.100 / τ.μ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: € 300 / τ.μ
ΚΤΙΡΙΟ: € 1.100 / τ.μ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: € 150 / 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:
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΚΤΙΡΙΟ:
ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
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.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι βασικές ασφαλιστικές καλύψεις έχουν προεπιλεγεί και περιλαμβάνονται σε κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα. Παρακαλούμε σημειώστε √ στην ομάδα προαιρετικών
καλύψεων που επιθυμείτε. Αν επιλέξετε την κάλυψη σεισμού, σημειώστε √ στην απαλλαγή που επιθυμείτε.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

√ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

√ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

(ΕΟ201)

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

(ΕΟ301)

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

(ΕΟ202)

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

(ΕΟ302)

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

(ΕΟ203)

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

(ΕΟ303)

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

(ΕΟ204)

ΕΚΡΗΞΗ

(ΕΟ304)

ΕΚΡΗΞΗ

(ΕΟ205)

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ μέχρι € 1.000

(ΕΟ305)

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ μέχρι € 1.000

(ΕΟ206)

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

(ΕΟ306)

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

(ΕΟ207)

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(ΕΟ307)

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(ΕΟ208)

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

(ΕΟ308)

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

(ΕΟ209)

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

(ΕΟ309)

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

(ΕΟ210)

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

(ΕΟ310)

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

(ΕΟ211)

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ / ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ μέχρι € 1.000

(ΕΟ311)

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ / ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ μέχρι € 1.000

(ΕΟ212)

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

(ΕΟ316)

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

(ΕΟ213)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

(ΕΟ317)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

(ΕΟ214)

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

(ΕΟ318)

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

(ΕΟ215)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

(ΕΟ319)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

(ΕΟ216)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΟ320)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΟ217)

ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ μέχρι 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ μέχρι 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

(ΕΟ218)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ € 5.000

(ΕΟ312)
(ΕΟ313)

(ΕΟ219)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου και μέχρι € 15.000

(ΕΟ315)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

(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

(ΕΟ226)
(ΕΟ227)

ΘΥΕΛΛΑ / ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ / ΠΛΗΜΜΥΡΑ / ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ /
ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ
2,5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και μέχρι € 1.000

(ΕΟ228)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ / ΕΚΡΗΞΗ /
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 20% ασφαλιζομένου κεφαλαίου
και μέχρι € 30.000

(ΕΟ229)

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

(ΕΟ230)

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
με απαλλαγή 2%
3%
επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

(ΕΟ231) Σεισμός - Έκρηξη ηφαιστείου: 2%
κεφαλαίου.

3%

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
(ΕΟ321)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
(ΕΟ225)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ € 5.000

επί του ασφαλιζομένου

(ΕΟ322)
(ΕΟ323)

ΘΥΕΛΛΑ / ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ / ΠΛΗΜΜΥΡΑ / ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ /
ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ
2,5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και μέχρι € 1.000

(ΕΟ324)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ / ΕΚΡΗΞΗ /
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 20% ασφαλιζομένου κεφαλαίου
και μέχρι € 30.000

(ΕΟ325)

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

(ΕΟ326)
(ΕΟ327)

ΚΛΟΠΗ / ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου και μέχρι € 2.500
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
με απαλλαγή 2%
3%
επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ / ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

(ΕΟ303) Ζημιές κεραυνού (έμμεσες): 5% του ποσού ζημιάς με ελάχιστο € 100.
(ΕΟ305) Βραχυκύκλωμα: € 100 σε κάθε ζημιά.
(ΕΟ326) Κλοπή / Ληστεία Περιεχομένου: 10% του ποσού ζημιάς με ελάχιστο € 500.
(ΕΟ321/322) Θύελλα / Καταιγίδα / Πλημμύρα / Χιονόπτωση / Χαλαζόπτωση /
Θραύση σωληνώσεων: 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 100 (για
ισόγειους, υπόγειους / ημιυπόγειους χώρους).
(ΕΟ327) Σεισμός - Έκρηξη ηφαιστείου: 2%
κεφαλαίου.

3%

επί του ασφαλιζομένου

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ / ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
√ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

(ΕΟ401)

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

(ΕΟ205)

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ μέχρι € 1.000

(ΕΟ402)

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

(ΕΟ208)

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

(ΕΟ403)

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

(ΕΟ209)

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

(ΕΟ404)

ΕΚΡΗΞΗ

(ΕΟ2101)

(ΕΟ405)

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

(ΕΟ211)

(ΕΟ406)

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ / ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
μέχρι € 1.000

(ΕΟ407)

ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ μέχρι 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

(ΕΟ2251)

(ΕΟ408)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

(ΕΟ2261)

(ΕΟ409)

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

(ΕΟ227)

(ΕΟ410)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

(ΕΟ411)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

(ΕΟ412)

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

(ΕΟ413)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ με απαλλαγή 2%
επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

(ΕΟ414)
(ΕΟ96)

ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΙ / ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

(ΕΟ17036)
(ΕΟ17035)
3%

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% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και μέχρι € 30.000
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
περιεχομένου και μέχρι € 5.000
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ

(ΕΟ414) ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
2%
3%
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ που σχετίζονται με την προτεινόμενη ασφάλιση και δεν έχουν καλυφθεί από τις ερωτήσεις αυτής της Πρότασης

Γενικές πληροφορίες:
Σε σχέση με την υπό σύναψη ασφαλιστική σύμβαση, παρέχονται οι πιο κάτω πληροφορίες:
1. Η πλήρης επωνυμία της συμβαλλόμενης ασφαλιστικής εταιρίας είναι: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
2. Η έδρα της συμβαλλόμενης ασφαλιστικής εταιρίας είναι: Λ. Συγγρού 193-195, 17121 Ν. Σμύρνη, Αθήνα.
3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: κ. Σοφούρης Αριστομένης.
Προς την Εταιρία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
Κεντρικά Γραφεία Αθηνών: Λ. Συγγρού 193-195, 17121 Ν. Σμύρνη, Τ: 210 9309500, F: 210 9309457, e-mail: info@minetta.gr
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Αριστοτέλους 5, 54624 Θεσσαλονίκη, Τ: 2310 288216, F: 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.
Επιπλέον, δηλώνω πως γνωρίζω και αποδέχομαι τα πιο κάτω:
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α. τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων της, στα οποία
ενδέχεται να περιλαμβάνονται και ευαίσθητα δεδομένα, με σκοπό την καλή λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Αποδέκτες των προσωπικών
δεδομένων των ασφαλισμένων μπορεί να είναι τα πρόσωπα που διαμεσολάβησαν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες αρχές βάσει
επιταγών νόμων ή αποφάσεων δικαστηρίων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, η Υ.Σ.Α.Ε, τα ασφαλιστικά ταμεία, πραγματογνώμονες, γιατροί, δικηγόροι,
δικαστικοί επιμελητές και λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαιώματα από ασφαλιστικές συμβάσεις. Γνωρίζω πως, με την ιδιότητά μου ως λήπτη της ασφάλισης
ή/και ασφαλισμένου, έχω δικαίωμα να λαμβάνω, κατόπιν γραπτού αιτήματός μου και έναντι ποσού που θα καθορίσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία που με αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλω εύλογες αντιρρήσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη
νομοθεσία, και πάντως μέσα στα πλαίσια της ασφαλιστικής σύμβασης. Η ασφαλιστική εταιρία σας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα
κάθε ασφαλισμένου της, εκτός από τα ευαίσθητα, για προωθητικές ενέργειες, δικές της ή τρίτων, αλλά ο ασφαλισμένος μπορεί με γραπτή δήλωσή του στην
ασφαλιστική εταιρία να καταργήσει οποτεδήποτε αυτό το δικαίωμα.
Τέλος, βεβαιώνω πως ενημερώθηκα προσυμβατικά σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στην ασφαλιστική σύμβαση, για την ακολουθούμενη από την Εταιρία
διαδικασία διαχείρισης αιτιάσεων συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητάς μου να προσφύγω σε αρμόδια αρχή με την επιφύλαξη προσφυγής στη
δικαιοσύνη.
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