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Το σπίτι μας είναι ο χώρος στον οποίο περνάμε μεγάλο διάστημα 
της ζωής μας, και πολλές όμορφες στιγμές. Αποτελεί όμως και ένα 

ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Κατανοώντας λοιπόν πόσο σημαντικό 
είναι για εσένα, σου προσφέρουμε ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά 

προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε ένα πλήθος κινδύνων, για την 
ασφάλιση της κύριας & εξοχικής κατοικίας. 

Γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα σου,  
προσφέροντας σας ουσιαστικές λύσεις.

■ Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (Check up).
■ 10% συνδυαστική έκπτωση με την ασφάλιση του αυτοκινήτου,

(δεν ισχύει για το Home Pack Apartment).
■ 20% συνδυαστική έκπτωση για την εξοχική κατοικία (με την

ασφάλιση της κύριας κατοικίας).
■ Δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων σε έως και 12 άτοκες

μηνιαίες δόσεις.

Ενημερώσου αναλυτικά από τον ασφαλιστικό σου διαμεσολαβητή.

Πως επωφελούμαι επιπλέον από την ασφάλιση  
της κατοικίας μου στη ΜΙΝΕΤΤΑ  

24.000.000
οι αποζημιώσεις που 

δίνουμε κατά μέσο όρο ανά 
έτος στους ασφαλισμένους 

μας.

1.400
και πλέον συνεργάτες 

έτοιμοι να σε  
εξυπηρετήσουν σε όλη 

την Ελλάδα.

Από το

1973
είμαστε σταθερά 

δίπλα σου.

Οι επιλογές μου σε πακέτα ασφάλισης

Οικοδομή/Περιεχόμενο

Οικοδομή/Περιεχόμενο

HomePack 1 & 2
(κύρια κατοικία)

HomePack Apartment 
(κύρια κατοικία)

HomePack Εξοχική 1 & 2  

Επιπλέον προσφέρεται κάλυψη Κοινόχρηστων Χώρων.
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Οικοδομή/Περιεχόμενο

https://web.facebook.com/asfaleiai.minetta?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/minetta_asfalistiki/
https://www.youtube.com/channel/UCGD8uUHz7TLmtshBJuXDfSA


Έχει σημασία να νιώθεις την ασφάλεια που δικαιούσαι! Στη MINETTA κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Και βασική μας υπόσχεση είναι να είμαστε δίπλα σου όποτε 
μας χρειαστείς, προσφέροντάς σου ποιοτικές υπηρεσίες, ουσιαστική κάλυψη και δίκαιη, άμεση αποζημίωση. 

Επειδή για εμάς, η ασφάλιση είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συναλλαγή. Είναι σεβασμός, προσήλωση. Είναι διαθεσιμότητα. Είναι ανθρώπινη σχέση. 
ΜΙΝΕΤΤΑ ασφαλίζει ό,τι αξίζει!

Απλά, Γρήγορα 
& Κάθε στιγμή 
η ψηφιακή πύλη 
εξυπηρέτησης 

των ασφαλισμένων 
στη ΜΙΝΕΤΤΑ 

Κατέβασε τώρα 
την εφαρμογή και 

απέκτησε 
πρόσβαση σε ένα 
πλήθος χρήσιμων 

υπηρεσιών!

Ηλεκτρονική πληρωμή 
του συμβολαίου σου 

και με δυνατότητα 
εξόφλησης, 

με χρήση πιστωτικής, 
έως και σε 12 άτοκες 

μηνιαίες δόσεις.

HOME PACK 1 & 2 για ΚΎΡΙΑ ή ΕΞΟΧΙΚΉ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
(οικοδομή & περιεχόμενο)

	n Πυρκαγιά
	n Κεραυνός 
	n Ζημιές από καπνό
	n Έκρηξη
	n Βραχυκύκλωμα
	n Πτώση αεροσκάφους
	n Πρόσκρουση οχήματος
	n Τρομοκρατικές ενέργειες 
	n Πολιτικές ταραχές
	n Κακόβουλες ενέργειες
	n Θραύση τζαμιών - καθρεπτών - ειδών υγιεινής 
	n Έξοδα περιορισμού της ζημιάς
	n Ασφάλιση σε αξία καινούργιου
	n Αναλογία κοινόχρηστων - κοινόκτητων χώρων
	n Προστασία από υπασφάλιση
	n Αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών
	n Αποκομιδή ερειπίων
	n Προσωπικό ατύχημα
	n Απώλεια ενοικίων
	n Ασφάλιση υπερβάλλουσας αξίας στεγαστικού δανείου
	n Προληπτικός έλεγχος υγείας
	n Έξοδα μεταστέγασης (αφορά περιεχόμενο)
	n Ασφάλιση περιεχομένου στο χώρο προσωρινής στέγασης (αφορά 
περιεχόμενο)
	n Διπλασιασμός ορίου κάλυψης αντικειμένων ιδιαίτερης αξίας 
(αφορά περιεχόμενο)

Οι καλύψεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος

Γιατί να επιλέξεις τα προγράμματα HOME PACK  

Δυνατότητα ασφάλισης της κύριας κατοικίας με ή χωρίς  
απαλλαγές, με εξαίρεση την κάλυψη του σεισμού.

Η αποζημίωση ενδέχεται να ξεπερνάει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 
σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής.

Δυνατότητα ασφάλισης της εξοχικής κατοικίας χωρίς  
την προϋπόθεση ασφάλισης κύριας κατοικίας.

 Ασφάλιστρο διαμορφωμένο ανεξάρτητα από το έτος  
κατασκευής του κτιρίου.

Home Pack Apartment

Για διαμερίσματα ορόφου, κατασκευής μετά το 1980

Περιλαμβάνει όλες τις καλύψεις (βασικές & προαιρετικές)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ (οικοδομή & περιεχόμενο)

	n Θύελλα - καταιγίδα - πλημμύρα - χιονόπτωση - χαλαζόπτωση
	n Θραύση σωληνώσεων
	n Έξοδα άντλησης νερών
	n Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο
	n Αστική ευθύνη προς τρίτους (προσωπική) 
	n Αστική ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, θραύση σωληνώσεων
	n Ζημίες κλέφτη 
	n Κλοπή ληστεία περιεχομένου, ζημιές στο περιεχόμενο, ζημιές κλέφτη  
στην οικοδομή

	n Σεισμός, έκρηξη ηφαιστείου 
	n Ασφάλιση κοσμημάτων σε χρηματοκιβώτιο
	n Έξοδα διαμόρφωσης γης - δεντροφυτεύσεων - φυτά κήπων

Οι καλύψεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος
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