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ΜΙΝΕΤΤΑ
νιώσε

ασφάλεια
για το

όχημά σου

όχημα

■ Δωρεάν ετήσιος προληπτκός έλεγχος υγείας (Check up). 
■ 10% συνδυαστική έκπτωση (για την ασφάλιση της κατοικίας  

ή/και του σκάφους σου). 
■ Δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων σε έως και 12 άτοκες 

μηνιαίες δόσεις. 

Ενημερώσου αναλυτικά από τον ασφαλιστικό σου διαμεσολαβητή.

Πως επωφελούμαι επιπλέον από την ασφάλιση 
του οχήματός μου στη ΜΙΝΕΤΤΑ

Οι επιλογές μου σε πακέτα ασφάλισης οχήματος

Βασικό

 Βασικό / Πυρός / Φυσικά Φαινόμενα

 Βασικό / Πυρός  
/ Φυσικά Φαινόμενα / Κλοπή

 Βασικό / Πυρός / Φυσικά Φαινόμενα / 
Κλοπή / Πλήρης Μικτή

CarPack 1 

CarPack 2 

CarPack 3 

CarPack 6

74.000.000
οι αποζημιώσεις (σε €)

που δώσαμε για την τριετία 
2018 - 2020 στους  

ασφαλισμένους μας.

1.400
και πλέον συνεργάτες 

έτοιμοι να σε  
εξυπηρετήσουν σε όλη 

την Ελλάδα.

Από το

1973
είμαστε σταθερά 

δίπλα σου.

Τα προγράμματα της ΜΙΝΕΤΤΑ προσφέρουν πραγματική κάλυψη  
απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζεις καθημερινά κατά  

την κυκλοφορία του οχήματός σου, με ξεκάθαρους,  
κατανοητούς όρους και ΠΡΟΣΙΤΑ ασφάλιστρα.

Γιατί αυτή είναι η ουσία της ασφάλειας.  
Και εμείς στη ΜΙΝΕΤΤΑ δίνουμε σημασία στην ουσία. 

Ανακάλυψε τις πολλαπλές βασικές και συμπληρωματικές καλύψεις,  
επίλεξε τις επιθυμητές απαλλαγές ανάλογα των αναγκών σου  

         και διαμόρφωσε το δικό σου πρόγραμμα.
Επιπλέον προσφέρονται προγράμματα για κάθε χρήση οχήματος, 

όπως Δίτροχα, Αγροτικά, Φ.Ι.Χ., ΤΑΧΙ κ.ά. 

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Λ. Συγγρού 193-195, 171 21, Ν. Σμύρνη
τηλ.: 210 9309500, www.minetta.gr

https://web.facebook.com/asfaleiai.minetta?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/minetta_asfalistiki/
https://www.linkedin.com/company/european-union-minettas-insurances/
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 ότι αξίζει!

CARPACK (αφορά επιβατικό ιδιωτικής χρήσης)

	n Aστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος για σωματικές 
βλάβες τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια)
	n Aστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος για υλικές ζημιές 
τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια)
	n Υλικές ζημιές από υπαίτιο όχημα εκτός φιλικού διακανονισμού 
	n Υλικές ζημιές από υπαίτιο όχημα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας 
	n Διασταυρούμενη ευθύνη 
	n Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 
	n Νομική προστασία 
	n Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
	n Φροντίδα ατυχήματος
	n Επίδομα ολοσχερούς καταστροφής οχήματος 
	n Επέκταση Α.Ε. σε χώρες της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.
	n Επέκταση συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.
	n Προληπτικός έλεγχος υγείας (Check up) 
	n Αυτόματη επικαιροποίηση ασφαλισμένης αξίας 
	n Πυρκαγιά - έκρηξη (περιλαμβανομένων των ζημιών πυρκαγιάς & έκρηξης 
από τρομοκρατικές / πολιτικές ταραχές / κακόβουλες ενέργειες)
	n Αστική ευθύνη από πυρκαγιά 
	n Φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα
	n Ενοικίαση αυτοκινήτου
	n Κλοπή ολική
	n Κλοπή μερική / ζημιές από κλοπή / κλοπή σταθερών εξαρτημάτων
	n Κλοπή μη σταθερών εξαρτημάτων 
	n Κάλυψη εξόδων αντικατάστασης κλειδιών ή ξεκλειδώματος 
	n Πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών
	n Κάλυψη υλικών ζημιών από τρομοκρατικές / πολιτικές ταραχές / 
κακόβουλες ενέργειες (επιπλέον των ζημιών από πυρκαγιά ή / και έκρηξη)

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

■ Επίδομα ολοσχερούς καταστροφής: σε περίπτωση ολοκληρωτικής 
καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, φυσικών ή 
γεωλογικών φαινομένων ή τροχαίου ατυχήματος (υπαιτιότητας του 
οδηγού), συμπεριλαμβάνεται ακόμα και στο βασικό πρόγραμμα 
ασφάλισης αυτοκινήτου επίδομα μέχρι € 6.000.

■ Διασταυρούμενη ευθύνη: καλύπτονται οι υλικές ζημίες μεταξύ 
προσώπων της ίδιας οικογένειας εφόσον και τα δύο Ι.Χ. οχήματα 
ασφαλίζονται στην Εταιρεία.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (αφορά επιβατικό ιδιωτικής χρήσης)

	n Θραύση Κρυστάλλων και Εργοστασιακών Ηλιοροφών
	n Υλικές ζημιές αερόσακων και ζωνών ασφαλείας 
	n Επέκταση Νομικής Προστασίας 
	n Επέκταση Προσωπικού Ατυχήματος
	n Εγγύηση ασφαλιζόμενης αξίας 
	n Οδική Και Ταξιδιωτική Βοήθεια
	n MINETTA AID (εξωνοσοκομειακή περίθαλψη)

Οι καλύψεις διαφοποποιούνται ανάλογα με την επιλογή  
του προγράμματος και τη χρήση του οχήματος. 

Οι καλύψεις διαφοποποιούνται ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος 
και τη χρήση του οχήματος. 

Κατέβασε τώρα 
την εφαρμογή και 

απέκτησε 
πρόσβαση σε ένα 
πλήθος χρήσιμων 

υπηρεσιών!

Απλά, Γρήγορα 
& Κάθε στιγμή 
η ψηφιακή πύλη 
εξυπηρέτησης 

των ασφαλισμένων 
στη ΜΙΝΕΤΤΑ 

Ηλεκτρονική πληρωμή 
του συμβολαίου σου 

και με δυνατότητα 
εξόφλησης, 

με χρήση πιστωτικής, 
έως και σε 12 άτοκες 

μηνιαίες δόσεις.


