
ΜΙΝΕΤΤΑ
νιώσε

ασφάλεια
για το

σπίτι σου

στεγαστικό

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 ποσό σημαντικό είναι για εσένα, σου 
προσφέρουμε ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά 

προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε  
ένα πλήθος κινδύνων, όχι μόνο για το ποσό 

του στεγαστικού σου δανείου αλλά  
για όλη την αξία του σπιτιού σου.

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

■ Δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (Check up). 
■ 10% συνδυαστική έκπτωση (με την ασφάλιση του αυτοκινήτου).  
■ Δωρεάν Κάρτα Προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ, με πλήθος παροχών για 

όλους τους ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη τους, με 
οποιοδήποτε ασφαλιστήριο σε οποιοδήποτε κλάδο.

■ 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 
στεγαστικού δανείου μου στη ΜΙΝΕΤΤΑ 

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.

Οι επιλογές μου σε πακέτα ασφάλισης

Παραμετρικής τιμολόγησης

Σταθερής τιμολόγησης

HomePack Στεγαστικό 1   

HomePack Στεγαστικό 2     

HomePack Στεγαστικό 3   

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Λ. Συγγρού 193-195, 171 21, Ν. Σμύρνη
τηλ.: 210 9309500, www.minetta.gr
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https://www.facebook.com/asfaleiai.minetta
https://www.instagram.com/asfaleiaiminetta/
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!

HOME PACK ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ 3 

	n Πυρκαγιά
	n Κεραυνός
	n Ζημιές από καπνό
	n Έκρηξη
	n Πτώση αεροσκάφους
	n Πρόσκρουση οχήματος
	n Αποκομιδή ερειπίων 
	n Ασφάλιση υπερβάλλουσας αξίας στεγαστικού δανείου
	n Αναλογία κοινόκτητων - κοινόχρηστων χώρων
	n Ασφάλιση σε αξία καινούργιου
	n Προστασία από υπασφάλιση
	n Έξοδα περιορισμού ζημιάς
	n Αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών
	n Σεισμός - έκρηξη ηφαιστείου 
	n Τρομοκρατικές ενέργειες
	n Πολιτικές ταραχές
	n Κακόβουλες ενέργειες
	n Ενεχυρούχοι / ενυπόθηκοι δανειστές

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

	n Θύελλα - καταιγίδα - πλημμύρα - χιονόπτωση - χαλαζόπτωση
	n Θραύση σωληνώσεων
	n Έξοδα άντλησης νερών 
	n Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο 
	n Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή 
	n Βραχυκύκλωμα
	n Τρομοκρατικές ενέργειες
	n Πολιτικές ταραχές
	n Κακόβουλες ενέργειες
	n Θραύση τζαμιών - καθρεπτών - ειδών υγιεινής
	n Έξοδα διαμόρφωσης γης - δεντροφυτεύσεων - φυτά κήπων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

	n Βραχυκύκλωμα 
	n Θραύση τζαμιών - καθρεπτών - ειδών υγιεινής
	n Θύελλα - καταιγίδα - πλημμύρα - χιονόπτωση - χαλαζόπτωση
	n Θραύση σωληνώσεων
	n Έξοδα άντλησης νερών
	n Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο
	n Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή

HOME PACK ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ 1& 2 

	n Πυρκαγιά
	n Κεραυνός
	n Ζημιές από καπνό
	n Έκρηξη
	n Πτώση αεροσκάφους
	n Πρόσκρουση οχήματος
	n Έξοδα περιορισμού ζημιάς
	n Ασφάλιση σε αξία καινούργιου
	n Αναλογία κοινότητων - κοινόχρηστων χώρων
	n Προστασία από υπασφάλιση
	n Αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών
	n Αποκομιδή ερειπίων 
	n Ασφάλιση υπερβάλλουσας αξίας στεγαστικού δανείου
	n Σεισμός - έκρηξη ηφαιστείου  
	n Ενεχυρούχοι / ενυπόθηκοι δανειστές

Οι καλύψεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος

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.

Γιατί να επιλέξεις τα προγράμματα HOME PACK Στεγαστικό

Δυνατότητα ασφάλισης με ή χωρίς απαλλαγές, με εξαίρεση την 
κάλυψη του σεισμού.  
Ασφάλιση του ποσού δανείου ακόμα και αν υπερβαίνει την 

ανακατασκευαστική αξία. 

Δωρεάν παροχές  
και εκπτώσεις για όλους 

τους ασφαλισμένους 
 και τα προστατευόμενα 

μέλη τους!


