
πoδήλατο

ΜΙΝΕΤΤΑ
νιώσε

ασφάλεια
για το

ποδήλατό σου

Για κάποιους το ποδήλατο αποτελεί μέσο ψυχαγωγίας, για κάποιους  
άλλους μέσο μετακίνησης. Η ΜΙΝΕΤΤΑ σου παρέχει προγράμματα 
ασφάλισης ποδηλάτου που καλύπτουν όχι μόνο την αστική ευθύνη  

του ποδηλάτη, αλλά και το ίδιο το ποδήλατο.

■ 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 ποδηλάτου μου στη ΜΙΝΕΤΤΑ;

Οι επιλογές μου σε πακέτα ασφάλισης ποδηλάτου

Κάλυψη αστικής ευθύνης ακόμα  
και στις περιπτώσεις ατυχήματος μεταξύ  

ατόμων α’ βαθμού συγγένειας.

Πλήρης κάλυψη ακόμα και στην 
 περίπτωση ολικής κλοπής ποδηλάτου,  
αλλά και κάλυψη  ειδικού εξοπλισμού  

και της ενδυμασίας ποδηλάτη.

Από το 1973
 είμαστε σταθερά 

δίπλα σου.

57.000.000
οι αποζημιώσεις (σε €)

που δώσαμε για τη διετία 
2018 - 2019 στους 

ασφαλισμένους μας.

1.200
και πλέον συνεργάτες 

μας έτοιμοι να σε  
εξυπηρετήσουν σε όλη 

την Ελλάδα.

Bike 1

Bike 2

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

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

Μ
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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!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Διατίθεται σε άτομα ηλικίας από 5 έως 70 ετών. 
Ιδιαίτερα προσιτό κόστος από 18,50€ το έτος
Παρέχεται κάλυψη Φροντίδας Ατυχήματος    |  Δυνατότητα Οδικής Βοήθειας

Γίνε καλύτερος οδηγός
κατέβασε δωρεάν το app 

που δημιουργήσαμε
σε συνεργασία με 

τον ΙΑΒΕΡΗ! 

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.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

	n Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του ποδηλάτου
	n Διασταυρούμενη ευθύνη
	n Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
	n Φροντίδα Ατυχήματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

	n Οδική βοήθεια

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

	n Οδική βοήθεια

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

	n Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του ποδηλάτου
	n Διασταυρούμενη ευθύνη
	n Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
	n Ολική κλοπή ποδηλάτου
	n Κάλυψη ιδίων ζημιών από Πρόσκρουση, Εκτροπή, Ανατροπή, 
Κατακρήμνιση, Πυρκαγιά, Πτώση Κεραυνού, Έκρηξη, 
Τρομοκρατικές/Πολιτικές/Κακόβουλες Ενέργειες, Φυσικά και 
Γεωλογικά Φαινόμενα
	n Προστασία αξίας ειδικής ενδυμασίας & εξοπλισμού ποδηλάτη
	n Ενοικίαση υποκατάστατου ποδηλάτου
	n Νομική προστασία
	n Φροντίδα Ατυχήματος
	n Προσωπικό Ατύχημα ποδηλάτη(*)

* Αφορά άτομα ηλικίας 23 έως 70 ετών.


