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Καλύψεις Αυτοκινήτου  
 

  ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ (ωματικές βλάβες/Τλικές ζημιές τρίτων)  
 
Καλύπτει τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του ασφαλισμένου αυτοκινήτου για: Σωματικές 
βλάβες τρίτων / Υλικές Ζημιές τρίτων, Σωματικές βλάβες επιβαινόντων, ( 1,22 εκ. / 1,22 
εκ ) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη διάρκεια κλοπής. 
. 

  AΥΑΛΙΗ ΠΤΡΟ 
 
Καλύπτει τις ζημιές του αυτοκινήτου από πυρκαϊά που μεταδίδεται σε αυτό από άλλο 
αντικείμενο, πτώση κεραυνού ή αυτόματη ανάφλεξη του ή από πρόσκρουση.  

 

  TΡΟΜΟΚΡΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΤΛΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΤΡΟ 
 
Καλύπτει τις ζημιές του αυτοκινήτου από πυρκαϊά ή έκρηξη που προκαλούνται άμεσα ή 
έμμεσα από τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες, στάσεις, απεργίες και οχλαγωγίες  
 

  OΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ 
 
Καλύπτει την ολική απώλεια του αυτοκινήτου 
 

  ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ 
 
Καλύπτει την απώλεια μερών ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου. 
 

  AΝΣΙΚ/Η ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ  
 
Παρέχεται ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο μέχρι 90 μέρες 
 

  ΖΗΜΙΕ ΙΔΙΟΤ (Μικτή)  
Μετά την αφαίρεση της Απαλλαγής 
 
Καλύπτει τις ζημιές του αυτοκινήτου από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ανεξάρτητα 
από την υπαιτιότητα 
 

  ΖΗΜΙΕ ΙΔΙΟΤ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΤΛΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ  
 
Καλύπτει τις ζημιές από κακόβουλες ενέργειες τρίτων (χάραγμα, σπρέι, οξέα κ.λ. 
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  ΥΤΙΚΑ ΥΑΙΝΟΜΕΝΑ  
Απαλλαγή ανά ζημιά 200 €  
 
Καλύπτει τις ζημιές από πλημμύρα, σεισμό ,ανεμοθύελλα ή άλλη φυσική διαταραχή. 

  ΖΗΜΙΕ ΙΔΙΟΤ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ  

Απαλλαγή 400,00 € 

 
Καλύπτει τις ίδιες ζημιές του οχήματος όταν αυτές προκληθούν κατά τη διάρκεια που το 
όχημα είναι στην κατοχή του κλέφτη. 

  ΘΡΑΤΗ ΚΡΤΣΑΛΛΩΝ  

Απαλλαγή 150,00 € 

 
Καλύπτει την θραύση στα τζάμια του αυτοκινήτου συμπεριλαμβανομένου κόστους 
αγοράς και τοποθέτησης και καθαρισμού του αυτοκινήτου. 
 

  AΥΑΛΙΗ ΟΔΗΓΟΤ 
 
Καλύπτει τον οδηγό σε περίπτωση τροχαίου για θάνατο ή διαρκή ανικανότητα. 
Καλύπτει: 

 Τον οδηγό σε περίπτωση τροχαίου για απώλεια Ζωής (Θ.Α) ή Μόνιμη Ολική 
Ανικανότητα (Μ.Ο.Α.) ή Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (Μ.Μ.Α.) 

 Ιατροφαρμακευτικά έξοδα εώς 500 ευρώ κατά γεγονός. 

 Επίδομα νοσηλείας 50 ευρώ ημερησίως. Για μονάδα εντατικής παρακολούθησης 
100 ευρώ με ανώτατο όριο τις 30 ημέρες 

 

  OΔΙΚΗ, ΙΑΣΡΙΚΗ & ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 
Σε συνεργασία με την Εταιρεία MONDIAL ASSISTANCE παρέχεται Οδική και 
Ταξιδιωτική Βοήθεια, 24 ώρες το 24ώρο, 365 μέρες το χρόνο. 
 

  TΟΠΙΚΗ ΡΤΜΟΤΛΚΗΗ ΟΦΗΜΑΣΟ ΤΝΕΠΕΙΑ ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ 
( τηλ. 18189  -  210 90.99.999 ) 

 
Παρέχεται βοήθεια κατόπιν τροχαίου ατυχήματος, η οποία περιλαμβάνει την 
ρυμούλκηση του οχήματος σε απόσταση μέχρι των 50 χλμ. από τον τόπο του 
ατυχήματος ή εντός των ορίων του νομού ακινητοποίησης ανεξαρτήτως αποστάσεως
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  NΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

Διασφαλίζει τα έννομα συμφέροντα του ασφαλισμένου σε περίπτωση τροχαίου 
ατυχήματος και όχι μόνο ! 
 

YΛΙΚΕ ΖΗΜΙΕ ΑΠΟ ΑΝΑΥΑΛΙΣΟ ΟΦΗΜΑ  

 

Καλύπτει μόνο τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου από πρόσκρουση με ανασφάλιστο 
όχημα. 
 
 

  ΕΓΓΤΗΗ ΑΥΑΛΙΣΡΟΤ 

 

Με την κάλυψη αυτή εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει προσαύξηση του ασφαλίστρου 
λόγω εμφάνισης ζημιών, εάν το προηγούμενο έτος έχουν συμβεί μέχρι δύο ζημιές με 
υπαιτιότητα του ασφαλισμένου. 
 
 
 
 
Απαλλαγή Υυσικών Υαινομένων :  
 
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο επισκευαστεί σε συνεργαζόμενο συνεργείο, η 
απαλλαγή μειώνεται σε €100 
 
Απαλλαγή Θραύσης Κρυστάλλων :  
 
Σε περίπτωση που η ζημιά αποκατασταθεί σε συνεργαζόμενο συνεργείο εξειδικευμένο 
στην επισκευή κρυστάλλων, δεν θα εφαρμοσθεί απαλλαγή 
 
 
 
 

 
 


