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ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  «PROFIT HOME 1» 
 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΒΑΣΙΚΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 

Πυρκαγιά – Κεραυνός  Χ Χ Χ 

Ζηµίες από καπνό Χ Χ Χ 

Πυρκαγιά από δάσος, δένδρα, χόρτα, θάµνους Χ Χ Χ 

Ευρεία έκρηξη, Έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρµανσης, θερµοσίφωνα, συσκευών 
υγραερίου 

Χ Χ Χ 

Έξοδα κατεδάφισης – εκκαθάρισης - αποµάκρυνσης συντριµµάτων µέχρι το 5% 
του ασφαλιστικού ποσού µε µέγιστο όριο τα 5.000,00 € ανά γεγονός & ετησίως 

Χ Χ Χ 

Πτώση αεροσκαφών και αντικειµένων από αυτά Χ Χ Χ 

Ζηµίες από πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό    Χ Χ 

∆ιαρροή ή θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού  Χ Χ 

Κλοπή περιεχοµένου από διάρρηξη ή ληστεία και ζηµιές στο περιεχόµενο λόγω 
διάρρηξης   

 
Χ Χ 

Ζηµίες στο κτίριο συνεπεία Κλοπής δια ρήξεως µέχρι 6.000,00 € ανά γεγονός & 
ετησίως 

 
Χ Χ 

Αξία αποκατάστασης οικοδοµής   Χ Χ 

Έξοδα µεταστέγασης σε άλλο χώρο εάν η κατοικία είναι µη κατοικήσιµη µέχρι 
2.000,00 € ανά γεγονός & ετησίως 

 Χ Χ 

Ζηµίες στο κτίριο από πτώση δένδρων και ηλεκτρικών – τηλεφωνικών στύλων 
µέχρι 3.000,00 € ανά γεγονός και ετησίως 

 
X Χ 

Τροµοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες,  πολιτικές ταραχές, 
κακόβουλες ενέργειες   

 
Χ Χ 

Πρόσκρουση οχηµάτων ιδιοκτησίας τρίτων επί του ασφαλιζόµενου κτιρίου  Χ Χ 

Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά και έκρηξη µέχρι 20.000,00 € ανά 
γεγονός & ετησίως 

 
Χ Χ 

Αστική ευθύνη προς τρίτους από διαρροή νερού έως 3.000,00 € ανά γεγονός & 
ετησίως (εφ’ όσον καλύπτεται και η διάρρηξη σωληνώσεων)  

  
Χ 

Αστική ευθύνη οικογενειάρχη µε µέγιστο όριο 25.000,00 €    Χ 

∆ιάρρηξη σωληνώσεων αποχέτευσης µέχρι 6.000,00 € ανά γεγονός & ετησίως   Χ 

Βραχυκύκλωµα ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & 
ηλεκτρικών συσκευών µέχρι 2.000,00 € ανά γεγονός & ετησίως 

  
Χ 

Έξοδα άντλησης υδάτων µέχρι 1.000,00 € ανά γεγονός & ετησίως   Χ 

Ίδιες ζηµίες του λέβητα κεντρικής θέρµανσης από έκρηξη µέχρι 2.000,00 € ανά 
γεγονός & ετησίως 

  
Χ 

Απώλεια ενοικίου για τον ιδιοκτήτη οικοδοµής µέχρι 500,00 € µηνιαίως και για 
περίοδο έξι µηνών 

  
Χ 

Κάλυψη περιεχοµένου στην προσωρινή διεύθυνση µέχρι 2.000,00 € ανά γεγονός & 
ετησίως 

  
Χ 

Θραύση κρυστάλλων θυρών – παραθύρων (εξωτερικών) σε Α΄κίνδυνο µέχρι 
1.500,00 € ανά γεγονός & ετησίως 

  
Χ 

Καθίζηση και/ή κατολίσθηση εδάφους    Χ 

Έξοδα ∆ηµοσίων Αρχών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών µέχρι 3.000,00 € ανά γεγονός 
& ετησίως 

  
Χ 

Νοµική προστασία Οικογενείας µέχρι 3.000,00 €   Χ 

Τα αντικείµενα των υπαίθριων χώρων (εφ’ όσον έχουν δηλωθεί και έχει 
καταγραφεί η αξία τους) καλύπτονται για πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πυρκαγιά 
από δάσος, & πτώση αεροσκαφών και αντικειµένων από αυτά  ΜΟΝΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΕΣ 

  

Χ 

Έξοδα Πυρόσβεσης µέχρι 1.500,00 € ανά γεγονός και ετησίως Χ Χ 
Χ 

Ζηµιές Πυρόσβεσης µέχρι 1.500,00 € ανά γεγονός και ετησίως Χ Χ 
Χ 

Έξοδα Αποτροπής ή Περιορισµού της ζηµιάς µέχρι 1.500,00 € ανά γεγονός και 
ετησίως (καλύπτονται οι δαπάνες που έγιναν από τον ασφαλιζόµενο, µε σκοπό να 
αποτραπεί ή να περιοριστεί η ζηµιά) 

Χ Χ 
Χ 

Σεισµός και / ή πυρκαγιά από Σεισµό (προαιρετικά) Χ Χ Χ 
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Κάλυψη ποσοστού επί των κοινοχρήστων χώρων, εφ’ όσον έχει δηλωθεί το 
ασφαλιστικό ποσό που αναλογεί στο διαµέρισµα, θέσης στάθµευσης και αποθήκης 

Χ Χ Χ 

Κάρτα επιστροφής ασφαλίστρων Life Card Χ Χ Χ 

Τεχνική υποστήριξη Alter Ego (Στους Νοµούς Αττικής & Ιωαννίνων) Χ Χ Χ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ (Σε κάθε ζηµιά) ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 

1. Κλοπή διά ρήξεως (για µόνιµη κατοικία) 
Το 10% του προς αποζηµίωση 

ποσού 
Το 10% του προς αποζηµίωση 

ποσού 

2. Κλοπή διά ρήξεως (για εξοχική κατοικία) 
Το 20% του προς αποζηµίωση 

ποσού 
Το 20% του προς αποζηµίωση 

ποσού 
3. Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, 
χαλάζι,παγετός 

Το 10% του προς αποζηµίωση 
ποσού µε ελάχιστο 300,00 € 

Το 10% του προς αποζηµίωση 
ποσού µε ελάχιστο 500,00 € 

4. ∆ιάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, 
θέρµανσης 

Το 10% του προς αποζηµίωση 
ποσού µε ελάχιστο 300,00 € 

Το 10% του προς αποζηµίωση 
ποσού µε ελάχιστο 300,00 € 

5. ∆ιάρρηξη σωληνώσεων αποχέτευσης ------------- 
Το 10% του προς αποζηµίωση 
ποσού µε ελάχιστο 600,00 € 

6. Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη ------------ 
Υ.Ζ. 150,00 € 

7. Καθίζηση και/ή κατολίσθηση εδάφους ------------ 
Το 2% του συνολικού 
ασφαλιστικού ποσού 

8. Βραχυκύκλωµα ----------- 
150,00 € 

9. Σεισµός (για όλα τα προγράµµατα) Το  2%  του  συνολικού  ασφαλιστικού  ποσού 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑ € 1.000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 

 ΒΑΣΙΚΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 

Κτίριο 0,48 € 0,75 € 0,85 € 

Περιεχόµενο 0,60 € 1,45 € 1,65 € 

Σεισµός : α) για τους νοµούς Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, 
                  Αιτωλοακαρνανίας           :    κτίριο και/ή περιεχόµενο : 1,32 €  
              β) για τους υπόλοιπους Νοµούς κτίριο και/ή περιεχόµενο : 1,02 € 

Προµήθεια µε βάση τη σύµβαση συνεργασίας 

          
Σε περίπτωση εξόφλησης των ασφαλίστρων µε πιστωτική κάρτα Lifecard Visa (σε 12 άτοκες δόσεις) θα παρέχεται έκπτωση 
10% επί των ασφαλίστρων και µε άλλες κάρτες έκπτωση 5%. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. ∆εν έχουν συµβεί ζηµιές από καλυπτόµενο κίνδυνο την τελευταία πενταετία και µέχρι την ανάληψη του κινδύνου. 

2. Το κτίριο θα πρέπει να είναι κατασκευής από µπετόν αρµέ-ταρατσοσκεπές ή πετρόκτιστο-κεραµοσκεπές, µπετόν 
αρµέ/ALFA BLOCK ή τύπου YTONG/ALFA BLOCK (µόνιµες κατοικίες). 

3. ∆εν ασφαλίζονται κατοικίες που ανήκουν στην κατηγορία των λυόµενων, είναι προκατασκευασµένες (προκάτ) ή 
ξύλινες. 

4. Για τις εξοχικές κατοικίες η κάλυψη της κλοπής δια ρήξεως θα δίνεται µε την προϋπόθεση ότι η κατοικία 
προστατεύεται µε σύστηµα συναγερµού συνδεδεµένο µε εταιρία λήψης σηµάτων (Security) και εφ’ όσον 
ασφαλίζεται η κύρια κατοικία. 

5. Αντικείµενα ιδιαίτερης αξίας όπως πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης ή συλλογές και γενικά σπάνια αντικείµενα, θα 
καλύπτονται µέχρι ενός ορισµένου ποσού το οποίο θα καθορίζεται µετά από συνεννόηση µε το Κλάδο ή εκτός και 
υπάρχουν παραστατικά ή πιστοποιητικά γνησιότητας που θα αποδεικνύουν την αξία αυτών και θα πρέπει να 
προσκοµισθούν. 

6. Η αστική ευθύνη πυρκαγιάς και η εκκαθάριση συντριµµάτων δεν προσαυξάνουν το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 
πυρκαγιάς σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εισπραχθούν αναλογούντα ασφάλιστρα. 

7. Για τις παρεχόµενες καλύψεις που αναφέρονται σε Α΄ Κίνδυνο δεν θα ισχύει ο αναλογικός όρος (υπασφάλιση) σε 
περίπτωση ζηµιάς. 

8. Ασφαλιζόµενες αξίες : 
            - Ως ελάχιστη αξία οικοδοµής υπολογίζεται το ποσό των 1.000,00 € ανά τ.µ. 
            - Ως ελάχιστη αξία περιεχοµένου υπολογίζεται το ποσό των 400,00 € ανά τ.µ. 
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      9.   Σεισµός : δεν ασφαλίζονται κατοικίες χωρίς νόµιµη άδεια και πριν το έτος 1960. 

     10.  Σε περίπτωση που το συνολικό ασφαλιζόµενο κεφάλαιο της κατοικίας υπερβαίνει το ποσό των 500.000,00 € θα   
            πρέπει να γίνεται συνεννόηση µε τον Κλάδο. 
     11.  Για αξία περιεχοµένου άνω των 100.000,00 € απαιτείται ηχητικός συναγερµός, ενώ για αξία άνω των 200.000,00 € 
           απαιτείται συναγερµός συνδεδεµένος µε κέντρο λήψης σηµάτων (Security). 

 
 


