
 

 

Ε∆ΡΑ.: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27 , 34100 ΧΑΛΚΙ∆Α , ΤΗΛ.: 2221062975 , ΦΑΞ.: 2221086410 , ΚΙΝΗΤ.: 6936987000-01 , Ε-mail.:stamel1@otenet.gr 

 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.: ΖΩΗΣ – ΠΥΡΟΣ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ – ΣΚΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Ο∆ΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

(για Στερεά Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων των πόλεων της Αθήνας και του Πειραιά) 

 

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι / Όρια Ευθύνης                          Απαλλαγές σε κάθε ζημιά 

Πυρκαγιά -  Κεραυνός  

Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός 

 

Πυρκαγιά από δάσος, συστάδες δέντρων, 

θάμνους, χόρτα 

 

Έξοδα Πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς 

έως το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά 

γεγονός και ετησίως 

 

Ζημιές από καπνό  

Ευρεία Έκρηξη (Φυσική – Χημική)   

Πτώση αεροσκαφών και αντικείμενα από αυτά  

Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων  

Τρομοκρατικές Ενέργειες   

Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές  

Κακόβουλες Ενέργειες  

Βραχυκύκλωμα σε Α΄ Κίνδυνο έως 1.500,00 € ανά 

γεγονός και ετησίως (καλύπτονται ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά μηχανήματα και 

ηλεκτρικές συσκευές) 

 

 

 

100,00 € 

Θραύση Κρυστάλλων θυρών-παραθύρων-

καθρεπτών σε Α΄ Κίνδυνο έως 1.500,00 € ανά 

γεγονός και ετησίως συνεπεία καλυπτομένων 

κινδύνων και Τυχαίας Θραύσης 

 

Το 10% του προς αποζημίωση ποσού 

Έξοδα Μεταστέγασης-Μετακόμισης έως 2.000,00 

€ ανά γεγονός και ετησίως  

Εκκαθάριση συντριμμάτων έως το 5% του 

ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός και 

ετησίως  

Σεισμός και/ή Πυρκαγιά εκ Σεισμού  Το 2% του συνολικού ασφαλιζομένου 

κεφαλαίου 

 

Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο ανά 1.000,00 € ασφαλιζόμενου κεφαλαίου  :   1,80 €      

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 

� Να μην έχουν συμβεί ζημιές από καλυπτόμενο κίνδυνο κατά την τελευταία πενταετία & μέχρι    

την ανάληψη του κινδύνου. 

� Τα επιμέρους ασφαλιζόμενα όρια των ανωτέρω καλύψεων  περιλαμβάνονται στο 

ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνουν. 

� Σεισμός : Τα κτίρια είναι αντισεισμικής κατασκευής με νόμιμη άδεια μετά το 1960. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ε∆ΡΑ.: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27 , 34100 ΧΑΛΚΙ∆Α , ΤΗΛ.: 2221062975 , ΦΑΞ.: 2221086410 , ΚΙΝΗΤ.: 6936987000-01 , Ε-mail.:stamel1@otenet.gr 

 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.: ΖΩΗΣ – ΠΥΡΟΣ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ – ΣΚΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Ο∆ΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

(Λοιπή Ελλάδα εκτός Στερεάς Ελλάδας και των πόλεων της Αθήνας και του Πειραιά) 

 

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι / Όρια Ευθύνης                          Απαλλαγές σε κάθε ζημιά 

Πυρκαγιά -  Κεραυνός  

Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός 

 

Πυρκαγιά από δάσος, συστάδες δέντρων, 

θάμνους, χόρτα 

 

Έξοδα Πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς 

έως το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά 

γεγονός και ετησίως 

 

Ζημιές από καπνό  

Ευρεία Έκρηξη (Φυσική – Χημική)   

Πτώση αεροσκαφών και αντικείμενα από αυτά  

Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων  

Τρομοκρατικές Ενέργειες   

Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές  

Κακόβουλες Ενέργειες  

Βραχυκύκλωμα σε Α΄ Κίνδυνο έως 1.500,00 € ανά 

γεγονός και ετησίως (καλύπτονται ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά μηχανήματα και 

ηλεκτρικές συσκευές) 

 

 

 

100,00 € 

Θραύση Κρυστάλλων θυρών-παραθύρων-

καθρεπτών σε Α΄ Κίνδυνο έως 1.500,00 € ανά 

γεγονός και ετησίως συνεπεία καλυπτομένων 

κινδύνων και Τυχαίας Θραύσης 

 

Το 10% του προς αποζημίωση ποσού 

Έξοδα Μεταστέγασης-Μετακόμισης έως 2.000,00 

€ ανά γεγονός και ετησίως  

Εκκαθάριση συντριμμάτων έως το 5% του 

ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός και 

ετησίως  

Σεισμός και/ή Πυρκαγιά εκ Σεισμού  Το 2% του συνολικού ασφαλιζομένου 

κεφαλαίου 

 

Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο ανά 1.000,00 € ασφαλιζόμενου κεφαλαίου  :   1,5 €      

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 

� Να μην έχουν συμβεί ζημιές από καλυπτόμενο κίνδυνο κατά την τελευταία πενταετία & μέχρι    

την ανάληψη του κινδύνου. 

� Τα επιμέρους ασφαλιζόμενα όρια των ανωτέρω καλύψεων  περιλαμβάνονται στο 

ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνουν. 

� Σεισμός : Τα κτίρια είναι αντισεισμικής κατασκευής με νόμιμη άδεια μετά το 1960. 

 
 

 

 

 

 

 

 


