Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων
Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων
1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ
Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ και ΣΑΞΙ όλων των ιπποδυνάμεων περιλαμβάνουν τισ
καλφψεισ:
- Αςτικι Ευκφνθ για ωματικζσ Βλάβεσ 1.000.000 € ανά κφμα και για Τλικζσ Ηθμίεσ 1.000.000 € ανά ατφχθμα.
- Τλικζσ ηθμίεσ από αναςφάλιςτο όχθμα 6.000 €.
- Αποκατάςταςθ υλικϊν ηθμιϊν ςε ατφχθμα χωρίσ υπαιτιότθτα του αςφαλιηομζνου 6.000 €.
- Προςταςία BONUS λόγω ηθμίασ.
- Οικογενειακι Ιατρικι Βοικεια και Επείγουςα Αερομεταφορά.
- Προςωπικό ατφχθμα οδθγοφ, ιδιοκτιτθ και κατόχου του αςφαλιηομζνου οχιματοσ για απϊλεια ηωισ και μόνιμθ ολικι
ανικανότθτα από τροχαίο ατφχθμα και για αςφαλιηόμενο κεφάλαιο κατϋ άτομο 15.000 € και ανϊτατο όριο ομαδικοφ
ατυχιματοσ 15.000 €.
- Πυρόσ περιεχομζνου κατοικίασ του αςφαλιηομζνου μζχρι ποςοφ 10.000 €.
- Νομικι Προςταςία, μζχρι ποςοφ 10.000 €.
- Οδικι Βοικεια ΚΑΣΟΠΙΝ ΑΣΤΧΘΜΑΣΟ.*
- Φροντίδα Τγείασ
- Φυςιοκεραπευτικι Φροντίδα μόνο για τισ χριςεισ Ε.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΑ.

Σα Σιμολόγια των Φ.Δ.Χ. όλων των ιπποδυνάμεων περιλαμβάνουν τισ καλφψεισ:
- Αςτικι Ευκφνθ για ωματικζσ Βλάβεσ 1.000.000 € ανά κφμα και για Τλικζσ Ηθμίεσ 1.000.000 € ανά ατφχθμα.
- Τλικζσ ηθμίεσ από αναςφάλιςτο όχθμα 6.000 €.
- Αποκατάςταςθ υλικϊν ηθμιϊν ςε ατφχθμα χωρίσ υπαιτιότθτα του αςφαλιηομζνου 6.000 €.
- Προςταςία BONUS λόγω ηθμίασ.
- Οικογενειακι Ιατρικι Βοικεια και Επείγουςα Αερομεταφορά.
- Προςωπικό ατφχθμα οδθγοφ, ιδιοκτιτθ και κατόχου του αςφαλιηομζνου οχιματοσ για απϊλεια ηωισ και μόνιμθ ολικι
ανικανότθτα από τροχαίο ατφχθμα και για αςφαλιηόμενο κεφάλαιο κατϋ άτομο 15.000 € και ανϊτατο όριο ομαδικοφ
ατυχιματοσ 15.000 €.
- Πυρόσ περιεχομζνου κατοικίασ του αςφαλιηομζνου μζχρι ποςοφ 10.000 €.
- Νομικι Προςταςία, μζχρι ποςοφ 10.000 €
- Φροντίδα Τγείασ
- Μεταφορά εμπορευμάτων κατόπιν ατυχιματοσ (υποχρεωτικά) 60.000 € .
Εξαιρουμζνων των Φ.Δ.Χ. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ, Φ.Δ.Χ. ΒΤΣΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ, Φ.Δ.Χ. ΜΠΕΣΟΝΙΕΡΕ,

Α Ζκδοςθ εντφπου (Θμερομθνία 01/01/2014)
Θ Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςθσ του παρόντοσ εντφπου.

τα οποία ζχουν το ίδιο τιμολόγιο αλλά χωρίσ τθν κάλυψθ τθσ Μεταφοράσ Εμπορευμάτων.

Σα Σιμολόγια των ΣΡΑΚΣΕΡ, Ε.Ι.Χ. ΜΟΣΟΙΚΛΕΣΩΝ και ΜΟΣΟΠΟΔΗΛΑΣΩΝ περιλαμβάνουν τισ
καλφψεισ:
- Αςτικι Ευκφνθ για ωματικζσ Βλάβεσ 1.000.000 € ανά κφμα και για Τλικζσ Ηθμίεσ 1.000.000 € ανά ατφχθμα.
- Τλικζσ ηθμίεσ από αναςφάλιςτο όχθμα 6.000 €.
- Αποκατάςταςθ υλικϊν ηθμιϊν ςε ατφχθμα χωρίσ υπαιτιότθτα του αςφαλιηομζνου 6.000 €.
- Προςταςία BONUS λόγω ηθμίασ.
- Φροντίδα Τγείασ
- Οικογενειακι Ιατρικι Βοικεια και Επείγουςα Αερομεταφορά.

Σα Σιμολόγια των ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ περιλαμβάνουν τισ καλφψεισ:
- Αςτικι Ευκφνθ για ωματικζσ Βλάβεσ 1.000.000 € ανά κφμα και για Τλικζσ Ηθμίεσ 1.000.000 € ανά ατφχθμα.
- Τλικζσ ηθμίεσ από αναςφάλιςτο όχθμα 6.000 €.
- Αποκατάςταςθ υλικϊν ηθμιϊν ςε ατφχθμα χωρίσ υπαιτιότθτα του αςφαλιηομζνου 6.000 €.
- Προςταςία BONUS λόγω ηθμίασ.
- Οικογενειακι Ιατρικι Βοικεια και Επείγουςα Αερομεταφορά.
- Προςωπικό ατφχθμα οδθγοφ, ιδιοκτιτθ και κατόχου του αςφαλιηομζνου οχιματοσ για απϊλεια ηωισ και μόνιμθ ολικι
ανικανότθτα από τροχαίο ατφχθμα και για αςφαλιηόμενο κεφάλαιο κατϋ άτομο 10.000 € και ανϊτατο όριο ομαδικοφ
ατυχιματοσ 10.000 €.
- Φροντίδα Τγείασ
- Νομικι Προςταςία, μζχρι ποςοφ 10.000 €.

*θμείωςθ: Η Οδικι Βοικεια ΚΑΣΟΠΙΝ ΑΣΤΧΗΜΑΣΟ παρζχεται ςτα Φ.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. Αγροτικά με ιπποδφναμθ ζωσ 20ΗΡ.

τα τιμολόγια 1 (Ν.Θεςςαλονίκθσ) & 2 (Ν.Αττικισ) με Οδικι Βοικεια των Φ.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. Αγροτικϊν μζχρι 20ΗΡ
ςυμπεριλαμβάνεται θ πλιρθσ Οδικι Βοικεια μικτοφ βάρουσ μζχρι 2,8 τόνουσ με μικτά αςφάλιςτρα 61,39€, ενϊ ςτα υπόλοιπα
τιμολόγια (Λοιποί Νομοί) τα μικτά αςφάλιςτρα είναι 49,84€. Άνω των 20ΗΡ και μζχρι 7 τόνουσ τα μικτά αςφάλιςτρα είναι 119€.
Δεν παρζχεται θ κάλυψθ Οδικισ Βοικειασ ςε οχιματα άνω των 12 τόνων.

2. Πακζτο αςφάλιςθσ αυτοκινιτου Mini Casco
Σο πακζτο αυτό παρζχεται ςε Επιβατικά Ιδιωτικισ Χριςθσ, Φορτθγά Ιδιωτικισ Χριςθσ και Αγροτικά Φορτθγά Ιδιωτικισ Χριςθσ με τισ
παρακάτω καλφψεισ:
Αςτικι ευκφνθ, για ςωματικζσ βλάβεσ και υλικζσ ηθμιζσ ζναντι τρίτων, ςφμφωνα με τα όρια αςφάλιςθσ όπωσ αυτά κακορίηονται
από τθν Ευρωπαϊκι & Ελλθνικι Νομοκεςία.
Τλικζσ Ηθμιζσ, από αναςφάλιςτο όχθμα μζχρι 6.000,00€.

Α Ζκδοςθ εντφπου (Θμερομθνία 01/01/2014)
Θ Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςθσ του παρόντοσ εντφπου.

Αποκατάςταςθ Τλικϊν ηθμιϊν από ατφχθμα χωρίσ υπαιτιότθτα του αςφαλιηόμενου, μζχρι 6.000,00€.
Προςταςία Bonus μζχρι μια ηθμία ανά ζτοσ.
Προςωπικό ατφχθμα, με ανϊτατο αςφαλιςμζνο κεφάλαιο 15.000,00€.
Πυρόσ οικοςκευισ, με προκακοριςμζνο φψοσ αςφαλιηόμενου κεφαλαίου 10.000,00€.
Νομικι προςταςία, με πυκνό δίκτυο νομικϊν ςε όλθ τθν Ελλάδα.
Επείγουςα αερομεταφορά, με ιδιόκτθτα πτθτικά μζςα από και προσ όλθ τθν Ελλάδα.
Οικογενειακι Ιατρικι Βοικεια.
Φυςιοκεραπευτικι Φροντίδα (ζωσ 5 ετθςίωσ) για Επιβατικά Ιδιωτικισ Χριςθσ και Αγροτικά Φορτθγά Ιδιωτικισ Χριςθσ.
Πλιρθσ Οδικι Βοικεια με ιδιόκτθτα ειδικοποιθμζνα οχιματα και ςτακμοφσ ςε όλθ τθν Ελλάδα.
Θραφςθ κρυςτάλλων μζχρι 3.000,00€ .
Πυρόσ Αυτοκινιτου.
Πυρόσ Αυτοκινιτου από τρομοκρατικζσ ενζργειεσ.
Ολικι κλοπι.
Μερικι κλοπι.
Φροντίδα Τγείασ με δωρεάν και εκπτωτικζσ παροχζσ από Πανελλαδικό Δίκτυο υνεργαηόμενων Κζντρων Παροχισ Ιατρικϊν
Τπθρεςιϊν (ζναρξθ ιςχφοσ από 1/1/2013)
Αν ο αςφαλιςμζνοσ το επικυμεί, μπορεί ςτο πακζτο αυτό να προςτεκεί θ κάλυψθ Αερόςακου ςυνεπεία ατυχιματοσ μζχρι 3.000,00€.

3. Πακζτο αςφάλιςθσ αυτοκινιτου Midi Casco
Σο πακζτο αυτό παρζχεται ςε Επιβατικά Ιδιωτικισ Χριςθσ, Φορτθγά Ιδιωτικισ Χριςθσ και Αγροτικά Φορτθγά Ιδιωτικισ Χριςθσ, με τισ
παρακάτω καλφψεισ:
Αςτικι ευκφνθ, για ςωματικζσ βλάβεσ και υλικζσ ηθμιζσ ζναντι τρίτων, ςφμφωνα με τα όρια αςφάλιςθσ όπωσ αυτά κακορίηονται
από τθν Ευρωπαϊκι & Ελλθνικι Νομοκεςία.
Τλικζσ Ηθμιζσ, από αναςφάλιςτο όχθμα μζχρι 6.000,00€ .
Αποκατάςταςθ Τλικϊν ηθμιϊν, από ατφχθμα χωρίσ υπαιτιότθτα του αςφαλιηόμενου, μζχρι 6.000,00 €.
Προςταςία Bonus, μζχρι μια ηθμία ανά ζτοσ.
Προςωπικό ατφχθμα, με ανϊτατο αςφαλιςμζνο κεφάλαιο 15.000,00 €.
Πυρόσ οικοςκευισ, με προκακοριςμζνο φψοσ αςφαλιηόμενου κεφαλαίου 10.000,00 €.
Νομικι προςταςία, με πυκνό δίκτυο νομικϊν ςε όλθ τθν Ελλάδα.
Επείγουςα αερομεταφορά, με ιδιόκτθτα πτθτικά μζςα από και προσ όλθ τθν Ελλάδα.
Οικογενειακι Ιατρικι Βοικεια.
Φυςιοκεραπευτικι Φροντίδα (ζωσ 5 ετθςίωσ) για Επιβατικά Ιδιωτικισ Χριςθσ και Αγροτικά Φορτθγά Ιδιωτικισ Χριςθσ.
Πλιρθσ οδικι βοικεια με ιδιόκτθτα ειδικοποιθμζνα οχιματα και ςτακμοφσ ςε όλθ τθν Ελλάδα.
Θραφςθ κρυςτάλλων μζχρι 3.000,00€.
Πυρόσ Αυτοκινιτου.
Πυρόσ Αυτοκινιτου από τρομοκρατικζσ ενζργειεσ.
Ολικι κλοπι.
Μερικι κλοπι.
Κδιεσ ηθμίεσ από απόπειρα κλοπισ μζχρι 3.000,00€.
Κδιεσ ηθμίεσ από κακόβουλθ βλάβθ με δυνατότθτα επιλογισ του ποςοφ απαλλαγισ (300,00 € ι 500,00€ ι 1.000,00€) από τον
αςφαλιςμζνο.
Κδιεσ ηθμίεσ από κεομθνίεσ με ποςό απαλλαγισ ίδιο με αυτό τθσ κάλυψθσ 'Κδιεσ ηθμίεσ από κακόβουλθ βλάβθ'.
Φροντίδα Τγείασ με δωρεάν και εκπτωτικζσ παροχζσ από Πανελλαδικό Δίκτυο υνεργαηόμενων Κζντρων Παροχισ Ιατρικϊν
Τπθρεςιϊν (ζναρξθ ιςχφοσ από 1/1/2013)

Α Ζκδοςθ εντφπου (Θμερομθνία 01/01/2014)
Θ Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςθσ του παρόντοσ εντφπου.

Αν ο αςφαλιςμζνοσ το επικυμεί, ςτο πακζτο αυτό μπορεί να προςτεκεί θ κάλυψθ Αερόςακου ςυνεπεία ατυχιματοσ μζχρι 3.000,00€.

4. Πακζτο αςφάλιςθσ αυτοκινιτου Full Casco
Σο πακζτο αυτό παρζχεται ςε Επιβατικά Ιδιωτικισ Χριςθσ, Φορτθγά Ιδιωτικισ Χριςθσ και Αγροτικά Φορτθγά Ιδιωτικισ Χριςθσ με τισ
παρακάτω καλφψεισ:
Αςτικι ευκφνθ, για ςωματικζσ βλάβεσ και υλικζσ ηθμιζσ ζναντι τρίτων, ςφμφωνα με τα όρια αςφάλιςθσ όπωσ αυτά κακορίηονται
από τθν Ευρωπαϊκι & Ελλθνικι Νομοκεςία.
Τλικζσ Ηθμιζσ, από αναςφάλιςτο όχθμα μζχρι 6.000,00€.
Αποκατάςταςθ Τλικϊν ηθμιϊν, από ατφχθμα χωρίσ υπαιτιότθτα του αςφαλιηόμενου, μζχρι 6.000,00 €.
Προςταςία Bonus, μζχρι μια ηθμία ανά ζτοσ.
Προςωπικό ατφχθμα, με ανϊτατο αςφαλιςμζνο κεφάλαιο 15.000,00 €.
Πυρόσ οικοςκευισ, με προκακοριςμζνο φψοσ αςφαλιηόμενου κεφαλαίου 10.000,00 €.
Νομικι προςταςία, με πυκνό δίκτυο νομικϊν ςε όλθ τθν Ελλάδα.
Επείγουςα αερομεταφορά, με ιδιόκτθτα πτθτικά μζςα από και προσ όλθ τθν Ελλάδα.
Οικογενειακι Ιατρικι Βοικεια.
Φυςιοκεραπευτικι Φροντίδα (ζωσ 5 ετθςίωσ) για Επιβατικά Ιδιωτικισ Χριςθσ και Αγροτικά Φορτθγά Ιδιωτικισ Χριςθσ.
Πλιρθσ οδικι βοικεια με ιδιόκτθτα ειδικοποιθμζνα οχιματα και ςτακμοφσ ςε όλθ τθν Ελλάδα.
Θραφςθ κρυςτάλλων μζχρι 3.000,00€.
Πυρόσ Αυτοκινιτου.
Πυρόσ Αυτοκινιτου από τρομοκρατικζσ ενζργειεσ.
Ολικι κλοπι.
Μερικι κλοπι.
Κδιεσ ηθμίεσ από πρόςκρουςθ - ςφγκρουςθ - ανατροπι με δυνατότθτα επιλογισ του ποςοφ απαλλαγισ (300,00 € ι 500,00€ ι
1.000,00€) από τον αςφαλιςμζνο.
Κδιεσ ηθμίεσ από κακόβουλθ βλάβθ με απαλλαγι ίδια με τθσ κάλυψθσ "Κδιεσ ηθμίεσ από πρόςκρουςθ - ςφγκρουςθ - ανατροπι".
Κδιεσ ηθμίεσ από κεομθνίεσ με απαλλαγι ίδια με τθσ κάλυψθσ "Κδιεσ ηθμίεσ από πρόςκρουςθ - ςφγκρουςθ - ανατροπι".
Κδιεσ ηθμίεσ από απόπειρα κλοπισ μζχρι 3.000,00€.
Αςτικι ευκφνθ από πυρκαγιά αςφαλιςμζνου οχιματοσ για ςωματικζσ βλάβεσ μζχρι 18.000,00€ και υλικζσ ηθμίεσ μζχρι 6.000,00€.
Αερόςακοι ςυνεπεία ατυχιματοσ μζχρι 3.000,00€
Φροντίδα Τγείασ με δωρεάν και εκπτωτικζσ παροχζσ από Πανελλαδικό Δίκτυο υνεργαηόμενων Κζντρων Παροχισ Ιατρικϊν
Τπθρεςιϊν (ζναρξθ ιςχφοσ από 1/1/2013)

5. Πρόγραμμα ΕΡΜΗ
Ο Όμιλοσ ΙΝΣΕΡΑΛΟΝΙΚΑ, κζλοντασ να εξαςφαλίςει τθν προςταςία των ςυμφερόντων των πελατϊν του με τον καλφτερο δυνατό τρόπο,
ζχει δθμιουργιςει ζνα πρωτότυπο και μοναδικό πακζτο δωρεάν υπθρεςιϊν για όλουσ αςφαλιςμζνουσ του με το πρόγραμμα «ΕΡΜΘ», που
προςφζρει άμεςθ επζμβαςθ ςτον τόπο του ατυχιματοσ.
Οι Δωρεάν υπθρεςίεσ του προγράμματοσ «ΕΡΜΗ» είναι :
Άμεςοσ Φιλικόσ Διακανονιςμόσ, με αποηθμίωςι ςασ για κάκε υλικι ηθμία που προκάλεςε ςτο αυτοκίνθτό ςασ αςφαλιςμζνοσ ςε
οποιαδιποτε άλλθ αςφαλιςτικι Εταιρία, αλλά και αναςφάλιςτοσ!
Άμεςθ παρουςία μασ και προςφορά Βοικειασ ςτον τόπο του ατυχιματοσ!
υμπλιρωςθ και παραλαβι Διλωςθσ Ατυχιματοσ!
Φωτογράφθςθ εμπλεκόμενων οχθμάτων και τόπου ατυχιματοσ!
υμβουλζσ και υποςτιριξι ςασ ζναντι άλλων οδθγϊν!

Α Ζκδοςθ εντφπου (Θμερομθνία 01/01/2014)
Θ Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςθσ του παρόντοσ εντφπου.

Φροντίδα περιςυλλογισ και μεταφοράσ επιβατϊν και αποςκευϊν!
'Άμεςθ παροχι χριςιμθσ Σεχνικισ, Ιατρικισ Σθλεβοικειασ!
υμβουλζσ για τθν επιςκευι του αυτοκινιτου ςασ!
Ανοιχτι γραμμι και επικοινωνία με το Νομικό μασ Σμιμα!
24ωρθ ςυνεχι εξυπθρζτθςι ςασ 365 μζρεσ το χρόνο!
Καλζςτε μασ να ζρκουμε επί τόπου για να ςασ βοθκιςουμε ςτθ ςυμπλιρωςθ των εντφπων, τθ φωτογράφθςθ και να ςασ παρζχουμε
ςυμβουλζσ, ϊςτε να ςασ πλθρϊςουμε αμζςωσ όλεσ τισ υλικζσ ηθμίεσ του αυτοκινιτου ςασ, όταν δεν ευκφνεςτε, με το ςφςτθμα Φιλικοφ
Διακανονιςμοφ τθσ εταιρίασ μασ.

6. Αςφαλιςτικζσ καλφψεισ κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΚΑΛΤΨΕΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΤΨΗ

ΠΤΡΟ

Αυτοτελϊσ ι ε υνδυαςμό με άλλεσ καλφψεισ

ΠΤΡΟ ΤΝΕΠΕΙΑ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Τποχρεωτικά με τθν κάλυψθ πυρόσ

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

Αυτοτελϊσ ι ε ςυνδυαςμό με άλλεσ καλφψεισ

•ΠΤΡΟ
ΚΛΟΠΗ Ε ΤΝΔΤΑΜΟ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

•ΟΛΙΚΗ

•ΠΤΡΟ
•ΟΛΙΚΗ/ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ Ε ΤΝΔΤΑΜΟ
300,00 €
ΙΔΙΕ ΖΗΜΙΕ ΑΠΟ ΤΓΚΡΟΤΗΠΡΟΚΡΟΤΗ-ΑΝΑΣΡΟΠΗ

ε υνδυαςμό με τισ καλφψεισ Πυρόσ, Ολικισ Μερικισ Κλοπισ.

500,00 €
1.000,00 €
300,00 €

ΙΔΙΕ ΖΗΜΙΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕ
(εξαιροφνται οι μθχανικζσ βλάβεσ)

ε υνδυαςμό με τισ καλφψεισ Πυρόσ, Ολικισ Μερικισ Κλοπισ.

500,00 €
1.000,00 €
300,00 €

ΙΔΙΕ ΖΗΜΙΕ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΤΛΗ ΒΛΑΒΗ

ε υνδυαςμό με τισ καλφψεισ Πυρόσ, Ολικισ Μερικισ Κλοπισ.

500,00 €
1.000,00 €
300,00 €

ΙΔΙΕ ΖΗΜΙΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ (εξαιροφνται οι μθχανικζσ
βλάβεσ)

ε υνδυαςμό μόνο με το πακζτο Mini Casco

500,00 €
1.000,00 €

Α Ζκδοςθ εντφπου (Θμερομθνία 01/01/2014)
Θ Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςθσ του παρόντοσ εντφπου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΚΑΛΤΨΕΙ

ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΤΝΕΠΕΙΑ ΠΤΡΚΑΙΑ (ωματικζσ Βλάβεσ
18.000 €, Τλικζσ Ζθμίεσ 6.000 € )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΤΨΗ

ε ςυνδυαςμό με τθν κάλυψθ Πυρόσ

ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΑΠΟ ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΣΙΟ (ωματικζσ
Βλάβεσ 18.000 €, Τλικζσ Ζθμίεσ 6.000 €)
ΘΡΑΤΗ ΚΡΤΣΑΛΛΩΝ - Αςφαλιηόμενο Κεφάλαιο 3.000 €
ΑΕΡΟΑΚΟΙ ΤΝΕΠΕΙΑ ΑΣΤΧΗΜΑΣΟ-Αςφαλιηόμενο κεφαλαιο
3.000€

ε ςυνδυαςμό με τθν κάλυψθ Θραφςθσ Κρυςτάλλων

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΣΤΧΗΜΑ-Αςφαλιηόμενο κεφάλαιο : κατϋάτομο
15.000 €. Ανϊτατο όριο ομαδικοφ ατυχιματοσ 15.000 €

Αςφαλίηεται οδθγόσ, κάτοχοσ και ιδιοκτιτθσ

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΣΤΧΗΜΑ-Αςφαλιηόμενο κεφάλαιο : Θάνατοσ και
μόνιμθ ολικι ανικανότθτα 10.000 €. Μόνο για τισ χριςεισ
τρακτζρ, μοτοποδιλατα, μοτοςικλζτεσ,μθχ/τα ζργου.

Αςφαλίηεται οδθγόσ, κάτοχοσ και ιδιοκτιτθσ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ-Αςφαλιηόμενο κεφάλαιο 10.000 €
ΠΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αςφαλιηόμενο κεφάλαιο
10.000€

Δεν παρζχεται ςε οχιματα εταιριϊν

Α Ζκδοςθ εντφπου (Θμερομθνία 01/01/2014)
Θ Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςθσ του παρόντοσ εντφπου.

