
 

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

 

Ενημερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικών Προγραμμάτων Κλάδου Βοηθείασ 
 

1. υμβόλαιο Αςφάλιςησ Οδικήσ Βοήθειασ 
 
Οι παρεχόμενεσ καλφψεισ του ςυμβολαίου Οδικισ Βοικειασ είναι, 
 
 
Οι βαςικζσ: 

 Επιτόπου επιςκευι του οχιματοσ, όπου αυτι είναι δυνατι  
 Μεταφορά του οχιματοσ ςε τόπο επιλογισ του πελάτθ  
 Μεταφορά επιβατϊν ςτον πλθςιζςτερο επικυμθτό προοριςμό  
  

Επιπλζον καλφψεισ που προςφζρονται είναι:  
 

 Δωρεάν φόρτιςθ μπαταρίασ  

 Δωρεάν ζλεγχοσ και παροχι αζρα ςτα ελαςτικά του οχιματοσ  

 Άμεςθ τροφοδοςία ςε καφςιμα και λιπαντικά ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (καταβάλλεται μόνο θ αξία των καυςίμων ι λιπαντικϊν)  

 Δωρεάν φφλαξθ του οχιματοσ (πλζον τθσ μιασ θμζρασ, €10 θμερθςίωσ)*  

 Τπθρεςία μεταφοράσ προσ και από το αεροδρόμιο*  

 Τπθρεςία πλθροφοριϊν για κίνθςθ ςτουσ δρόμουσ  

 Προτεραιότθτα ςε κλιςεισ ευαίςκθτων ατόμων και γυναικϊν 

 Τπθρεςία ςχεδιαςμοφ ταξιδίων 

 Τπθρεςία μεταφοράσ μθνυμάτων 

 Πρόςβαςθ ςε δίκτυο εκπαιδευμζνων τεχνικϊν 
 
* Οι καλφψεισ παρζχονται προσ το παρόν μόνο από τον Κεντρικό τακμό εξυπθρζτθςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ.  
Σθλεφωνικά Κζντρα 24 ωρθσ εξυπθρζτθςθσ 365 θμζρεσ τον χρόνο: 2310492000 & 2310492000  
Δωρεάν κλιςθ από κινθτό ςτον πενταψιφιο αρικμό 11555 για Οδικι Βοικεια Δωρεάν κλιςθ από κινθτό ςτον πενταψιφιο αρικμό 1655 για Ιατρικι 
Βοικεια  
 
 

 
2. υμβόλαιο Σαξιδιωτικήσ Βοήθειασ (Σουριςτική Βοήθεια) 
 
Οι παρεχόμενεσ καλφψεισ του υμβολαίου Σαξιδιωτικισ Βοικειασ (Σουριςτικισ Βοικειασ)  ςε περίπτωςθ τροχαίου - ι μθ - ατυχιματοσ, ςτθ διάρκεια 
ταξιδιοφ ι διακοπϊν, θ Σαξιδιωτική Βοήθεια ΙΝΣΕΡΑΛΟΝΙΚΑ αναλαμβάνει:  
 

 Σθ μεταφορά του αςφαλιςμζνου και των ςυνεπιβατϊν του  από τον τόπο του ςυμβάντοσ ςτον τόπο κατοικίασ (με τθ ςυνδρομι των 
μζςων και Τπθρεςιϊν τθσ Οδικισ και Αεροπορικισ μασ Βοικειασ).  

 Σθν παροχι φροντίδασ ςτα ανιλικα παιδιά , που, ενδεχομζνωσ, εξαιτίασ του ατυχιματοσ, να αναγκαςτοφν να αποχωριςτοφν τουσ γονείσ 
τουσ.  

 Σθ δωρεάν φφλαξθ και αποςτολι των αποςκευϊν και προςωπικϊν αντικειμζνων, που κα βρεκοφν ςτο ακινθτοποιθμζνο, εξαιτίασ του 
ατυχιματοσ, αυτοκίνθτο.  

 Σθ δωρεάν αποςτολι ανταλλακτικϊν ςε τιμζσ κόςτουσ, ςε περίπτωςθ δυνατότθτασ επιτόπου επιςκευισ του οχιματοσ.  

 Σον επαναπατριςμό του αςφαλιςμζνου, ςε περίπτωςθ που ζχει υποςτεί κλοπι ι διάρρθξθ θ κατοικία του, κατά τθν περίοδο τθσ 
απουςίασ του.  

 Σθν εξαςφάλιςθ προςωρινισ χρθματικισ βοικειασ, ςε περίπτωςθ απϊλειασ ι κλοπισ χρθμάτων ι πιςτωτικισ κάρτασ και διαβατθρίου 
ςτθ διάρκεια του ταξιδιοφ με φροντίδα ςυνεχίςεωσ του ταξιδιοφ και επιςτροφισ ςτθν κατοικία.  

 \Οι παροχζσ μασ, όμωσ, δεν ςταματοφν εδϊ:  
 
Σθλεφωνικά Κζντρα 24 ωρθσ εξυπθρζτθςθσ 365 θμζρεσ τον χρόνο: 2310492000 & 2310492000  
Δωρεάν κλιςθ από κινθτό ςτον πενταψιφιο αρικμό 11555 για Οδικι Βοικεια Δωρεάν κλιςθ από κινθτό ςτον πενταψιφιο αρικμό 1655 για Ιατρικι 
Βοικεια  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 

3. Αςφαλιςτικό πρόγραμμα «ωτηρία» για Δήμουσ & Κοινότητεσ 
 

Σο Πρόγραμμα "ΩΣΗΡΙΑ" και θ κοινωνικι προςφορά αφοροφν όλεσ τισ Κοινότθτεσ και τουσ μικροφσ Διμουσ τθσ Θεςςαλίασ, τθσ Ηπείρου, τθσ 
Μακεδονίασ, τθσ Θράκθσ, κακϊσ και των Βορείων Νιςων του Ιονίου και του Αιγαίου , για επείγουςα αερομεταφορά ςε οποιοδιποτε Κρατικό ι 
Ιδιωτικό Νοςοκομείο υποδειχκεί αρμοδίωσ, ωσ εξισ:  
 

 Κοινότθτεσ με εγγεγραμμζνουσ κατοίκουσ μζχρι 2.000 κα πλθρϊςουν ζνα ςυμβολικό ετιςιο ποςό (ςε ςυμφωνία με τθν Εταιρία), για 
όλουσ τουσ αςφαλιηόμενουσ κατοίκουσ τουσ!  

 Κοινότθτεσ με εγγεγραμμζνουσ κατοίκουσ άνω των 2.000 και μικροί Διμοι μζχρι 5.000 εγγεγραμμζνουσ κατοίκουσ κα πλθρϊςουν ζνα 
ςυμβολικό ετιςιο ποςό (ςε ςυμφωνία με τθν Εταιρία), για όλουσ τουσ αςφαλιηόμενουσ κατοίκουσ τουσ!  

 Διμοι από 5.000 μζχρι 10.000 εγγεγραμμζνουσ κατοίκουσ κα πλθρϊςουν ζνα ςυμβολικό ετιςιο ποςό (ςε ςυμφωνία με τθν Εταιρία), για 
όλουσ τουσ αςφαλιηόμενουσ κατοίκουσ τουσ!  

 Διμοι άνω των 10.000 εγγεγραμμζνων κατοίκων και μζχρι 20.000 κατοίκουσ κα πλθρϊςουν ζνα ςυμβολικό ετιςιο ποςό (ςε ςυμφωνία με 
τθν Εταιρία), για όλουσ τουσ αςφαλιηόμενουσ κατοίκουσ τουσ και  

 Διμοι άνω των 20.000 εγγεγραμμζνων κατοίκων κα πλθρϊςουν ετιςιο ποςό (ςε ςυμφωνία με τθν Εταιρία) για όλουσ τουσ 
αςφαλιηόμενουσ κατοίκουσ τουσ και υπό προχποκζςεισ αποδοχισ. Γίνεται αντιλθπτό ότι το Πρόγραμμα "ΩΣΗΡΙΑ" και θ κοινωνικι μασ 
προςφορά απευκφνονται ςτουσ αδικθμζνουσ κατοίκουσ των περιοχϊν, που βρίςκονται μακριά από τα Αςτικά Κζντρα και ζχουν ιδιαίτερεσ 
ανάγκεσ Προςταςίασ και Βοθκείασ. Οι λεπτομζρειεσ κα ςυηθτθκοφν μεταξφ των Κοινοτικϊν ι Δθμοτικϊν Αρχόντων και των Σοπικϊν 
Εκπροςϊπων του Ομίλου των Εταιριϊν μασ, οι οποίοι και κα εξουςιοδοτθκοφν για τθν υποβολι ςχετικισ επιςτολισ. 
 

 
 

4. υμβόλαιο Φυςιοθεραπευτική Φροντίδα 
 
 
Με τθν κάλυψθ τθσ Φυςιοκεραπείασ, ο μεγαλφτεροσ αποκεντρωμζνοσ αςφαλιςτικόσ Όμιλοσ ΙΝΣΕΡΑΛΟΝΙΚΑ παρζχει βοικεια Φυςιοκεραπείασ ςε 
πρόςωπα τα οποία περιζρχονται ςε δυςχερι κζςθ εξαιτίασ κάποιου ατυχιματοσ ι προβλιματοσ υγείασ μετά από γνωμάτευςθ του κεράποντοσ 
Ιατροφ. 
  
   
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΚΑΛΤΨΕΙ 
  
Ο Όμιλοσ ΙΝΣΕΡΑΛΟΝΙΚΑ παρζχει ςτα Κζντρα Ιατρικισ Βοικειασ του Ομίλου, φυςιοκεραπευτικι φροντίδα (μαλάξεισ) με αδειοφχουσ 
φυςιοκεραπευτζσ ι κατ’ οίκον ςτον χϊρο των αςφαλιςμζνων τθσ Εταιρίασ, Φυςιοκεραπευτικζσ πράξεισ ςε περίπτωςθ αδυναμίασ μετακίνθςισ τουσ, 
μετά από γραπτι διάγνωςθ ι γνωμάτευςθ του Ιατροφ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του.  
τισ φυςιοκεραπευτικζσ πράξεισ εφαρμόηονται οι κάτωκι φυςιοκεραπευτικζσ μζκοδοι και μζςα:  

 Κινθςιοκεραπεία – κεραπευτικι Γυμναςτικι  

 Μάλαξθ γενικι ι τοπικι δια των χειρϊν ι τθ χριςθ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν (θλεκτρομαλάξεισ)  

 Ζλξεισ ςπονδυλικισ ςτιλθσ δι’ ειδικϊν τραπεηϊν ι ςυςκευϊν  

 Αναπνευςτικι κινθςιοκεραπεία  

 Ηλεκτροκεραπεία (ρεφματα γαλβανικά, φαραδικά, διακερμίεσ, διαδυναμικά. υπζρθχα κφματα), υπζρυκρεσ και υπεριϊδεισ  

 ακτινοβολίεσ. 
 

5. Αςφαλιςτικό πρόγραμμα «Οδηγώ Αςφαλώσ» 
 
 
Σο πρόγραμμα αυτό απευκφνεται ςε κατοίκουσ τθσ Ελλάδασ με οχιματα που φζρουν ξζνουσ αριθμοφσ κυκλοφορίασ. Για το ςχεδιαςμό του 
προϊόντοσ λάβαμε υπόψθ μασ τισ ανάγκεσ των κατοίκων τθσ χϊρασ μασ που ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό για τισ επαγγελματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ 
και χρθςιμοποιοφν οχιματα με πινακίδεσ κυκλοφορίασ των χωρϊν αυτϊν. 
Η κάλυψθ Οδικισ Βοικειασ παρζχεται αποκλειςτικά και μόνο ςε επιβατικά και φορτθγά οχιματα ιδιωτικισ χριςθσ με μικτό βάροσ ζωσ 3,50 τόνουσ, 
απόςταςθ αξόνων μζχρι 3,20 μζτρα, φψοσ ζωσ τα 2,50 μζτρα και θλικίασ ζωσ τα 20 ζτθ. Οι παρεχόμενεσ καλφψεισ του προγράμματοσ είναι: 

- Επί τόπου εξυπθρζτθςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι ατυχιματοσ εντόσ Ελλάδοσ και ςτισ χϊρεσ τθσ Βαλκανικισ και ςτθν Ευρωπαϊκι Σουρκία.  
- Μεταφορά του οχιματοσ ςτο πλθςιζςτερο ςυνεργείο εντόσ Ελλάδοσ και ςτισ χϊρεσ τθσ   Βαλκανικισ και ςτθν Ευρωπαϊκι Σουρκία. 
- Επαναπατριςμόσ του οχιματοσ εντόσ Ελλάδοσ. 
- Ζξοδα διανυκτζρευςθσ του αςφαλιςμζνου ςε τοπικό ξενοδοχείο τθσ περιοχισ του ατυχιματοσ ςε περίπτωςθ που θ αυκθμερόν 

μετακίνθςθ του αςφαλιςμζνου δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί. 
 
   
 


